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Kariuomenės švente minint
Kariuomenė 'turbūt yna pati seniausia 

organizuotos bendruomenės forma. Lauki
nių ar puslaukinių žmonių gentys, dar ne
susikristalizavusios į tautinius vienetus, 
jau turi didesnes ar mažesnes kariuome
nes, kurios tarp savęs kovoja. Ir naujai 
suisikuriančios šių dienų Afrikos tautos, 
pirm negu spėjusios sukurti ekonomiškai 
ir politiškai stiprias valstybes, 'Skubina or
ganizuoti kariuomenes, kurios ne tik nau
jąją valstybę gina, bet taip pat padeda iš
silaikyti ne visada demokratišku keliu i 
valdžią atėjusiems žmonėms.

Nebesigilinant į Lietuvos žiląją praeitį, 
į kunigaikščių 'kovas tarpusavy ir su prie
šais rytuose ir vakaruose, be jokios abejo
nės visi pripažįstame, kad 1918 m. pa
skelbtoji nepriklausomybė yra kariuome
nės, savanorių-kūrėjų dovana savajai tau
tai. Paprasti, menkai aprengti, dar men
kiau ginkluoti kaimo vyrai, saujelės sa
vąją tėvynę mylinčių inteligentų vado
vaujami, apgynė kraštą ir sukūrė nepri
klausomą valstybę. 1918 m. lapkričio 23 d. 
buvo išleistas pirmasis jaunos valstybės 
Krašto apsaugas ministro įsakymas, da
vęs pradžią nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenei.

Kokios buvo ano meto sąlygos, liudija 
po mėnesio (gruodžio 23 d.) min. pirmi
ninko M. Sleževičiaus atsišaukimas, 'kuris 
skamba šitaip:

„Lietuvos piliečiai! Vyrai, ne kartą Lie
tuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų am
žiną, nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvy
nė nenugalėta. Ji gyva. Šiandien visi1 išvy
dome Lietuvos rytojų švintant. Lietuvos 
nepriklausomybė neša visiems laisvę ir 
laimę. Tad ginkime nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Vienybėje, kaip broliai, pasi
davę vieni kitiems rankas, eikime drąsiai 
-į kovą visi kaip vienas.

Lietuva pavojuje! Vokiečių kariuome
nei besitraukiant, jau įsibrovė svetimoji 
Rusijos kariuomenė. Ji eina, atimdama iš 
mūsų gyventojų duoną, gyvulius ir man
tą. Jos palydovai: badas, gaisrų pašvaistės 
ir ašarų upeliai. Tad ginkime Lietuvą. Pa
rodykime, jog esame verti amžiais kovo
tos laisvės. Šiandien Lietuvos likimas mū
sų pačių rankose. Nelaukdami toliau nė 
valandas, kas myli Lietuvą, kas trokšta 
laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stoki
te visi į Lietuvos krašto apsaugą. Būrių 
būriais eikite iš kaimų, viensėdžių, mies
tų ir miestelių, eikite iš visų Lietuvos 
kraštų laisvės ir tėvynės ginti. Stokite drą
siai pirmi į kovą.

Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir 
sentėviai, užstokime priešams kelią, pakel
kime žygį už mūsų motiną Tėvynę, už Lie
tuvos valstybę."

šitais atsišaukimas įtarsi Geležinio vilko 
balsas nuskambėjo visoje Lietuvoje. Į jį 
atsiliepė savanoriai-kūrėjai, iškovoję tėvy-., 
nei laisvę. Tiesa, tų kovų metu buvo liku
si neišlaisvinta sostinė Vilnius, bet kiek 
vėliau pavyko prisijungti Mažąją Lietuvą 
— Klaipėdos kraštą.

Į buvusiąją nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenę negalima žiūrėti vien tiktai 
kaip į krašto gynybos instituciją. Šalia 
krašto gynimo, ji atliko didelį auklėjamą
jį darbą. Tai savotiškas liaudies universi
tetas, į kurį nepriklausomybės pradžioje 
susirinkdavo iki 40 procentų beraščių, o 
apie 15 procentų nemokančių net lietuviš
kai ijiaunų Lietuvos vyrų. Atlikę karo prie
volę, jie išeidavo raštingi, tautiškai susi
pratę naujos Lietuvos statytojai.

Gaila, kad tas laisvos Lietuvos laikotar
pis tebuvo trumpas. Karas ir okupacijos 
sunaikino Lietuvą. Turbūt joks kitas kraš
tas pasaulyje neprarado tiek daug gyven
tojų, kiek Lietuva. Net prileidžiant, kad 
Sovietų 'S-ga per karą neteko 20-ties mili
jonų gyventojų, tai tas kiekis sudarytų 
tik mažiau kaip 10 procentų visų gyvento
jų. Skaičiuojama, kad Lietuva per abi 
okupacijas, karo ir pokario laikotarpį ne
teko 700.000 žmonių1, kas būtų daugiau nei 
20 procentų visų gyventojų. Turbūt daug 
nebus suklysta pasakius, kad didesnė žu
vusiųjų dalis buvo praėję Lietuvos ka
riuomenės mokyklą.

Kariuomenės šventės minėjimai sudaro 
gerą progą pagerbti kovose žuvusiuosius 
ir prisiminti laisvės dienas. Prisiminti 
tuos laikus, kai Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose skambėjo karių daina, kūrė
si naujos, kariškos tradicijos, augo ryžtas 
dirbti ir kovoti už gimtąjį kraštą.

Šia proga verta paminėti, kad kariuome
nės tradicijas išeivijoje gražiai tęsia Lie
tuvos karių ir veteranų Sąjunga „Ramo
vė“. Neatsilieka ir Britanijoje gyveną .ka
riai, įsteigę „Ramovės“ skyrių Manches- 
teryje, kuriam puikiai vadovauja K. Mu
rauskas. Sėkmės jiems! ,

BALETO ŠOKĖJAI PRIE SOVIETŲ 
AMBASADOS

Lapkričio 10 d. grupė baleto šokėjų, va
dovaujama damos Margot Fonteyn, buvo 
susirinkusi prie Sovietų S-gos ambasados 
durų Londone. Jie atnešė peticiją, kurioje 
prašoma išleisti 74 metų Rudolfo Nureje- 
vo motiną aplankyti sūnų, prieš 16 metų 
pasilikusį Vakaruose. Peticiją pasirašė 
107.000, atstovaujančių 70 baleto kompa
nijų, išsisklaidžiusių 80 kraštų. Deja, ba- 
letininkų peticija nebuvo priimta. Po tam 
tikrų derybų delegacijai buvo patarta raš
tu pasiprašyti pasikalbėjimo, kuriame abi 
šalys galėsiančios pareikšti savo nuomo
nes. Toks raštas Sovietų ambasadai bū
siąs pasiųstas.

SIŪLO APSIMAINYTI
Grupė britų parlamento atstovų patarė 

A. Kitson'ui persikelti gyventi į Sovietų 
Sąjungą. Esą jis galėtų apsimainyti su vie
nu iš daugelio disidentų, kuriems nelei
džiama išvykti. Kaip žinoma, A. Kitson, 
būdamas Sovietų S-goje, smarkiai kriti
kavo savo kraštą ir gyrė komunistinę san
tvarką.

PAUKŠČIAI — LIUDININKAI

„New Scientist“ paskelbė biochemiko 
Žores Medvedievo straipsnį, kuriame įro
dinėjama, kad 1958 m. Užkaukazyje prie 
Blagoveščensko tikrai įvyko atominė ka
tastrofa, kaštavusi daug žmonių ir gyvu
lių gyvybių. Pagal Medvedievo teoriją, ne
giliai užkastos atominio reaktoriaus lie
kanos sprogo žemėje, paliuosuodamos 
mirtingas radiacijas medžiagas. Didžiulis 
rajonas tarp Čeliabinsko ir Sverdlovsko 
buvęs užkrėstas, ir dabar dar tebelaiko
mas pavojinga zona.

Ž. Medvedievas savo įrodymus remia iš 
Užkaukazio į pietus atskrendančių paukš
čių tyrimais. Jų kauluose jis randa radio
aktyvias stronciaus dalelytes, kurios rau
menyse ilgiau neišsilaiko.

VENECIJOS FESTIVALIS

Venecijoj kas antri metai ruošiami Ita
lijos kultūriniai festivaliai (Biennales), 
skirti kuriam nors vienam pagrindiniam 
tikslui. 1975 m. jis buvo Skirtas protestui 
prieš fašizmą Čilėje, o šiais metais festi
valio tema numatyta kultūrinis ir politinis 
pasipriešinimas komunistiniuose kraštuo
se. Kaip festivalio prezidentas Ripa di 
Meana pareiškė, „pirmą kartą kultūrinis 
ir meninis disidentų judėjimas, neatsižvel
giant į ideologinius skirtumus, turės pro
gos sueiti kartu ir pasikeisti nuomonėmis 
apie amžinąsias vertybes, siekiančias lais
vės ir žmonijos progreso“.

Festivalis prasideda lapkričio 15 d. ir 
tęsis visą mėnesį. Įvairiuose seminaruose, 
diskusijų grupėse ir meno pasirodymuose 
dalyvauja ne tik disidentai, bet taip pat 
Vakarų sovietologai ir Rytų Europos rei
kalų elkspentai.

Šio festivalio organizavimas buvo nepa
prastai sunkus. Nors metų pradžioje su jo 
planu sutiko visos Italijos politinės parti
jos, bet vėliau padėtis komplikavosi, nes 
į šį reikalą įsikišo Sovietų S-ga. „Izvestia“ 
paskelbė festivalį puolantį straipsnį, o So
vietų ambasadorius Ryjovas kreipėsi į Ita
lijos vyriausybę, prašydamas festivalį už
drausti. Jis pareiškė Italijos spaudos 
agentūrai, kad tai esąs provokatyvus ak
tas prieš Sovietų S-gą. Esą Rytų Europos 
socialistiniai kraštai taip pat būsią įžeis
ti.

Italijos komunistų partija, nuo kurios 
labai daug priklauso Italijos vyriausybės 
balansas, pasimetė. Spauda pradėjo reika
lauti, kad partijos vadai aiškiai pasisaky
tų, o Sovietų S-gos ambasadorius atsipra
šytų už kišimąsi į svetimus reikalus. Ro
mos burmistras, komunistas Carlo Guilo 
Argan pasisakė prieš „Solženicyno para
dą“ Venecijoje. Nors ir abejodami, Italijos 
komunistai pritarė parlamente skirti lėšų 
festivaliui. Dėl įvykusios suirutės atsista
tydinęs festivalio prezidentas Ripa di 
Meana grįžo atgal, ir festivalis galėjo 
įvykti.

Iš viso festivalyje bus 10 seminarų. Vie
no iš jų tema —- Žmogaus teisės Rytuose 
ir Vakaruose.

Prieš festivalio atidarymą paaiškėjo, 
kad iš Rytų Europos pakviestieji asmenys 
negavo vizų atvykti į Veneciją.

LENKIJOS VADAI SUTARIA
Lenkijos politinis vadas E. Gierek ir 

dvasinis Ganytojas kard. Wyszynski nese
niai turėjo labai toli siekiančius pasikal

— IBtritų konservatorių partijos politinis 
centras išleido specialų pamfletą, pava
dintą „Human Rights and Foreign Poli
cy“, kuriame Britanijos vyriausybė ragi
nama suaktyvinti veiklą žmogaus teisių 
apsaugos srityje.

— Disidentas gen. P. Grigorenko išleis
tas šešiems mėnesiams į JAV aplankyti 
posūnį ir pasigydyti.

Grįždamas iš Belgrado, kur VLIKo pa
kviestas kaip „Darbininko“ savaitraščio 
korespondentas iš arti stebėjo ten vyks
tančias konferencijos eigą, Londone buvo 
sustojęs Lietuvių katalikų religinės šalpos 
reikalų vedėjas kun. Kazimieras Pugevi
čius. Ta proga Lietuvių Namuose buvo su
sirinkę visuomeniniais reikalais ir politika 
besidomintieji tautiečiai, kuriems kun. K. 
Pugevičius papasakojo savo kelionės įspū
džius. Pirmiausia keletą žodžių apie patį 
kun. Puigevičių.

Jis yra nebe pirmos kartos JAV lietuvis, 
gimęs 1928 m. Baltimorėje, bet nepamir
šęs savo tėvų kalbos ir visa siela atsidavęs 
lietuviškiems reikalams. Baigęs Amerikos 
Katalikų universitetą, įsigijo filosofijos 
magistro ir teologijos licencijato laips
nius. 1953 m. įšventintas kunigu. Dvylika 
metų dirbo lietuvių ir kitataučių parapi
jose, kartu dalyvaudamas lietuvių ir Ame
rikiečių spaudoje. Kapelionavo ateitinin
kams ir buvo studentų bei sendraugių 
dvasios vadas. Devynerius metus buvo ka
talikų radijo-itelevizijos vedėjas, paruošęs 
daugiau1 kaip tūkstantį televizijos progra
mų.

Prieš tris metus vyskupo Brizgiu, Kuni
gų Vienybės ir Amerikos katalikų televi
zijos kviečiamas, gavo Amerikos vyskupo 
leidimą pereiti į Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnybą. Nuo praėjusiųjų metų dir
ba kaip Lietuvių katalikų religinės šalpos 
reikalų vedėjas. Jis yra pagrindinis LKffii 
Kroniikų vertėjas į anglų kalbą, ir Lietu
vos reikalų gynėjas per spaudą, radiją ir 
televiziją.

Į Belgradą, kaip jis pats pasisakė, vy
kęs kiek įmanoma priminti konferencijos 
dalyviams lietuvių rūpesčius. Kaip žino
ma, konferencijos posėdžiai yra uždari, 
todėl net ir pačios didžiausios pasaulinės 
spaudos atstovams ten sunku patekti. To
dėl ir kun. 'Pugevičius daugiausia pasiten
kino susitikdamas angliškai kalbančiųjų 
kraštų ir Vatikano atstovus. Jis priminė, 
kad oficialus Vatikano atstovas vysk. Sil- 
vestrini savo kalboje net ir nesistengė 
ginti žmogaus 'teisių ar smerkti jas pažei
džiančius. Jis pasidžiaugęs, kad valdžia 
leidžia į Vatikaną Ukrainos vyskupus ir 
klierikus, bet Lietuvos vardo visiškai ne
paminėjęs.

Vatikano politika esanti ne kovoti, bet 
pasitenkinti švelniomis derybomis. Tačiau 
kun. Pugevičius bandęs jo atstovams per
duoti Lietuvos katalikų nuomonę — dau
giau reikalausi, daugiau apie save skelb
si — daugiau ir laimėsi. Jis nurodęs, kad 
Lietuvos žmonės pasigenda Vatikano už

bėjimus. Po jų kardinolas Wyszynskis su 
vyskupais išvyko į Vatikaną paruošti po
piežių susitikimui su netrukus atvykstan
čiu Giereku.

Abu vadovai gerai žino savo įtakų ga
lią ir sugeba ją panaudoti savo ir krašto 
labui. Kardinolas Wyszynskis be didelio 
vargo galėtų sukelti Lenkijos katalikus 
prieš krašto valdžią, bet to sukėlimo re
zultatas būtų Sovietų S-gos įsikišimais. E. 
Gierekas taip pat turi pakankamai prie
monių paspausti tikinčiuosius, bet to pa
spaudimo išvados būtų tokios pat, kaip 
pirmuoju atveju. Todėl kard. Wyszynskis 
yra pasiruošęs priimti valdžios telkiamas 
lengvatas (pvz. naujų bažnyčių statyba), 
o E. Gierekas užmerkti akis prieš katali
kų reikalavimus ir įtaką. Visa tai daroma 
norint išvengti bendrojo priešo. Tačiau ly
giagretės vieną kartą turės susibėgti į 
krūvą. Greičiausia, kad laimėtojas bus 
Gierekas, pasiūlęs popiežiui sau priimtiną 
WyszynSkio įpėdinį.

LIKVIDAVO SLAPTĄ UNIVERSITETĄ

Čekoslovakijos vyriausybė likvidavo ne
legalų pogrindžio universitetą, 'kurį buvo 
atidarę nukentėjusieji Charta-77 dalyviai. 
Iš darbo išvaryti profesoriai, buvo suda
rę sąlygas tokiems pat politiniams bedar
biams studentams toliau mokytis. Savo 
mokslo židinį, kuris veikė privatiškuose 
namuose, jie buvo pavadinę Jan Patockos 
universitetu. Policija, įsiveržusi į filosofo 
M. Machovec butą, rado 15 studentų, klau
sančių paskaitos. Tokiu būdu pogrindžio 
universitetas likviduotas.

KLYMČUKO LAIŠKAS
Rugpjūčio 1 d. Lvove buvo areštuotas 

ukrainiečių kilmės, bet Anglijoje gimęs, 
studentas Andrius Klymčukas. Jis kalti
namas bendradarbiavęs su ukrainiečių 
nacionalistų organizacijomis, atgabenęs 
pinigų priešsovietinei veiklai remti ir pla
tinęs atsišaukimus. Kartu kaltinamas ir 
jo tėvas, karo metu bendradarbiavęs su 
naciais.

Andriaus tėvai leido spaudoje paskelb
ti iš sūnaus gautą laišką, kuris turi prie
rašą, prašantį nesirūpinti ir pasitikėti so
vietais. Paskutinis prierašo sakinys yra 
toks: „Aš pažeidžiau šio krašto įstatymus, 
todėl buvau areštuotas. . Meldžiuosi, kad 
Sovietų įstatymai ir teisė būtų man hu
maniški.“ Motina teigia, kad parašas po 
prierašu nėra 'jos sūnaus. Spaudoje kalba
ma apie „smegenų perplovimą“ ir galimą 
KGB provokaciją.

DAR APIE DEMONSTRACIJAS 
VILNIUJE

Vliko valdyba lapkričio 3d. apžvelgė sa
vo turimus duomenis ir tarptautinių žinių 
agentūrų pranešimus apie spalio 10 d. Vil
niuje įvykusias fuutbolo rungtynes ir ry
šium su tuo prasiveržusį protestą. Vil
niaus vidaus reikalų įstaigos pareigūnai 
tvirtino netiesą Reuterio žinių agentūrai, 
kad demonstracijose prieš okupantus da
lyvavę tik keliolika paauglių, ir tiktai ke
turi buvę suimti. Protestavo tūkstančiai. 
Suimta daugiau kaip 200. Beginkliai de
monstrantai buvo žiauriai mušami. Dau
gelis jaunuolių buvo smarkiai sužaloti.

Viso pasaulio lietuviai protestuoja prieš 
okupaciją, prieš žiaurų pavergėjų elgesį 
su mūsų jaunimu ir pritaria demonstran
tų šūkiams, kad svetimieji turi išeiti iš 
Lietuvos. Tuomet lietuviai galėtų gyventi 
taikoje su savo kaimynais, ir Lietuvos 
sporto aikštėse vyrautų sportinė dvasia, o 
ne prislopinta neapykanta. (ELTA)

ĮPĖDINIS BE TITULO
. Nors princesės Anne's sūnus bus penk
tas iš eilės kandidatas į 'britų sostą, bet jis 
gimė be jokio titulo — paprastas pilietis. 
Jokių titulų iki šiol nebuvo suteikta ir jo 
tėvui kpt. Mark Philips.

Paskutinis kartas, kai britų valdančio 
monrcho šeimoje gimė vaikaitis be jokio 
titulo, buvo 1504 metais. Tada Edwardo 
IV dulktė Cicilija ištekėjo už paprasto pi
liečio Thomas Kytme ir susilaukė sūnaus 
ir dukters.

NAUJAS ŠVENTASIS RUSIJOJE
„Soviet News" praneša, kad Rusijos Or

todoksų bažnyčios sinodas nutarė kanoni
zuoti Maskvos ir Kolomno metropolitą In- 
nokenty (1797-1879). Šis metropolitas bu
vęs žinomas kaip „Alaskos apaštalas“. Jo 
kanonizacijos klausimą pirmieji iškėlę 
Amerikos ortodoksų bažnyčios atstovai 
1974 m. Be kitų dorybių, Innokenty buvęs 
žinomas kalbininkas ir gerai pažinęs toli
mosios šiauurės gyventojų būdą.

Apsilankė kun. K. Pugevičius
nugario.

Kalbantis su JAV delegacijos vadovo 
Goldbergio padėjėju išryškėję, kad ameri
kiečiai mielai naudojasi jiems suteikiama 
informacija, kuri esanti labai gausi. Visi 
sutinką, kad šitokioje konferencijoje ne
bus atgauta Lietuvos laisvė, bet tebūnie 
leista nors sąžinės laisvė, netrukdomas 
jaunimo auklėjimas, nevaržomos Helsin
kyje pasirašytos žmogaus teisės.

Nuoširdžiai pasikalbėta su Airijos atsto
vais, kurie savo katalikų padėtį Šiaurinė
je Airijoje iš dalies lygina su Lietuvos ka
talikais.

Didžiosios JAV spaudos atstovai konfe
rencija esą nusivylę. „New York Times“ 
korespondentas tiesiog pareiškęs, kad de
legatai tik kalba, o konkrečių rezultatų iki 
šiol dar visiškai nematyti. Visiškai nieko 
pozityvaus nepasiūlę ir JAV vyriausybės 
prie delegacijos paskirtieji visuomenės 
atstovai (Members of the public).

Pakeliui iš Belgrado kun. Pugevičius 
buvęs sustojęs Romoje, kur turėjęs pro
gos susitikti Vatikane dirbantį vysk. Mar
cinkų, iš Lietuvos atvykusį vysk. Pavilonį, 
Kauno kunigų seminarijos profesorių 
kun. Vaičikonį ir kt.

Po pranešimo buvo patiekta visa eilė 
klausimų, per tauriuos paaiškėjo, kad pra
nešėjas yra labai gerai susipažinęs su 
Lietuvos katalikų reikalais, ir gali juos 
tinkamai pristatyti Amerikoje. Be kita 
ko, paaiškėjo, kad jam nepavykę Belgra
de susitikti su Baltijos valstybių atsto
vais, kurie taip pat buvo atvykę sekti 
konferencijas eigos. Atrodo, kad šį kartą 
buvę mažiau pasiruošta, negu prieš du 
metu įvykusiai Helsinkio konferencijai.

Kai kurie paklausimai (pvz. kodėl Lie
tuvai neskiriamas kardinolas?) išėjo iš 
pranešėjo kompetencijos, todėl ir tiesiogi
nio atsakymo jis negalėjo pateikti.

Po pranešimų ir diskusijų, susitelkus 
prie užkandžių stalo, dar ilgokai buvo 
diskutuojami visiems lietuviams rūpimi 
klausimai. Londoniečiams ypačiai buvo 
įdomu daugiau patirti apie JAV lietuviš
kųjų centrų darbą, nuotaikas ir tarpusa
vio bendradarbiavimą. Svečio rimti, taik
lūs ir apgalvoti atsakymai, atrodo, visus 
patenkino ir niekas nesigailėjo į šį pokal
bį atvykęs.

■Baigiant pageidauta, kad JAV lietuvių 
centrai bei organizacijos ir ateityje neuž
mirštų Europoje gyvenančių tautiečių, nes 
mėnesiais vėluojanti užjūrių spauda yra 
labai silpnas informacijos šaltinis ar gy
vojo žodžio pakaitalas.

ji

Se/rfymos DIENOS
— Europos žurnalistų 1977-ųjų metų 

premiją laimėjo britų žurnalistas Paul 
Hodgson, gyvenąs Briuselyje. Jis pripa
žintas geriausiai informuotu žurnalistu 
Europoje.

— Dr. A. Sacharovo posūnis pašalintas 
iš Maskvos universiteto. Manoma, kad tai 
yra 'politinis spaudimas pačiam Sacharo
vui.

— Virš Japonijos 'sovietų satelitas — 
.gnedžiotojas“ numušė kitą jų pačių sate
litą. Manoma, kad buvo satelitų medžiok
lės bandymai.

— L. Brežnevas esąs paskirtas ir vy
riausiuoju Sovietų S-gos ginkluotųjų pa
jėgų viršininku.

— Olandijoje pagautas Ch. Wackenna- 
gel įtariamas buvęs dr. Schleyer grobikas.

— Kinijos spauda sutinka, kad kariuo
menėje esama atskirų grupių, siekiančių 
nuversti dabartinę valdžią.

— Kinijos užs. reik, ministras Huang 
Hua dalyvavo Sovietų ambasadoriaus pri
ėmime Pekine. Spėliojama, kad abiejų 
kraštų santykiai gali pagerėti.

—■ Politbiuro narys D. Kunajevas daly
vavo Britanijos komunistų kongrese, ku
riame didesnioji marių dalis pasisakė už 
eurokomunizmą. Tokiu būdu partija, tu
rėjusi tik 25.000 narių, galutinai suskilo.

— JAV delegacija pasipriešino sovietų 
pasiūlymui pakviesti į Belgrado konferen
ciją Palestinos atstovą padaryti praneši
mą apie Viduržemio jūros problemas.

— Rytų Vokietijoje (Karl Marx Stadt) 
areštuota apie 50 žmonių, streikavusių dėl 
kavos kainų. Rytų Berlyne po vieno kon
certo įsilinksminęs jaunimas šūkavęs 
„Rusai lauk!“

— „Morning Star“, Anglijos komunistų 
dienraštis turi tiktai 38.533 skaitytojus, 
kurių pusė yra už Anglijos ribų. Dienraš
čio skolos siekia £183.000.

— Dėl remonto Lenino mauzoliejus 
Maskvoje dviems mėnesiams uždarytas.

— Vynuogių derlius (Bordeaux apylin
kėse šiais metais siekia tik pusės norma
laus derliaus, bet kokybė esanti labai ge
ra.

— JAV turi didžiausias kviečių atsargas 
nuo 1960 metų. Dalį jų jau pradėjo eks

portuoti į Sovietų S-gą.
— Anglijoje praėjusiais metais viduti

niškai vienas žmogus per savaitę išleido 
maistui £4.41.

— Britų valstybės iždas surenka iš ka
rališkųjų pilių per metus dvigubai tiek, 
negu išleidžia karališkai šeimai išlaikyti. 
Tos šeimos išlaikymas kaštuoja kiekvie
nam gyventojui po 4 p per metus.

— JAV vyriausybė pareiškė pasitenki
nimą dėl Egipto prezidento Sadato kelio
nės į Izraelį.

— Albanijoje panaikinta mirties baus
mė.

— Sovietų Mokslo akademija įteikė L. 
Brežnevui 'aukščiausią savo žymenį — Ka
rolio Markso aukso medalį.

— Ispanijos komunistų vadas Santiago 
Carrillo atvykęs į JAV pareiškė, kad 
Amerikos prof, sąjungos esančias labiau 
pakrypusios į dešinę, negu Ispanijos pa
čios dešiniausios partijos.

— Vidaus reikalų ministro parėdymu, iš 
Londono grąžinti atgal į Vokietiją du bu
vę SS karininkai, atvykę platinti knygos, 
ginančios nacių karo meto žiaurumus.
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Didžioji
šių dienų įvykiai, kurie beveik kasdien 

sukrečia žmoniją, ramiam kurio nors 
krašto gyventojui yra nesuprantami. Ko
dėl tai šen, tai ten pagrobiami pavieniai 
žmonės? Kodėl pagrobiami lėktuvai su 
įgulomis ir keleiviais? Kodėl vyksta dar
bininkų streikai tokiose pramonės šakose, 
kurios buvo suvalstybintos, kad pašalintų 
darbo žmonių išnaudojimą? Kodėl po II- 
jo pasauulinio karo, kurio tikslas buvo 
karus pabaigti, nėra taikos? Kodėl?

Protaujantis žmogus, norėdamas suras
ti atsakymą į 'tuos klausimus, skaito spau
dą ir mokslines knygas, parašytas įvairio
mis kalbomis. Išeivijoje netrūksta spau
dos, bet ligšiol stigo išsamesnio veikalo, 
kuriame būtų galima rasti atsakymą į 
tuos klausimus. Iš viso turbūt ligšiol ne
buvo knygos, kurioje būtų nagrinėjami 
aktualūs politiniai klausimai, dažniausiai 
tampriai surišti su ekonominiais. Pasta
ruoju laiku spaudoje buvo iškeltas dar ki
tas klausimas, būtent reikalas paruošti 
Uetuvos nepriklausomybinę programą, 
kuri apimtų atstatytos valstybės politi- 
niai-ekonOminę santvarką. lEluvo siūloma 
programas paruošimo darban įtraukti 
krašto ir išeivijos intelektualines pajėgas. 
Tuo klausimu galėtų susidomėti ir kiek
vienas lietuvis.

Prof. Vladas Juodeika, parašęs storą 
studiją, kurios pirmas tomas išėjo iš spau
dos vos porą savaičių prieš autoriaus mir
tį, padarė gerą pradžią tiems, kurie tą dar
bą tęs po jo. „Didžioji iliuzija“, jo 720 psl. 
veikalas, būdamas stambus mokslinis dar
bas, tuo pat laiku yra populiariai parašy
ta knyga, kuri bus suprantama 'kiekvie
nam skaitytojui. Knygoje ne tik nagrinė
jama marksizmo teorija ir tikrovė, bet jo
je apžvelgiamos ir kitos ekonominės teo
rijos bei politinės santvarkos, buvusios 
praeityje ir esančios dabar.

Prof. Vi. Juodeika buvo gerai pasiruo
šęs tokiai studijai parašyti. Dar 1927 m. 
jos baigė Grąžo universitetą, kur gavo 
daktaro laipsnį už disertaciją „Lietuvos 
žemės reforma ir jos istoriniai pagrindai“. 
Eilę mėtų dirbęs neprikl. Lietuvos ekono
minėse organizacijose bei įstaigose, 1940- 
41 m. jis susipažino ir įsu marksizmu bei 
'sovietiniu komunizmui praktikoje. Karo 
mėtų pasitraukęs į Vakarus, nuo 1949 m. 
jis profesoriavo Portlandb (Oregon) uni
versitete, JAV, kur skaitė paskaitas apie 
marksizmą ir Sov. Sąjungą.

Parašytoji knyga remiasi paskaitomis, 
skaitytomis Amerikos universitete, ir taip 
pat papildomomis studijomis giminingais 
klausimais. 'Nors, kaip 'autorius teisingai 
pažymi, Markso raštai yra nepopuliarūs, 
mažai kas juos skaito ir dar mažiau kas 
supranta, tad kritiškas marksizmo įverti
nimas yra reikalingas. Prof. VI. Juodeikos 
knyga kaip tik ir užpildo tą spragą lietu
vių literatūroje; ji tuo labiau sveikintina, 
kad parašyta suprantama kalba ir šiuo 
metu aktualiu klausimu.

Iliuzija
Jeigu komunistų valdomuose kraštuose 

marksizmas yra brukamas jaunimui per 
prievartą, tai Vakaruose verta jį pažinti, 
nes čia atsiranda naujos jo formos. Rem
damiesi tuo pačiu mokslo mokslu, vieni iš 
jo pasekėjų tvirtina, kad komunizmą ga
lima sukurti tik revoliucijos smurto keliu 
(Leninas), kiti — kad yra taikingas evo
liucijos kelias į komunizmą. Šiuo pasta
ruoju keliu žada eiti, siekdami valdžios, 
Ispanijos, Italijos ir Prancūzijos euroko- 
munistai.

Ideologinė kova vyksta tarp demokrati
nio pasaulio ir komunizmo. Toje kovoje 
dalyvauja ir lietuvių tauta. Lietuviams, 
norintiems geriau suprasti ideologinės ko
vos esmę, prof. VI. Juodeika suteikė diaug 
medžiagos. Vieniems autoriaus mintys 
duos dvasinio peno, kitiems — medžiagos 
giliam apgalvojimui. Ir vieniems, ir ki
tiems verta „Didžiąją Iliuziją“ įsigyti ir 
perskaityti. Nupirkę knygos I tomą, pa
lengvinsite antrojo tomo išleidimą.

Knyga gražiai atspausdinta Liet. Enci
klopedijos spaustuvėje, Bostone, ir įrišta 
į kietus viršelius.

„Didžiąją Iliuziją" galima užsisakyti 
šiuo adresu: „Book Fund“, Alfonsą Pažiū- 
rienė, 1284 E. Live Oak Dr., Anaheim, Ca
lifornia 92805, USA. Kaina — 15 dolerių.

J. R.

Laisvės statula
Nepriklausomos Lietuvos Karo muziejuje

Gen. S. Žukauskas
Lygiai prieš 40 metų Kauno radijo ban

gomis nuskambėjo liūdna žinia, kad mirė 
gen. S. Žukauskas. Minėdama to žymaus 
kario ir ‘kariuomenės vado mirties sukak
tį, susipažinkime su jo gyvenimu ir kari
ne tarnyba.

S. Žukauskas gimė 1860 m. gruodžio 31 
d. Poškiečių-Dovainiškių k., Pakruojo vis., 
Šiaulių aps. Į rusų kariuomenę buvo pa
šauktas 1881 m. ir paskirtas į kavaleriją. 
Baigė Vilniaus karo mokyklą, 1887 m. ge
gužės 15 d. pakeltas į pirmąjį karininko 
laipsnį ir paskirtas į 112 pėst. Uralo pul
ką. 1905 m. dalyvavo rusų-japonų kare. 
Pirmajame kare jau vadovavo pulkui 
ir dalyvavo kautynėse. Vėliau buvo pa
keltas generalmajoru ir paskirtas briga
dos vadu. Kare buvo kelis kartus sužeis
tas ir už narsumą apdovanotas daugeliu 
rusų kariuomenės ordinų.

1918 m. atvyko į Vilnių ir po kiek laiko 
buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės va
du. Jam teko vadovauti t aktyviai daly
vauti kovose už Lietuvos nepriklausomy
bę. Jis mokėjo sumaniai paruošti puolimo 
planus ir vadovauti kautynėmis. Bet buvo 
vienas kitas vyresnysis karininkas, ku
riems gen. S. Žukauskas nepatiko. Jie jam 
neprtarė ir rašė prieš jį skundus. Todėl ir 
teko jam kelis įkartus išeiti iš kariuome
nės į atsargą. Tačiau Lietuvos vyriausybė 
net keturis ‘kartus šaukėsi jo pagalbos. 
Galima sakyti, kad jam vadovaujant, bu
vo pasiekti mūsų kariuomenės didžiausi 
laimėjimai.

Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, 
jo nuopelnų neužmiršo ir Lietuvos vyriau
sybė. Jis buvo apdovanotas aukščiausiu 
Vyčio Kryžiaus I-jo laipsnio ordinu ir ki

Feliksas Breimeris

Lietuvos kariuomenei

(Iš ką tik pasirodžiusios knygos
Skambantis laikas)

Vailio jaunajai ginklo mūs brolijai 
Garbingą josios sukaktuvių dieną! 
Pakėlus protėvių galingą kalaviją, 
Ji mums į saulę vėl pralaužė dieną. 

Ir Lietuvai nauja aušra nušvito, 
Laukta tiek amžių, taip seniai svajota... 
Sulaukė nepriklausomybės ryto 
Šventa žemelė, krauju atkovota!..

Širvintos ir Giedraičiai — aukso raidės, 
Vainikas žygio mūs ir priešo kapas, 
Kur Baltas Aras, Lietuvą tiek žeidęs. 
Parblokštas milžino jos Vyčio tapo!..

Jums puošia gėlės kelią, ginklo broliai, 
Į garbę per aukas tiktai nutiestą.
Te jūs kardai švytruoja iki tolei,

| Kol mes atgausint Vilniaus šventą miestą...
I 1929 m.

tais atsižymėjimo ženklais. 1927 m, JAV 
Vyčių organizacijos atstovai jam įteikė 
aukso kardą, kaip Amerikos lietuvių pa
garbos ženklą. Tas kardas buvo laikomas 
Karo muziejuje. O Lietuvos vyriausybė 
jam dovanojo ūkį Dovalgonių viensėdyje. 
75 m. amžiaus sukakties proga jis įsaky
mu kariuomenei buvo įrašytas į 2-jo ulo
nų D. L. K. Birutės pulko garbės karinin
kų sąrašą. Generolas tokia pagarba buvo 
labai patenkintas, tuoj įsigijo puošnią ulo
nų uniformą, ja didžiavosi ir dėvėjo ilki 
savo amžiaus pabaigos. Nuo tada jis daž
nai svečiuodavosi ulonų pulke, Alytuje.

Karo muziejaus sodelyje generolui bu
vo pastatytas paminklas — bronzinis bius
tas ant granitinio pamato.

Gen. Silvestras Žukauskas mirė širdies 
smūgiu 1937 m. lapkričio 26 d. 5 vai rytą, 
savo ūkyje Dovalgonių vsd., Pažaislio vis., 
Kauno aps. Velionio palaikai buvo iškil
mingai pašarvoti Karo muziejaus Vytauto 
Didžiojo kapeloje. Čia dviejose urnose de
gė smilkalai ir prie karsto stovėjo genero
lų garbės sargyba. Lapkričio 28 d1. 14 vai., 
sekmadienį, velionį vyriausybė, kariuome
nė ir gausi žmonių minia palydėjo į Kau
no evangelikų kapus. Atsisveikinimo žodį 
tarė gen. S. Raštikis, pik. Žilys, Kauno 
miesto burmistras A. Merkys ir kt. Baž
nytines apeigas atliko kun. Jakubėnas ir 
kun. Šernas. Nuaidėjo šautuvų salvių šū
viai ir 10 patrankų trenksmingi garsai. Ir 
garbingo Lietuvos kario palaikus priglau
dė mylimos tėvynės žemė.

V. Vytenį etis

VIENOS ŠEIMOS DARBAS

„Draugas“ (Nr. 206) išspausdino J. Sa
ko įspūdžius iš apsilankymo pas Adomą 
ir Filomeną Kantautus Albertoje (Kana
da). Štai pora ištraukų.

„Adomas ir Filomena Kantautai yra au
toriai didžiulės knygos „A Lithuanian 
Bibliography“, kurią išleido Albertos uni
versitetas. Knyga ‘turi 725 psl., kuriuose 
telpa informacijos apie visas lietuviškas 
ar Lietuvą liečiančias knygas ir dauguma 
straipsnių. Prie šio darbo Kantautai už
truko 12 metų, susirašinėdami ir net va
žinėdami rinkti medžiagą.

„A. Kantautas dirbo Albertos universi
teto bibliotekoje keturiolika metų. Ir da
bar pensininkaiudamas dar ten gelbsti. Po
rą kartų lankėmės universiteto bibliote
koje, kurią šeimininkas mums aprodinė- 
jo. Buvo malonus siurprizas, kai parodė 
visą skyrių lietuviškų knygų. Eiblioteka 
turi jau 730 lietuviškų knygų savo kata
loguose ir dar tiek ne kataloguose. Kai 
Kantautai čia atvyko, nebuvo nė vienos 
lietuviškos knygos. Jie pasirūpino, kad 
universitetas jų pirktų, bet ir patys savo 
knygų jam perleido. Lietuviškų knygų ka
talogavimu A. Kantautas rūpinasi ligi 
šiol.“

Su liviuriais 
pasaulyje

PIRMASIS STOGASTULPIS 
AUSTRALIJOJE

G. Ir V. Kazokų 'sodyboje Bankstowne 
atidengtas pirmasis lietuviškas stogastul
pis Australijoje. Ta' proga „Mūsų Pastogė“ 
rašo:

Stogastulpis G. ir V. Kazokų sodyboje

„Nuo seno lietuviai statė stogastulpius 
išskirtinėmis progomis atžymint šeimos ar 
giminės minėtinus įvykius. Laikydamiesi 
to seno lietuviško papročio ir Kazokai sa
vo kieme pastatė nor ir mažą paminklą jų 
sūnaus Kajaus universiteto baigimo pro
ga.

Stogastulpiai tai bus bene pati seniau
sia lietuviškų paminklų forma. Pati idėja 
jau seniai kankino G. Kazokienę, bet ją 
realizuoti reikėjo atrasti meistrą, kuris 
pajėgtų ir sutiktų tai įvykdyti. Tokiu 
meistru buvo priprašytas Kazys lEehkus, 
sydnejiškių lietuvių tarpe žnomas kaip 
sumanus ir sąžiningas stalius.“

Pabaigoje šio lietuviško stogastulpio is
torijos aprašymo klausiama, kodėl inepa- 
sistatyti prie kiekvienų lietuviškų namų 
lietuviško stogastulpio ar kryžiaus lyg 
Lietuvos priminimą sau ir palikimą savo 
vaikams.

PALEISTA N. SADŪNAITĖ?

Vincas Pietaris

Aršiojo žuvimas
(Iš istorinės apysakos „Algimantas“).
Įsitikinimas, jog paliaubų metų, ne tiktai 

gali užpulti Aršusis, bet ir užpuls, buvo taip di
delis, jog visame Gardine ir apygardoje var
giai butum radęs porų žmonių, tikinčių Aršio
jo žodžiais. Nepasitikėjo Aršiuoju ir Algiman
tas ir dėl to, išleidęs savo kariuomenės dalį, 
jisai paaštrino sargybą kaip pilyje ant kuorų, 
taip ir visoje apygardoje link Detuvos srities. 
Ir viskas buvo padaryta ne be reikalo. Aršusis, 
tartum, tiktai ir laukė pasitraukiant kariuo
menės dalies iš Gardino; kaip tiktai ji išėjo ir 
spėjo gana toli atsidurti, tai jis ir patraukė 
ant Gardino. Jau į ketvirtą dieną, Algimanto 
kariuomenės daliai iškeliavus į Detuvą, sargai, 
pastatyti keliuose nuo Dainavos į Gardiną, už
degė laužus, duodami gandą apie pavojų. Ne
ilgai trukus suliepsnojo laužai ir ant Gardino 
kuorų ir sarginių kalnelių. Kareiviai ėmė rink
tis iš visur, o ypač iš sūduviškės Nemuno pu
sės, gabendami su savim ii- maistą. Liaudis ar
ba bėgo Į pili arba puolėsi į neišbrendamų gi
rių gludumas ir tenai slėpėsi su savo visu tur
tu nuo svetimos šalies.

Rytojaus dieną iš ryto parjojo sargai, o 
netrukus pradžiuvusio kelio dulkėse pasirodė 
ir Aršiojo kareiviai. Ilga, siaura juostele raitė
si, vyniojosi kaip žaltys priešų kariuomenė, 
šalmai ir kirviai kaip žvynai blizgėjo prieš sau
lę. Plevėsavo vėliava ant stiebelio, nešama vy
rų priekinėse eilėse.

— Kaip žaltys slenka, — pastebėjo žiūrė
damas nuo kuoro Algimantas. — Nedaug čia 
jų; be reikalo gali būti, jog aš ir gandą daviau 
į Alytų, kad leistų pagalbą.

— Pagalba nekenks niekam, jeigu Aršiojo 
pulko ir nedaug, nes tada su pagalba galėsime 
ne tiktai užpuolikus atremti, bet pabandyti ir 
jiems atlyginti.

Rimti priešų pulkai tuo tarpu vis artyn 
ėjo. štai ir jų galva atsidūrė ties pilies perkasu, 
ir jų eilės ėmė siaubti pilį.

— Kas jus per vieni ir ko jums čia reikia? — 
paklausė sargas atėjusius nuo pilies kuoro.

— Mums reikia pilies. O kas mes per vieni, 
tai tau ne galvoje, — atkirto vienas iš priešų, 
tur būt, jų vadas. — Geriau pasakyk, kad Al
gimantas atiduotų gerumu pilį ir išeitų sau 
atgal į savo sritį. Bet tegul tai daro urnai, nes 
kai pradėsime laužtis į pilį, bus Jau per vėlu, 

tada nė vieno gyvo iš pilies neišleisime.
— Ir peles užmušite? — užklausė vyras, sto

vįs ant kuoro.
Vietoje atsakymo švilptelėjo šūvis. Vyras, 

laukdamas šitokios pabaigos, pasisergėjo ir už
sislėpė už sienos.

— Aš laukiau didesnės kariuomenės, — kal
bėjo Nemūra į Virpšą, žiūrėdamas nuo kuoro 
į Aršiojo pulkus.

— čia ji ir ne visa, — atsakė ramiai Virp
ša. — Visą pamatysime neumai.

— Dėl ko gi tu taip manai?
— Ugi ar ir sveikas nematai, kad nė vie

nas užpuolikų neturi rankose nei žabų nei kas
tuvo. O perkasus ranka tik neuždengsi. Kuo 
nors, o juos vis jau reikia prikimšti.

— Taip! Taip-' Suprantu dabar, — kalbėjo 
Nemūra. — Dalis kariuomenės pasiliko ir ga
mina medžiagą perkasui užkimšti.

Užpuolikai tuo tarpu pradėjo statyti pa
lapines ir taisytis reikalingus dalykus ilgesnei 
apgulai.

— Ar nepabandžius tiktai? — paklausė 
Virpša Algimantą.

— Tiktai su dideliu atsargumu, nes čia, 
kaip matyti, klasta ant klastos eina, — atver
tė tas.

Už valandėlės atsidarė vartai, ir pro juos 
nuleistu tiltu išsimušė iš pilies raitelių pulkas 
ir kniubo į dainaviškius. Iš sykio buvo daina
viškiai bebandą priešintis, bet urnai pakeitė 
savo elgimąsi, kada pamatė, jog iš pilies išėjo 
kone didesnis pulkas nei jų. Sulig vado ženklu 
jie viena akimirka sukrovė atgal ant žirgų pa
lapines ir neskubėdami pasileido atgal. Virpša 
tada davė saviškiams ženklą,ir tie, pasidalinę 
į dvi eiles, ėmė supti dainaviškius iš abiejų pu
sių. Ir viens ir kits iš jų turėjo jau gintis. Nors 
skubinosi gudai atgal, vis tiktai kažkaip van
giai, duodami progą gardiniškiams juos pavy
ti.

Ant kranto stovėdamas Algimantas su Da
nute sekė akimis savo pulką.

— žiūrėk, žiūrėk! — kalbėjo jisai į Danu
tę, — kaip jie vieni kitus prigaudinėja. Tie ne
va bėga, o iš tikrųjų vilioja ir nori įsivilioti 
Virpšą, į girią, kur pasislėpę kiti Aršiojo pulkai 
laukia, kad užbėgtų Virpšos pulkui už akių ir 
jį visą išnaikintų. Na, o jį išnaikinę, jie leng
viau jau ir pilį apveiktų.

— Tai kodėl tu leidai Virpšą prapulčiai? 
— sušuko Danutė.

— Ne taip kvailas Virpša, kad pasiduotų 
apgaunamas. Va, žiūrėki, ką jis daro.

Tuo tarpu, apsupę dalelę dainaviškių ka
reivių, Virpšos vyrai pasuko atgal, stengdamie
si tuos pavergti ar Išžudyti. Dainaviškiai puolė 

saviškių ginti. To, tur but, Virpša tiktai ir lau
kė. Atsikirsdamas jisai vėl stengėsi apsupti jų 
nedidelį pulkelį, o pirmo pulkelio paimtus vy
rus paskubomis keli vyrai vedė į pilį. Ir antras 
pulkelis turėjo pasiduoti. Dabar dainaviškiai 
jau nebėgo, tiktai šoko visi į kovą. Ir Virpša 
dabar metė juokus, jisai iš tikrųjų pradėjo gul
ti su savo vyrais ant gudų. Gudai pasileido 
bėgti į girią. O Virpša, užuot vijęsis, pasuko at
gal ir, suėmęs, likusius gyvus antro gudų pul
kelio vyrus, patraukė į pilį. Gudai pamatę, jog 
Virpša jų nesiveja, pasuko atgal. Beveik tą pa
čią akimirką iš girios išnėrė pasislėpusi Aršiojo 
kariuomenės dalis ir pasileido vytis Virpšos 
pulką. Gražu buvo žiūrėti, kaip į duotą Virpšos 
ženklą vyrai pasidalino į dvi eiles. Ir abidvi 
šitos eilės, kiek žirgas iškerta, pasileido į pilį. 
Viena eilė patraukė link vienų, vartų, kita link 
kitų, kuriuos dabar tyčia atidarė, ir šuoliu nėrė 
abidvi eilės per tiltus į pilies vidų.

— Matai, kaip jis gražiai išviliojo visus 
gudus iš girios, — kalbėjo Algimantas į Danu
tę! — Va, dabar mes ir žinome, kiek prieš mus 
stovi gudų.

— Kad tiktai nepavytų mūsiškių, — rūpi
nosi Danutė.

— Nebijoki nieko! Mūsų žirgai pasilsėję o 
gudų nuvargę. Nepavys! — Ir tiesa. Juo arčiau 
pilies, juo labiau atsiliko gudai. Ir kada gudai 
prijojo prie pilies, tiltai jau buvo pakelti, ir 
vartai uždaryti.

Pakeikę ir paplūdę gudišku budu, Aršiojo 
kareiviai pasitraukę per šūvį nuo pilies, ėmė iš 
tikrųjų statyti palapines. O Algimantas šnekė
josi su savo vyrais kaip elgtis. Vieni patarė, 
nieko nelaukiant užpulti gudus.

— Jeigu jų ir daugiau truputį nei musų, 
vis tiktai reikia atsiminti, kad mes ant savo 
mėšlyno ir kad gudai tiktai tada stiprus, drą
sūs, kada jie nors trigubai... —kalbėjo daugu
mas.

— Ne'- tai bus truputį per drąsu, — atsilie
pė Virpša. — Luktelkime ateinant pagalbos iš 
Alytaus, o dabar pirmiausia reikia pamanyti 
apie valčių sargus, kad jie mums taip nepada
rytų, kaip mes jiems padarėm.

— Geriausia perkėlus valtis į aną pusę. 
Jeigu kokios, tai sargai, susėdę, tegul sau 
plaukų kad ir į Alytų arba ir į patį Kauną, 
— tarė vienas iš vyrų.

— Ar jūs žinote ką? Jeigu mes lauksime 
Alytaus vyrų, tai naudos iš tokio laukimo bus 
tiktai tada, kada mes su jais susišnekėję elgsi
mės, — patarė vėl Virpša. — Dėl to reikia jiems 
duoti žinią kaip mes elgsimės ir kaip jie turi 
elgtis.

(Bus daugiau)

Lietuviškoje spaudoje pasirodė praneši
mų, kad 'iš kalėjimo paleista Nijolė Sadū- 
naitė. Esą tą žinią patvirtinę jos tėvai. 
(Abu N. Sadūnaitės tėvai yra mirę — tė
vas 1963 m., motina 1970 m. Red.). Žinia 
apie N. Sadūnaitės paleidimą buvusi pa
skelbta per Laisvės Radiją.

„PASAULIO LIETUVIUI“ 40 M.
Žurnalas „Pasaulio Lietuvis“ buvo pra

dėtas leisti 1937 m. lapkričio 15 d. Nepri
klausomoje Lietuvoje. Taigi šiais metais 
jam sueina 40 metų. Okupacijai laikraštį 
sustabdžius, jis vėl pasirodė po 23 metų 
Amerikoje, leidžiamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės.

Pirmasis „Pasaulio Lietuvis“ savo pir
majame numeryje buvo įsipareigojęs 
jungti po visas pasaulio žemes išsiblaškiu
sius lietuvius, neatsižvelgiant į jų politi
niu ar religinius nusistatymus. Tuo pačiu 
keliu bando eiti ir atgaivintasis žurnalas, 
nors jo darbas, nebeturint Nepriklauso
mos Lietuvos užnugario, yra žymiai sun
kesnis.

LEONAS URBONAS MOKO 
AUSTRALIJOS ARCHITEKTUS

Spalio 27-30 dienomis BowraLBerrima 
vietovėje (N. S. W.) įvyko Australijos Ar- 
chitektiį Instituto N. S. W. skyraus suor
ganizuota architektų suvažiavimas-konfe- 
rencija, kur tarp įžymiųjų architektų, 
kaip John Andrew, Glen Wilson, paskaiti
ninku pakviestas dalyvavo ir mūsų įžy
musis dailininkas Leonas Urbonas, konfe
rencijoje skaitęs pasaitą tema „Pastatai 
plačiame gamtovaizdyje“. Savo įžvalgioje 
paskaitoje dail. L. Urbonas architektų 
tarpe susilaukė didelio dėmesio ir aukšto 
įvertinimo. Greičiausia, jo paskaita bus 
paskelbta Australijos architektų žurnale.

(M. P.)

KREMLIAUS AMNESTIJA
Ryšium su 60-ies metų Spalio revoliuci

jos sukaktimi Sovietų S-goje paskelbta 
kai 'kurių kriminalinių kalinių amnestija. 
Ji liečia nuteistuosius iki 5 metų, apdova
notus ordinais, nepilnamečius ir moteris. 
Amnestija visiškai neliečia politinių kali
nių. Taip pat neliečia asmenų, nubaustų 
už prekybą narkotikais. Jų tarpe yra pen
ki britai ir trys amerikiečiai. Paprastai 
panašiomis progomis kituose kraštuose 
paleidžiami poltiniai kaliniai.
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TREČIAS PASIKALBĖJIMAS PO PIETŲ KRYŽIUMI
AVA SAUDARGIENĖ

Nekaltinkite žmogaus, kaltinkite sistemą. 
Todėl niekada nesitaikykite su blogiu, o 
tiktai su žmonėmis.

Dar trumpiau ir 'tais pačiais žodžiais: 
nesmerkite žmogaus, nes jis savo prigim
timi yra geras, bet smerkite politinę siste
mą, kurį padarė jį blogu, ir kovokite su 
ja. štai moralinis patarimas, kurį dr. A. 
Štromas duoda Sovietų S-gos piliečiams.

Šia proga pravartu tik paminėti, kad 
mintis, jog žmogus savo prigimtimi yra ge
ras,© jį gadina socialinės ir politinės san
tvarkos sistema, buvo viešai skelbiama dar 
prieš krikščionybės laikus. Vėliau laikas 
nuo laiko pagal reikalą tai buvo daug įkar
tų kartojama iki Markso laikų ir dar šian
dien kartais net lEritanijos parlamente. 
Begaliniai kasdieniniai pavyzdžiai rodo, 
kad žmogus savo prigimtimi yra gėrio ir 
blogio mišinys. Kalbamosios sistemos, ku
riose žmogus gyvena, tik įtakoja jo pri
gimtį, palskatindamos daugiau gėriui ar 
blogiui pasireikšti ir jam tarnauti. Siste
mos argi pačios neatsiranda — jas 'kuria 
žmonės. Nelaimė, kada jas kuria tie, ku
riuose blogio yra daug, o gėrio tik trupu
tis. O kais dar blogiau, kada sistemai be- 
sikuriant, tokių žmonių atsiranda milijo
nas. Jie neprisipažįsta suklydę, bet kalina 
ir kapoja galvas kitiems milijonams, kad 
tik pirmasis milijonas bet kuria kaina iš
silaikytų.

Tai žiauri ir kruvina žmonijos istorijoje 
paskartojanti realybė. Niekas šios realy
bės nepakeitė ir nepakeis, iki žmonija gy
vens.

•**
Dr. A. Štromas, pagal J. Baltmiškio 

straipsnį, duoda savo penkis patarimus 
visiems Sovietų S-gos piliečiams: atseit, 
ne tik rusams, kalmukams, kirgyzams, 
mongolams... bet ir lietuviams. Aš nela
bai norėčiau tuo tikėti. Dr. A. Štromas 
pats yra lietuvis ir labai gerai žino lietu
vio būseną tarybinėj Lietuvoj, nes joje il
gai yra gyvenęs. Iš visų dr. Štromo siūlo
mų penkių patarimų, nors visi jie vienas į 
kitą labai panašūs, manau, mums, lietu
viams tinka tik vienas — kovok ir suiriai- 
kink blogą sistemą.

Tačiau vien tik tuo apsiriboti, nepata
riant kaip tai padaryti, mums, lietuviams 
nepakanka. Juo labiau, kad tolimesni dr. 
Štromo išvedžiojimai gal ir geri rusams, 
'bet lietuviams vangu ar tinka. Mat, lietu
vio padėtis visos esamos sistemos blogyje 
labai skirtinga nuo ruso. Ir štai kodėl. 1. 
Mes tarybinės sistemos nesugalvojom ir 
nekūrėm, ji mums, lietuviams ruso pri
mesta. 2. Tos sistemos „įgaliotas“, rusas 
•lietuvius ne tik pavergė, išnaudojo, bet 
siekia lietuvių tautą sunaikinti. 3. Lietu
vio iškovota ir sukurta 'sistema buvo ir 
lieka laisva, nepriklausoma Lietuva. To
kiai padėčiai esant, lietuviai privalo gin
tis nuo dviejų blogių — nuo ruso ir nuo 
jo sistemos (tuo tarpu kai rusas ginasi tik 
nuo savos sistemos; milžiniškas skirtu
mas!).

Rulsai nuo 'senų laikų, kokioje sistemoje 
begyventų, netryiško meile lietuviui. Jam 
visuomet labiau patiktų, jei lietuvis nie
kada nebūtų gimęs. Tad ką mums, lietu
viams, daryti?

Kaip ir dr. Štromas, vadovaudamasis 
krikščioniškosios meilės dėsniais, aš siūlau 
— visiems rusams su savomis sistemomis 
iš Lietuvos išsikraustyti.

Kol jie ten yra, lietuvio svarbiausi gink
lai turėtų būti — taurumas, kilnumas, 
aukšta moralė (visais atvejais aukštesnė 
už ruso), tolerantiškumas, išdidumas, san
tūrumas ir pasyvus priešo neigimas. Var
todamas šiuos ginklus, lietuvis privers 
pavergėją lietuvį gerbti, su juo skaitytis, 
būti nuolaidesnių ir jaustis, kad jis pa
vergėjas ne visiems laikams.

Lietuvio išdidumas turėtų būti pagrįs
tas ne tuščiu, menkaverčiu įsivaizdavimu, 
kuris pavergėją tik erzintų, bet veržtis iš 
istoriškojo ir kultūrinio lobyno gelmių.

Aplamai, lietuvių tautos tęstinumas bū
simiems amžiams glūdi tik lietuvio būde 
ir jo sukurtose ir kuriamose kultūros ir 
mokslo vertybėse. Kiek jos bus didžios ne 
tik lietuviams, bet ir pavergėjams bei kai
mynams, tiek lietuvių tauta bus neįvei
kiama ir amžina.

Kultūros ir mokslo kūrinių nesibaigian
ti Versmė ir lietuvio ryžtas kovoti dėl kiek
vieno netektos laisvės centimetro yra lie
tuvių tautos dinamiškumo išraiška ir jos 
gyvasties laidas.

(Su V. Bukovskiu ir dr. A. Štromu)

„E. Lietuvyje“ (lapkričio 1 d.) išspaus
dintas J. Baltmiškio straipsnis „Du pasi
kalbėjimai“. Tai manio Sis tebūnie „tre
čias“.

Reikia pilnai sutikti su V. lEtukovskiu, 
kad Solženicyno siūlymas, jog Rusija tu
rinti grįžti prie senosios (caristinės) san
tvarkos yra nerealus. Prie šio gal reikėtų 
tik tiek pridurti, kad toks pasiūlymas jo
kiu būdu negalėtų būti įspraustas į XX 
amžiaus istorinio vyksmo raidą, todėl vi
siškai inesvfaristytinas. ParalSęs „Gulago 
Salyną“, pasakęs įspūdingų kalbų keliose 
Vakarų sostinėse, Solženicynas šiuo metu 
atrodo išsisėmęs ir Vakarams jau mažai 
įdomus. Gaila.

Su V. Bukovskiu irgi reika sutikti, kad 
vadinamoji detante nuvylė išlaisvinimo 
trokštančius, o Helsinkio konferencijos 
idealai pradeda dairytis .mainų prekėmis. 
Prie šio papildomai dar galima būtų pa
sakyti, kad Belgrado konferencija tampa 
juodąja arba tamsiąja rinka, nes Tito pa
tvarkymu, viešumai neleidžiama žinoti, 
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kas ten vyksta.
Kitoj vietoj V. Bu'kovskis pasisako, kad 

jis netikįs, jog „išorinės pajėgos galinčios 
suteikti Sovietų piliečiams laisvę“. Cituo
ju J. Baltmiškį klausdamas, ar V. Bukovs- 
kis tikrai pavartojo žodį suteikti? Jeigu 
taip, tai su V. Bukovskiu čia irgi reikėtų 
sutikti, nes niekas niekam laisvės neatneš 
ant auksinės lėkštės. Laisvę reikia pa
tiems iškovoti. lEet jeigu jis, kaip dažnai iš 
anapus geležinės uždangos atbėgę, sako ir 
mano, kad jokias išorins pajėgos negali 
padėti Sovietų S-gos piliečiams atgauti 
laisvę, tai V. Bukovskis klysta.

Vakarai vis dar tebėra vienintelis mil
žiniškas, praktiškai beveik neišsemiamas 
dvasinių ir medžiaginių jėgų rezervuaras 
pavergtiesiems Rytalms. Deja, tos jėgos per 
dažnai buvo naudojamos ne pavergtųjų iš
laisvinimui, bet jų dar didesniam pavergi
mui. Šis vyksmas su mažomis pertrauko
mis tęsėsi nuo Jaltos laikų.

Tik prisiminkime, kad dar prieš metus 
(daugiau kaip pusšimčiui metų praslinkus 
■nuo komunistinio rojaus įkūrimo) Rytų 
Europos pavergtųjų tautų reikalus Vašing
tone tvarkė ponas Sonnenfeldt (net ne 
amerikietis, o dš nacių Vokietijos paspru
kęs žydas). Sonnenfeldto nuomonė, verta 
prisiminti, buvo ši: visos žmonijos labui 
yra būtina, kad pavergtieji gyventų visiš
koje santaikoje su pavergtaisiais, nes ki
taip, užrūstinus pavergėją, gali kilti tre
čias pasaulinis karas. Iš to sekė dr. Kis- 
singerio ir G. Eordo politika — pavergė
jui reikia gerintis.

Šiandien jų vietas užėmė J. Carter ir Z. 
Bžezinsky (lenkas, didžios pavergtos, už 
laisvę kovojančios tautos sūnus). Jie abu 
giliai įsitikinę, kad taika pasaulyje bus 
galima tik tada, kada ten nebebus paverg
tųjų ir kiekvienas žmogus bus laisvas.

Tuo būdu Vakarų milžiniški dvasiniai 
(ir iš dalies medžiaginiai) ištekliai pasi
darė prieinami pavergtoms tautoms ir 
žmogui. Tokio ištaigaus ir griežto posūkio 
pasisekimas, kada pavergėjas jau spėjo 
tiek sustiprėti ir įsivyrauti, sukelia daug 
sunkiai išsprendžiamų problemų. Reika
lingas visų laisvųjų Vakarų darnus, aukš
tos įtampos nuolatinis ryžtas ir veiksmas 
joms išspręsti. Tokio ryžto ir veiksmo ga
lutinė sėkmė daug priklausys irgi nuo mū
sų, komunizmo pavergtųjų, laikysenos. 
■Mūsų gretos todėl turi būti geriau išri
kiuotos, suaktyvintos, veiksmai labiau su
derinti.

Vakaruose jau esama desėtkai, o gal ir 
‘šimtai organizacijų, kurios, 'besirūpinda
mos Rytų Europos žmogaus išlaisvinimu, 
turėtų sudaryti vieną veiksimus koordi
nuojantį ir Rytuose pavergtųjų vardu Va
karams kalbantį ir veikiantį generalinį 
štabą. Jo „maršalais“ turėtų būti pasau
liui jau žinomi dvasios milžinai, „genero
lais“ išlaisvinimo kovoje jau pasižymėję 
herojai. Tokių, ačiū Dievui, pasaulis ir 
Europa turi. Taip savo jėgas išrikiavus ir 
sulkoordinavus, irgi J. Carteriuii ir Z. Bže- 
zinskiui bus lengviau.

Šią vasarą (rugpiūčio mėn.) dr. A. Štro
mas Šveicarijoje skaitė paskaitą. Jis buvo 
pakviestas tarptautinės organizacijos Mo
rai Re-Anmament (lietuviškai — Morali
nio Atsiginklavimo). Labai įdomus pava
dinimas. J. Baltmišk'is, gaila, paskaitos te
mos pavadinimo nemini, bet kiek toliau 
sako: „Savo paskaitos pradžioje jos auto
rius klausia, kokį dvasinį patarimą jis no
rėtų duoti Sovietų S-gos gyventojams, žiū
rint į jų padėtį iš krikščionybės taško?“ 
Nuo čia ir dera man pradėti.

Paskaitoje dr. A. Štromas savo atsaky
mą įsuigrupuoj'a į penkis punktus. Kiekvie
nas jų labai įdomus, bet dėl vietos stokos 
(ir kadangi jie jau buvo šiame laikrašty
je spausdinti) nebereikia jų kartoti. Bet 
perskaičius, atrodo, kad juos visus penkis 
galima būtų suvesti be didelės skriaudos 
į vieną.

Nesmerkti pavienių asmenų, grupių, 
klasių ar visos tautos, nes visi yra aukos 
blogos sistemos (režimo), kuriai oėl dva
sios silpnybės nepajėgiama pasipriešinti.

Knygos pristatymas Sydnejuje

Neskaitoma knyga supelija kaip neval
goma duona. Todėl knyga siūlosi, ieško 
kelio į skaitytoją; įvairiais būdais prista
toma — plačiai skelbiama ir aprašoma 
periodinėje spaudoje, kritikuojama, gyvu 
žodžiu pristatoma atskirose vietovėse.

Lietuviškos knygos kelias į skaitytoją 
ypatingai sunkus, painus, su kliūtimis. 
Prisiminkime knygnešių laikus! Nemažiau 
sunkus, tik ne toks pavojingas ir dabar, 
kai esame išblaškyti visame žemės rutu
lyje, o tautos branduolys mūsų knygos ne
pasiekiamas. Ne vienas ir labai geras vei
kalais supelija, nes Skaitytojams nėra ži
nomas arba sunkiai prieinamas. Mūsų 
periodinė spauda atlieka didelį patarna
vimą knygai, ieškančiai skaitytojo, ir 
skaitytojui, ieškančiam knygos. Didelį pa
tarnavimą daro organizuoti knygų prista
tymai atskirose vietovėse, .kur lietuviai 
gyvena.

Sydnejaus lietuvių bendruomenės me
tinėje veikloje toks didelis įvykis — kny
gos pristatymas buvo suorganizuotas Syd- 
nejaus Senųjų Skautų Židinio. Programą 
paruošė ir jai vadovavo D. Skorulienė ir 
B. Žalys. Tikslas buvo platesnei visuome
nei pristatyti Sydnejuje gyvenančius au
torius, išleidusius savo knygas per pasku
tiniuosius dvejus metus, ir supažindinti su 
tomis knygomis. Rengėjai savo uždavinį 
atliko pasigėrėtinai —surinko autorius, 
suorganizavo tų autorių išleistų knygų 
parodėlę, pakvietė Skaitytojus ir klausy
tojus.

Atidarymo žodyje savaitraščio „Mūsų 
Pastogė“ redaktorius, rašytojas V. Kazo
kas išryškino organizuoto knygos prista
tymo mintį: „Vienas iš nuostabiausių bet 
kada žmogaus sukurtų dalykų yra knyga. 
Jos puslapiuose sukrauti neišsemiami ir 
neįkainojami patirties, moksliniai ir kūry
biniai lobiai, uždaryti nesuskaitomi rea-

lūs ir fantastiniai pasauliai,“ nuosekliai 
dėstė V. Kazokas.

Pats būdamas rašytojas, V. Kazokas 
knygos kelią pristatė labai vaizdžiai: .^Ke
lias, kurį tenka nueiti, kol knyga patenka 
į masinės gamybas ratus, yra nepalygina
mai ilgas, 'skaudus, pareikalaująs iš jos 
autoriaus nesuskaitomų darbo valandų, 
pasiaukojimo, daugelio dalykų atsižadėji
mo“. Tokie bendri knygos kelio apibrėži
mai, bet lietuviška knyga turi ir „savo iš
skirtiną, specialią misiją — palaikyti ir 
propaguoti tautinę, lietuvišką gybybę“. 
Paminėjęs misijos svarbumą, prelegentas 
priminė: „Lygiai ir šiandien lietuviškoji 
knyga turi tą patį vaidmenį 'ir misiją, ko
kią ji turėjo anksčiau: mums čia, ir mūsų 
pavergtiems broliams Lietuvoje. Kad ir 
kaip okupantas stengiasi išstumti lietuviš
ką knygą Lietuvoje, vis tiek lietuviška 
knyga ir ten dar nenugalėta.“

Po paskaitos iš eilės buvo pristatyti — 
A. Skirka, V. Janavičius, A. Vesčiūnaitė, 
M. Slavėnienė, J. Juragis ir A. Saudargie- 
nė. Pristatymą koordinavo J. Viliūnienė.

Antanas Skirka, kelių knygų autorius, 
šį kartą išėjo su poezijos rinkiniu „Tu esi 
nepamainoma“. Skaitė savo eilėraščius 
pats autorius ir jauni 'skaitytojai — V. 
Juška, J. Bogušaitė ir V. Viliūnaitė.

Vytautą Janavičių ir antrąją knygą 
„Nevykėlio užrašai“ pristatė J. Bogušaitė, 
ir ištraukas skaitė V. Juška ir P. Rūtenis.

Aldonos Vesčiūnaitės poezijos rinkinį 
„žodžiai kaip salos“pristatė J. Viliūnienė. 
Poeziją įskaitė pati autorė ir jaunosios de- 
klamuotoijos — E. žižytė, G. Zigaitytė ir 
V. Viliūnaitė, gitara akompanuojant D. 
Gečiausk'ui.

Magdalena Slavėnienė, pristatyta J. Bo- 
gulšaitės, pati skaitė ištrauką iš savo pas
kutinės knygos „Putinas mano atsimini
muose“. Kitą skyrių, labai vaizdžiai inter
pretuodama, paskaitė M. Osinaitė.

Almį Jūragį pristatė D. lElortkevičienė

Skaiti/toju taukai
Lietuvos autonominės valdžios su seimu 
Vilniuje steigimas.

1905 m. revoliucija Lietuvoje yra pla
čiai aprašyta tų įvykių aktyvių dalyvių 
atsiminimuose: K. Griniaus — „Atsimini
mai ir Mintys“ II it., S. Kairio — „Tau, 
Lietuva“ ir K. Bielinio — „Penktieji Me
tai“.

„Rankpelnis“ paminėtas pirmiausia dėl 
■to, kad šių metų spalio mėnesį sukako 70 
metų nuo jo pasirodymo. Antra, laikraštis 
ėjo gama ilgą laiką — apie 15 metų. Tre
čia, jis turėjo aiškią politinę programą: 
kovoti prieš caro valdžią ir už Lietuvos 
nepriklausomą ir demokratinę respubliką. 
Pirmuoju ,;Rankpelnio“ redaktorium buvo 
Kleofas Jurgelionis, 1905 m. revoliucijos 
Lietuvoje aktyvus dalyvis ir vėliau pasi
žymėjęs liet, visuomenės veikėjas (L. E. 
X t. 128 p.). Po revoliucijos K. Jurgelionis 
buvo suimtas 'ir laikomais Vilkaviškio ka
lėjime. Jam grėsė mirties bausmė, bet jį 
i'š kalėjimo išlaisvino socialdemokratų ko
vos kuopia.

'Panašioje padėtyje buvo ir daugumas 
kitų iš dešimties buvusių „Rankpelnio“ re
daktorių, kurie dirbo po K. Jurgelionio, 
įskaitant ir V. Vyteniečio minimą Juozą 
Steponaitį. Pastarasis taip pat dalyvavo 
1905 m. revoliucijoje, veikdamas Garlia
vos apylinkėse. Po to jis buvo kalinamas 
Kaune. Išėjęs iš kalėjimo, išvyko į D. Bri
taniją ir dirbo lEėll'shillio kasyklose. Kiek 
prasilavinęs, 1916-17 m. redagavo „Rank
pelnį“, 'kuris tuo laiku buvo socialistinės 
minties laikraštis. V. Vytenietis nori leng
va širdimi tą laikraštį atiduoti komunis
tams, nors jie jo nesisavina. „Rankpelnis“ 
nežinomomis aplinkybėmis tapo komunis
tiniu 1920 m., J. Steponaičiui jau esant 
Rusjioje.

Nesiimu ginti J. Steponaičio, bet mano 
turimomis žiniomis jis 1917 m. išvyko į 
Rusiją ne savo noru, bet (kaip daugelis 
kitų lietuvių, atsisakiusių tarnauti I-jo 
paisaulino karo metu britų kariuomenėje) 
buvo britų valdžios išsiųstas atlikti kari
nės prievolės į „sąjunginę valstybę“ — Ru
siją. B'et, vos Škotijos vyrams atvykus į 
Rusiją, ten kilo revoliucija, kurios 60 me
tų sukaktį dabar švenčia Maskva. Po to 
dar kelerius metus vyko pilietinis karas, 
kuriame atvykusioms lietuviams (kaip ir 
ten, jau nuo seniau buvusiems) teko noro
mis ar nenoromis dalyvautu Kaip atrodo, 
J. Steponaitis kovojo pakaitomis baltųjų 
ir raudonųjų pusėse. Galimas daiktas, 
'kad jis buvo ir tarp tų, kurie žudė liet, ba
taliono karininkus, kaip tvirtina V. Vyte
nietis. Bet ar dėl J. Steponaičio veiksmų 
pilietinio karo metu galima kaltinti 
„Rankpelnį“ ar jo leidėjus?

„Rankpelnis“, 1920 m. tapęs komunisti
niu, po 3 metų nustojo ėjęs. Tas faktas ro
do, kad Škotijos lietuviams, kaip ir visai 
lietuvių tautai, sovietinis komunizmas bu
vo nepriimtinas. V. Vytenietis klysta ma
nydamas, kad ir dabar Škotijoje yra daug 
lietuvių, kurie „giria komunistinę prie
spaudą“. Šiais laikais nepriklausomybę 
vertina ne tik Škotijos lietuviai, bet ir pa
tys škotai.

J. Vilčinskas

PIRMASIS PAGAL SVARBĄ

Mano straipsnis apie Škotijos lietuvius, 
tilpęs „Europos Lietuvio“ Nr. 40, susilau
kė aštrios kritikos. V. Vytei ietis „E. L.“ 
42-me numeryje pastebėjo, kad „Ranikpel- 
nis“ nebuvo pirmas liet, laikraštis Škoti
joje ir nurodė kelis mažiau žinomus leidi
nius, kurie ėjo D. Britanijoje anksčiau. 
Taikos labui sutiksiu, kad „Rankpelnis“ 
buvo (kaip anglai sako) „last but not 
least“, t. y. paškutinds pagal eilę, bet ne 
pagal svarbą laikraštis, pradėjęs eiti prieš 
I pas. karą.

Trumpame straipsnyje negalėjau smul
kiau aprašyti „Rankpelnio“, jo leidėjų, re
daktorių bei bendradarbių. Norėjau įtiktai 
pažymėti to laikraščio 70 metų sukaktį ir 
jo politinį vaidmenį, turint galvoje, kad 
kovoje dėl lietuvių tautos laisvės svar
biausias ginklais buvo ir tebėra — spauda.

Anais senais laikais politinė Lietuvos 
emigracija vyko į demokratinius kraštus, 
kur .spauda nebuvo varžoma. Iš čia liet, 
laikraščiai ir knygos buvo slaptai gabena
mi į Lietuvą. Tuo būdu lietuvių tauta su
sipažino su demokratine santvarka, kurią, 
atėjus laikui, įgyvendino savo atstatytoje 
valstybėje. „Rankpelnio“ leidėjų nuopelnų 
šioje srityje negalima mažinti, tuo labiau, 
kad laikraštis nuo pat pirmojo numerio 
puoselėjo savistovios, demokraitnės Lie
tuvos mintį.

„Rankpelnis“ gimė po 1905 m. revoliu
cijos. To revoliucijos kūdikio pirmieji glo
bėjai buvo liet, socialdemokratai, vadova
vę 1905 m. revoliucijai Lietuvoje, caro 
žandarų persekiojami, pasitraukę į Vaka
rus. Laikraštis tam tikrų visuomenės 
sluoksnių D. Britanijoje buvo vertinamas 
kaip krislas akyje, nes ir pačioje Lietuvo
je 1905 m. įvykius visiuomenė nevienodai 
vertino. Tai galima lengvai suprasti ma
tant šių dienų visuomenės rekciją dėl jau
nimo riaušių Lietuvoje 1956 ir 1972 me
tais ir dėl vėliausių įvykių Vilniuje š. m. 
rugsėjo 10 d.

Kaip pažymi Pr. Čepėnas savo „Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijoje“ (Čikaga, 1977 
m.), visi 1905 m. revoliucijos veikėjai bu
vo labai jauni žmonės, moksleiviai ar stu
dentai, jauni profesionalai ir šviesesni 
kaimo jaunuoliai. Jie labai aktingai įsi
jungė į revoliucinę ir drauge tautinio išsi
laisvinimo kovą su rusų valdžia. Revoliu
cija sukėlė lietuviuose daug lūkesčių. 
„Rusijoje eina kova prieš caro autokrati
ją. Tos kovos pasekmėje, jei bus laimėta, 
ir mes lietuviai atgausime laisvę, nepri- 
gulmingą Lietuvą, su prezidentu ir seimu 
Vilnauje“( rašė Vienybė Lietuvininkų 
(1905 m. Nr. 47) .

St. Kairys, rašydamas apie socialdemo
kratų partijos vaidmenį 1905 m. revoliuci
jos įvykiuose, pažymėjo, kad jokia parti
ja neturi teisės pati viena savintis, kas 
tuomet buvo laimėta, tačiau jis pabrėžia, 
kad socialdemokratų vaidmuo buvo išskir
tinis (J. Kaminskas, „Darbas“, 1955 m. 
Nr. 2). 1905 m. rugsėjo mėn. LSDP iš
spausdino masiniu tiražu partijos Mani
festą, kur buvo aiškiai nubrėžti partijos 
siekimai: caro valdžios panaikinimas ir 

J. AVYŽIAUS ROMANO VERTIMAI
Neseniai rumunų kalba pasirodė rašy

tojo Jono Avyžiaus romanas „Sodybų tuš
tėjimo metas“. Ta proga pranešama, kad 
Šis romanas jau išverstas į rusų, ukrainie
čių, latvių, estų, bulgarų, slovakų, vokie
čių, lenkų, anglų ir prancūzų kalbas. Ne
trukus romanas išeis moldavų, kazachų, 
uzbekų, čekų kalbomis. Kaip žinoma, „So
dybų tuštėjimo metas“ yra apdovanotas 
Lenino premija.

MUZIEJUS PERKŪNO NAME
Tiriant ir restauruojant Kauno sena

miestį, surinkta daug XV-XVIII amž. se
nosios buitinės bei dekoratyvinės kerami
kos, koklių, čerpių ir kt. Atrinktieji pa
vyzdžiai sudėti Kauno Istorijos muziejaus 
filiale — Perkūno name. Šis namas yna 
vienas vertingiausių gatinės architektūros 
statinių Lietuvoje.

veržliu, poetišku žodžiu. Poetais iŠ savo 
antrojo poezijos rinkinio „Akmenis ir 
paukščio metas“ paskaitė kelis eilėraščius, 
ir jį papildė keliais eilėraščiais skaityto
jai V. Juška ir S. Skorulis.

Avą Saudargienę pristatė susirinku
siems klausytojams J. Viliūnienė su jai 
įgimtu žavesiui. Iš vėliausiai išleistas kny
gos „Tolimų kraštų miražai“ pati autorė 
paskaitė ištrauką, apibūdinant 'skaidrėmis 
knygos iliustracijas. Iš knygas atitinka
mas ištraukas skaitė: J. Bogušaitė, E. ži
žytė, M. Osinaitė ir D. Bortkevičienė.

Skaidrių iš „Tolimų kraštų miražai“ ro
dymu ir užbaigtas 'lietuviškos knygos ir 
Sydnejuje gyvenančių autorių įspūdingas 
pristatymas.

LIETUVOJE
KIEK LIETUVOJE AUTOBUSŲ?

Lietuvoje yra 3.900 autobusų. Bendras 
maršrutų skaičius viršija 120 tūkstančių 
kilometrų. Kiekvienas Lietuvos gyvento
jas per metus autobusais pasinaudoja vi
dutiniškai 200 kartų ir nuvažiuoja apie 
1.900 kilometrų.

JUSTAS PALECKIS KURIA
Justas Paleckis sakosi atidavęs spaudai 

antrąją kelionių knygą „Pasauly pasidai
rius“. Toliau jis ruošiąs knygą apie įvai
rias Vokietijos apybraižas apie gyvenime 
sutiktus žmones ir poezijos rinkinį.

GERIAUSIOS GYVENVIETĖS
Paskelbti 1977 metų geriausiųjų gyven

viečių apžiūros-konkurso rezultatai. Pir
mąją premiją (2.000 rublių) laimėjo Ve- 
viržėnų ir Balsėnų gyvenvietės; antrąją 
(1.200 rublių) — Labūnavos gyvenvietė; 
trečiąsias premijas (po 700 rublių) gavo 
— Tirkšlių, Plaučiškių ir Bridų bei Sut- 
kūnų gyvenvietės. Paskatinamąsias premi
jas (po 350 rublių) gavo Kulių ir Kamūkų 
gyvenvietės.

FILMAI APIE ŽEMĖS ŪKĮ
Lietuvos kino studija neseniai sukūrė 

filmą, pavadintą „Lietuvos kaimo grožis“. 
Jame pasakojama, kaip tvarkomos kai 
kurios 'kolchozų gyvenvietės, supažindina
ma su naujausiomis statybomis. Filmo re
žisierius — H. Mikalauskas.

Prieš mėnesį buvo pagamintas ir antras 
ūkiškas filmas apie pašarų granuliavimą 
bei briketavimą ūkiuose.

A. SNIEČKAUS MOKYKLA PUNSKE
Spalio mėnesio gale Punske atidaryta 

vidurinė mokykla su lenkų ir lietuvių 
dėstymo kalbomis. Toji mokykla pavadin
ta Antano Sniečkaus vardu. Į atidarymo 
iškilmes buvo nuvykęs Lietuvos švietimo 
ministras A. Rimkus, Sniečkaus žmoną (tyl. 
Borodonaitė, sūnus Vladas ir sesuo G. iGu- 
ziene.

Prie mokyklos pastatytas mokinių inter
natas, statomi namai mokytojams, bus 
sporto salė ir 'stadionas. Lietuviška vidu
rinė mokykla 'Punske buvo pastatyta prieš 
20 metų, bet senosios patalpas pasidarė 
per ankštos.

LIETUVIS UGANDOJE
Vaclovas Sakalauskas pasiųstas į Ugan

dą kaip Sovietų S-gos su užsienio šalimis 
draugijų atstovas. Iš ten jis jau prisiuntė 
„Tiesai“ pirmąjį rašinį, pavadintą „Karš
ta tropikų saulė“. Autorius!, susižavėjęs 
Afrika, Ugandą vadina „Afrikos perlu“. 
Plačiai aprašęs krašto gyventojus ir aug
meniją, jis nei vienu žodžiu neužsimena 
apie to krašto žiaurųjį diktatorių Aminą. 
Tarsi jo ten visiškai nebūtų.

ESTO-80

Trečioji laisvųjų estų diena (ESTO-80) 
1980 m. ruošiama Europoje. Ji įvyks 
Stockholme liepos 6-13 dienomis. Pirmoji 
pasaulinė estų diena buvo suorganizuota 
1972 m. Toronte, o antroji (1976 m.) IBIal- 
timorėje. Programoje numatyta dainų ir 
sporto šventė, meno ir literatus parodos, 
koncertai, taut, 'šokių šventė, konferenci
jos ir kt.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllig

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

E Lithuanian House Ltd. į

g Siuntinių Skyrius |
1 LADBROKE GARDENS. |

| LONDON, Wil 2PT

g Rašykite tuo adresu. Ir bus pasiųsta g
E viskas pagal jūsų norus ir pagelda- =
E vimus. E

g Taip pat padedame sudaryti tęs- g
= tamentus ir persiunčiame paliki- E
= mus e
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Lietuvių Kronika

„E. LIETUVIO“ PRENUMERATA

„Europos Lietuvio“ prenumerata atei
nantiems metams nustatyta £10.00. Dole
rio (kraštuose — 20.00 dod. Vokietijoje pa
liekama senoji kaina — DM 45.00.

Atsižvelgiant į nuolatinį kainų ir atly
ginimų (kilimą, tikimės, kad šis nežymus 
laikraščio kainos padidinimas nesudarys 
skaitytojams didelių sunkumų.

Ta pačia proga primenama, kad mini- 
malinė skelbimų kaina už vieną colį pa
keliama iki 3 svarų.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai premti aukojo:
J. Vengris — 5.00 dol., L. A. S. Notting- 

hamo skyrius — 5.00 sv., B. Mikulskis — 
3.50 sv., S Macūras — 2.00 sv., I. Meilus
— 0.50 sv., P. Pupalaigis — 0.50 sv., E. 
Diolkas — 0.50 sv., K. Paukštys — 0.50 sv., 
VI. Žemaitis — 8.00 sv., E'. Kuzminskaitė
— 2.00 sv., B. Masonas — 0.50 sv.

ARTĖJA KALĖDOS
Pagal įsigalėjusią tradiciją, Kalėdų ir 

N. Metų proga įvairios 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.

Kalėdinius sveikinimus ir skalbimus 
skaitytojai prašomi prisiųsti iki gruodžio 
10 d..

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“.

SĄŽINĖS KALINIŲ METŲ UŽBAIGA
Gruodžio 10-ji (šeštadienis) yra žmo

gaus teisių diena. Tą pačią dieną užbai
giami ir sąžinės kalinių metai.

Amnesty International 'ta proga gruo
džio 10 d. ruošia viešą mitingą ir eiseną.

Mitingas prasidės 14.00 vai. Speaker's 
Corner prie Marble Arch. Iš ten bus eise
na į Trafalgar Square. 16.00-17.00 vai. 
bendras giedojimas, dalyvaujant bažny
čios ir politiniams vadovams.

Iškilmės baigiamos tylos minute uždeg
tų žvakių šviesoje.

Visi, kas ’tik gali, kviečiami mitinge ir 
eisenoje dalyvauti.

GRAŽI PARAMA
Anglijos-Britanijos Lietuvių Klubas 

Chicagoje kartu su gražiais linkėjimais 
•atsiuntė 50 dolerių auką „E. Lietuviui“ 
paremti. Mieliems tautiečiams už šią pa
ramą nuoširdžiai dėkojame.

„E. Lietuvio“ leidėjai ir redakcija

PRADEDAMA SPAUSDINTI
Dėl nenumatytų aplinkybių labai ilgai 

užsitęsęs (knygos „Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga“ spausdinimas pradeda 
pajudėti. Atsižvelgiant į knygos apimtį, 
šis darbas užtruks apie pusmetį laiko. 
Šiaip ar taip iki ateinančiųjų metų Sekmi
nių sąskrydžio tikimasi (knygą išleisti.

Kas norėtų šį vertingą leidinį įsigyti, 
prašoma nedelsiant jį užsisakyti. Norint 
•sumažinti išleidimo kaštus, (knygos bus 
spausdinamas ribotas kiekis.

KALĖDINIAI ŽENKLAI
Lapkričio 23 d. Anglijos paštas išleidžia 

seriją kalėdinių pašto ženklų, o filatelistų 
draugijos jau yra išleidusios šventinių 
vokų. Tą dieną kai kuriuose paštuose tie 
ženklai bus antspauduojami pirmos die
nos (First Day) antspaudu. Tai bus gera 
proga lietuviams filatelistams paįvairinti 
savo rinkinius. O kartu su Kalėdų šven
tėmis bus įamžinta ir Lietuvos kariuome
nės šventės data. Verta pasinaudoti.

V. Vytenletis

LONDONAS
PABALTIEČIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 

BAZARAS

Šis tradicinis bazaras, kurį šiais metais 
atidarys Dame Anne Bryans, įvyks lapkri-

LETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELDE — lapkričio 27 d., I 

vai. p. p., St. Joseph's bažn.
NOTTINGHAiME — lapkričio 27 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — lapkričio 27 d„ 

14 vai., St. Wulstan's, Wolstanton. 
Jaunimo suvažiavimo proga pamaldos 
jauniems ir visiems.

MANCHESTERYJE — lapkričio 27 d.,
vai., klubo patalpose.
ECCLES — gruodžio 11 d., 12-15 vai.
LEIGH — gruodžio 4 d., 5 vai., St. Joseph's 

bažnyčioje. 

čio 26-27 d. d. Latvių Namuose, 72 Queens- 
borough Terrace, Bayswater, W2.

šeštadienį, lapkr. 26 d., veiks nuo 11 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro; sekmadienį, lapkr. 
27 d., nuo 3 vai. iki 8 vai. vak. Taip pat 
sekmadienį, 5 vai., pasirodys ir mūsų jau
nimas, vadovaujamas p. Jurienės ir p. 
Senkuvienės.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 
paremti dainaviečių šalpos darbą.

L. L. M. „Dainavos“ sambūrio valdyba

STOKE-on-TRENT
1977 JAUNIMO METAI

XI. 26-27 d. d. SEMINARAS STOKE-ON- 
TRENT DBLS-gos Lituanistinis Skyrius

DARBOTVARKĖ — Laikas ir vietos 
šeštadienis — lapkričio 26 d. (I-oji diena)

12 vai. — 13 vai. Seminaro dalyviai ren
kasi The Concourse, AEC Cinema Hanley, 
Stoke-on-Trent.

13 vai. — 15.15 vai. Seminaro pradžia 
Cartwright House, Broad Street, Hanley, 
Stoke-on-Trent.

15.15 val. — 15.30 vai. Arbata.
15.30 val. — 18 vai. Seminaro tąsa.
18.30 vai. — 19.30 vai. Vakarienė Semi

naro dalyviams The Sneyd Arms Hotel, 
Town -Square, Tunstall, Stoke-on-Trent.

19.30 val. — 23 vai. Tautinės šventės ir 
Marijos Gimimo Atsiminimo Minėjimas 
The Sneyd Arms Hotel, Town Square, 
Tunstall, Stoke-on-Trent.

Sekmadienis — lapkričio 27 d. (II-oji 
diena)

9.30 vai. — 10.45 vai. Seminaro tąsa 
Cartwright House, Broad Street, Hanley, 
Stoke-on-Trent.

10.45 vai. — 11 vai. Arbata.
11 vai. — 13 vai. Seminaro tąsa ir užbai

ga.
13 vai. — 14 vai. Pertrauka ir kelionė į 

Bažnyčią.
14 vai. — 15 vai. Šv. Mišios, kurias lai

kys kun. dr. Matulis, St. Wiulstan Bažny
čioje, Wolstanton, Newcastle, Staffs.
DBLS-gos Stoke-on-Trent skyr. valdyba

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA

Sekantis Draugijos susirinkimas yra 
atidėtas vienai savaitei ir įvyks lapkričio 
26 d. 6 vai. vak. Manchesterio lietuvių 
klube. K. -Min irtas parodys dalį savo tur
tingo Austrijos pašto ženklų rinkinio.

Visi lietuviai filatelistai yra maloniai 
kviečiami šiame susirinkime dalyvauti.

PADĖJO VAINIKĄ
Lapkričio 13 d. L.K.V. S-gos „RAMO

VĖS“ Manchesterio Skyriaus, Britų Lygos 
Eccles pakviesti, su savo vėliava dalyvavo 
anglų kariuomenės, organizacijų ir publi
kos REMEMBRANCE DAY eisenose ir 
prie 'karuose už laisvę žuvusių karių pa
minklo (Cenotaph) padėjo vainiką.

Apeigų kunigas, skaitydamas šia proga 
maldas, meldė pasauliui taikos ir kartu 
paminėjo Baltijos valstybes, išreikšdamas 
pageidavimą, kad ir ten būtų ramu.

Ramovėnų vėliavą nešė A. Jakimavičius. 
Vainiką padėjo V. Bernatavičius. Su tau
tiniais rūbais dalyvavo J. Bematavičiūtė 
ir C. O'Rilly, abi „Živilės draugovės skau
tės. Keturi ramovėnai buvo persijuosę 
tautinėmis juostomis. Kadangi eisenos ne
buvo laiku iš anksto praneštos, dalyvavo 
tik 12 žmonių, kurių dalis nebuvo ramovė
nai. Čia vainikas padėtas jau 20-tą kartą 
iš eilės. Po eisenų kun. V. Kamaitis Eccles 
St. Mary's bažnyčioje atlaikė lietuviams 
pamaldas.

Ramovėnų valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už dalyvavimą eisenose.

A. P-kis

PALAIDOJO PELENUS

Rugpiūčio 17 d. buvo palaidoti a. a. Ele
nos Mičiulytės-Ignaiitienės pelenai.

Ji mirė 1977 m. rugpiūčio 3 d. (ne rug- 
piūčio 1 d., 'kaip buvo parašyta „E. Lietu
vyje“). Mirė labai Staiga, ištikta širdies 
smūgio. Su velione atsisveikinimas įvyko 
Bradforde rugpiūčio 8 d. Pomirtinį patar
navimą atliko kun. J. Kuzmicikis. Jos kū
ną, pagal jos valią, sudegino ir pelenus 
palaidojo Manchesteryje, Mostono k. ka
pinėse prie paminklinio lietuvių kryžiaus 
su bažnytinėmis apeigomis, kurias atliko 
kun. V. Kamiaiti's.

Ilsėkis, Elena, ramybėje.

VESTUVĖS
Lapkričio 4 d. Irena Na vaikaitė sukūrė 

šeimos židinį su David Jones. Pajauniais 
buvo Antanas Navackas (jos brolis) ir 
Sharon. Isaacs. Vestuvinės apeigos įvyko 
St. Chad's k. bažnyčioje, Cheetham. Su
tuokė kun. V. Kamaitis. Vestuviniai pie
tūs buvo surengti M. L. S. klube, kuriuose 
dalyvavo 45 žmonės. Vestuvės buvo šau
nios, gražiai parengtos. Svečiai sunešė 
daug dovanų.

Irena Manchesteryje lankė sekmadienio 
mokyklą. Kalba gražiai lietuviškai. Buvo 
skautė. Vėliau išvyko į Kanadą, .kur susi
pažino su savo busimuoju vyru. Pagal pa
protį atvyko apsivesti pas motiną (tėvas 
miręs). Vestuvėse dalyvavo ir jo tėvai. Po
vestuvinei kelionei išvyko į Majorką, Is
panijoje. Vėliau gyvens Kanadoje. Įdo
mesnius vestuvių momentus nufilmavo 
L. F. R. darbuotojai.

Visi jauniesiems linkime gražaus ir lai
mingo vedybinio gyvenimo.

LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 5 d. L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrus siurengė Cheetham 
Town Hall atkurtos Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą, kuriame dalyvavo apie 
180 žmonių. Buvo ekskursijos iš Londono, 
Bradfordo, Leigh ir Prestono. Mancheste
ryje šis minėjimas yra vienas iš didžiųjų.

Svarbiausia -buvo Londono lietuvių at
vykimas. Jie atvyko ne vien tik į minėji
mą. Kartu atvyko -ir vyrų oktetas atlikti 
meninės programos bei atsilyginti už mū
sų ankstyvesnį vizitą pas juos.

Minėjimą atiidarė ramovėnų pirm. K. 
Murauskas ir tarė įžanginį žodį, pakvies
damas kun. V. Kamaitį ir DiELS pirm. J. 
Alkį į garbės prezidiumą.

Scena (buvo papuošta Lietuvos, ramovė
nų, 'Skautų „Maironio“ ir „Živilės“ drau
govių ir Anglijos vėliavomis.

Paskaitą skaitė pulk. T. Vidugiris. Jį, 
kaip gerą šios srities paskaitininką, pažįs
tame i‘š anksčiau. Savo kruopščiai surink
tais duomenimis vaizdžiai nušvietė Lietu
vos kariuomenės kelią istorijos bėgyj bei 
jos reikšmingą vaidmenį atkovojant Lie
tuvai nepriklausomybę. Jos reikšmė ir at
eityje palieka svarbi ir reikšminga, nes ji 
laiduoja tautai taiką ir ją apgina nuo 
priešų. Sunku čia visas išreikštas mintis 
suminėti. Žuvusieji už Lietuvos laisvę pa
gerbti tylos minute.

Nors kas metai išgirstame paskaitų šia 
tema, tačiau prelegentas sugebėjo savo 
paskaita sudominti visus, už ką susilaukė 
daug katučių ir nuoširdžios padėkos iš ra
movėnų pirmininko.

Dar po trumpą žodį tarė garbės prezi
diumo nariai, išreikšdami pagarbą Lietu
vos kariuomenei bei 'jos atstovams ram-o- 
vėnams.

Po paskaitos vyko meninė dalis, (kurią 
pravedė ram. vicepirm. V. Kupstys.

Pradžioje J. Černius padainavo solo Kas 
ant žirgelio, Kur tas šaltinėlis ir Dul dul 
dūdelė.

M. Ramonas padeklamavo progai pritai
kytą .savo kūrybos eilėraštį, o V. Motuzą 
— Su Nemunių.

Londono liet, vyrų oktetas, vadovauja
mas J. Černio, padainavo Ramovėnų mar
šą, Vaikščiojau, Pajūriais, pamariais, Kur 
banguoja Nemunėlis, Ko tie vieškeliai, 
vai, ko jie dunda- ir Baltos gėlės. Akompo- 
tnavo O‘ Brien.

Oktetas už gražų dainavimą -susilaukė 
daug audringų (katučių ir buvo priversti 
padainuoti dar vieną -dainą — Gaudžia (tri
mitai.

Choras stiprus. Tinkamas reprezentaci
jai ir pasirodyti per televiziją. Tam tik 
reikia surasti kelią.

Po programos K. Murauskas visiems 
programos dalyviams 'bei latslankiusiems į 
minėjimą išreiškė nuoširdžią padėką. J. 
Bematavičiūtė įteikė choristams gyvų gė
lių puokštę. Minėjimas baigtas su-giedant 
Lietu-vos himną.

Po programos vyko šokiai ir -pasižmonė- 
jimas. Skautai savo reikalams pravedė tu
riningą ir pasisekusią loteriją. L. F. R. 
platino savo būsimos loterijos (bilietus. 
Baras visus gaivino savo gėrybėmis. -Pasi
girdo dlaina. Su svečiais išsivystė nuošir
dūs pasikalbėjimai. Atėjus laikui, visi, pil
ni patirtų įspūdžių, skirstėsi namo, tik 
londonišikiai pasiliko nakvoti Mancheste
ryje pas vietos lietuvius. Taip ši mums vi
siems reikšminga šventė ir pasibaigė.

Sekmadienį St. Chad's k. bažnyčioj kun. 
V. Kamaitis -atlaikė 80-čiai lietuvių pa
maldas ir pasakė atitinkamą pamokslą. 
Giedojo Londono lietuvių mišrus choras.

Vėliau ramovėnai M. L. S. klube suren
gė londoniškiams pietus-pobūvį ir išleis
tuves. Stalus palaimino (kun. V. Kamaitis. 
Pietuose dalyvavo apie 60 žmonių. Jų me
tu buvo tartais žodis ir -pasidalyta minti
mis bei padainuota.

Ta pačia proga ramovėnų dkyr. pirmi- 
indnlkui -K. Murauskui, anksčiau pakeltam į 
skyriaus garbės narius, pulk. T. Vidugiris 
įteikė garbės nario lapą, -tardamas atitin
kamą žodį. Visi jam ’sugiedojo Ilgiausių 
metų. Už suteiktą garbę nuoširdžiai padė
kojo ir pasižadėjo ramovėnuose dirbti iki 
mirties. PLB pirm. S. Kasparas kėlė min
tį įsteigti ramovėnų skyrių Londone.

Šia proga į ramovėmis įstojo naujų ma
rių. Skyrius, neskaitant jau 15 mirusių -ir 
išemigravusių į užsienį, kasmet didėja ir 
darosi populiaresnis.

Atėjo laikas londoniškiams išvykti. Jie 
padėkojo už priėmimą ir šeimininkėms už 
skanaus maisto pagaminimą. Nuoširdžiai 
atsisveikinus, pasižadėta ateityje vėl vie
ni kitus aplankyti. Per apsilankymus pa
sidarome -artimesni ir vieningesni. Tai su
daro tautinio sugyvenimo laidą ir turi gy
vybinės reikšmės.

Svarbesnius minėjimo momentus ir įvy
kius nufilmavo L. F. R. darbuotojai.

Ta proga ramovėnų valdyba nuoširdžiai 
dėkoja pulk. T. Vidugiriui už paskaitą, 
Londono liet, chorui už meninės progra
mos atlikimą, deklamatoriams, šeiminin
kėms — E. Pupelienei, V. Gedvilienei, B. 
(EtarauSkienei — -už užkandžių ir maisto 

pagaminimą, ekskursijų vadovams, lietu-’ 
vių klubui už paramą ir globą priimant 
londoniškius ir visiems -kitiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie šio 
minėjimo parengimo ir pasisekimo.

MIRĖ WINIFREDA KAULINIENĖ
Lapkričio 5 d. staiga mirė W. Kaulinie- 

nė. Ji buvo senyvo amžiaus. Pagal jos pa
geidavimą ji buvo sudeginta. Atsisveikini
mas įvyko lapkričio 8 d.

Ilsėkis, W|inifreda, ramybėje.
D. Kaulinį giliai užjaučiame ir kartu 

liūdime.

NOTTINQHAMAS
L. A. S. SUSIRINKIMAS

Lapkričio 26 d„ šeštadienį, 7 vai. vak. 
Nottinghamo lietuvių klubo patalpose 
(įvyks visuotinis L. A. S. Skyriaus susirin
kimas. 'Nariai ir prijaučiantieji kviečiami 
Skaitlingai dalyvauti.

BRADFORDAS
V. IGNAITIS — SPAUDOS 

PLATINTOJAS

(Eiradfordiškis Viktoras Ignaitis ir šiais 
metais sutinka surinkti „Europos Lietu
vio“ prenumeratą ir priimti Nidos Knygų 
klubo ir leidinio „Britanijos Lietuviai“ už
sakymus. Taip pat jam galima užmokėti 
iš anksčiau užsilikusia-s spaudos skolas.

Bradfordo ir apylinkės lietuviai kvie
čiami šiuo maloniu V. Ignaičio patarnavi
mu pasinaudoti.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Pranešame, kad lapkričio 26 d. (šešta

dienį), 7 vai. vak. „Vyčio“ klubo salėje 
rengiamais Lietuvos kariuomenės įsikūri
mo

MINĖJIMAS.
Paskaitą Skaitys V. Čapas.
Meninę dalį atliks vyri) oktetas, kuriam 

talkininkauja P. Viržintas.
Visus Bradfordo ir apylinkės lietuvius 

(kviečiame gausiai dalyvauti.
Vyčio klubo valdyba

MIRĖ ANT. MURAUSKAS
Lapkričio 10 d. po ilgos ir sunkios ligos 

savo namuose mirė a. a. Antanas Muraus
kas, aprūpintas Atgailos Sakramento ma
lonėmis.

Antanas gimė 1909 m. vasario 2 d. Ky
bartuose. Kartu -su juo augo trys seserys, 
kurios, sukūrusios šeimas, -tebegyvena 
Lietuvoje. Būdamas nepasiturintis, jų tė
vas emigravo į Ameriką, kur išgyveno 25 
m„ dirbdamas aukso kasyklose. -Deja, ne- 
praturtėjęs nė Amerikoje, grįžo į Lietuvą 
vargelį vargti. Antanas, rūpindamasis sa
vo ateitimi, mokėsi elektro techniko ama
to ir drauge su jaunystės draugu A. Šerga- 
liu visą 'laiką dirbo toje moderniškoje sri
tyje. 1938 m. vedė -svajonių karaliūnę Ma
rytę, kuri ligi jo mirties buvo ištikima gy
venimo draugė, sūnaus Leono bei dukters 

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 sv. 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 
Jeans “WRANGLER”, vyriškos arba 
moteriškos 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 
Geresnis nertinis 
Nailono kojinės, vyriškos arba 
moteriškos 
Tights 
Vilnonė medžiaga suknelei 
Crimpleno medžiaga suknelei 
Crimpleno medžiaga moteriškam 
kostiu mėliui 
Nailono apatinis 
Nailono marškiniai 
Geresni marškiniai 
Vilnonė skarelė 
Lietsargis telescopic 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei 
Geresnė medžiaga eilutei 
Dar geresnė medžiaga eilutei „ __

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

Laimutės motina ir pasiaukojusi rūpin
tojėlė. Karo audra 1944 m. nubloškė An
taną su šeima į Vokietiją, iš kur emigra
vo į Angliją ir 1953 m. įsikūrė Bradforde, 
kur dirbo tekstilėje, žmonai padedant, įsi
gijo namus ir, sulaukęs pensininko am
žiaus, tebesitriūsė apie namus, šviesiai 
žiūrėdamas į -gyvenimo tikrovę. Deja, ko
vo mėn. jį ištiko -širdies smūgis, suparali- 
žavęs kairiąją pusę. Liginosi keliose ligo
ninėse, bet geriausiai jautėsi namuose šei
mos tarpe. Lapkričio 10 d. pavalgęs vaka
rienę, ramiai užmigo...

Velionis buvo draugiškas, praktiškas 
žmogus, sielojęsis Lietuvos ateitimi. Apsi
lankydavo Vyčio klube, bičiuliaudamas su 
draugais ir atverdamas daug pergyvenu
sią širdį. Mėgo ir nuoširdumą, savo namų 
lietuvišką dvasią, tipišku lietuvio būdu 
svarstydamas Apvaizdos planus.

Lapkričio 16 -d. šv. Onos bažnyčioje su
sirinko gausus -būrys draugų dalyvauti šv. 
Mišių aukoje, (kurią aukavo kun. J. Kuz- 
mickis, sugiedojęs liūdną „Libera me“ 
himną. Po pamaldų kas galėjo nulydėjo a. 
a. Antano palaikus į kapinių koplyčią, (ku
rioje po paskutinių apeigų su- velioniu at
sisveikino ilgametis šeimos draugas kun. 
kapelionas, iškėlęs velionio nuolankų ryšį 
su Dievu, su kuriuo ypač suartėjo ilgos li
gos metu. Pabaigoje visi sugiedojo pamėg
tąją „Marija, Marija“ giesmę.

Po laidotuvių našlė Marija su sūnumi 
Leonu namuose surengė draugišką priėmi
mą. Deja, laidotuvėse negalėjo dalyvauti 
mylima dukrelė Laimutė su dviem anū
kais, kurie Skaudžiai pergyveno nuošir
daus tėvo ir senelio mirtį. Jie tesulauks 
velionio palaikų pelenų.

Amžiną atilsį!
J. K.

LIET. SODYBA
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

DBLS Sodybos skyrius maloniai kviečia 
visus tautiečius atsilankyti į D. L. K. Vy- 
tauto-Aleksandro vardadienio minėjimą, 
(kuris įvyks Sodyboje gruodžio 10 d., šeš
tadienį, 7.30 vai. vakarą.

Pradžioje trumpas žodis apie Vytautą 
Didįjį. Vėliau vyrų oktetas, vadovaujamas 
J. Černiaus, padainuos keletą dainų. Seks 
šokiai iki 1-os valandos. Gausinga loteri
ja.

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 11.30 vai. 
pamaldos už žuvusius Lietuvos karius.

Atvykę nesigailėsite.
Skyriaus valdyba

RUDENS BALIUS

Gruodžio 3 d. (šeštadienį) L. Sodyboje 
ruošiamas

RUDENS BALIUS.
šokiams gros Ace Dance Quartet. Įėji

mas £1.00. Pradžia 8 — 1.00 vai.
Šokių -metu veiks klubo restoranas, ku

riame už a-tškirą kainą bus -galima pava
karieniauti.

Kviečiame visus atsilankyti.
Sodybos klubas

£40.00

£21.00
£13.50
£16.00 

£1.50
£1.80

£12.00
£9.00

£15.00 
£5.00 
£5.50 
£7.50 
£5.50 
£6.00

£25.00 
£28.00 
£38.00
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