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...tu didvyriu žeme...
Kiekviena liauta ‘turi saivo didvyrių. Tik 

didžiosioms jie mažiau reikalingi. Jei rei
kia gintis — ddelis kraštas, ypač ūkiškai 
pažangus, tankais ir lėktuvais gali nu
lemti persvarą, o mažiau turtingas — 
žmonių mase, kurioje rečiau teįmanoma 
išskirti atskirą asmenį su jo didvyriška 
laikysena. Juokas juoku, feet ir tas 'jau 
smarkokai senstelėjęs anekdotas apie Ki
niją nusako kažkokį esminį didelės tautos 
masės svorį. Kinija, sako, atsilikusi, ne. 
turi tinkamos technologijos, bet jeigu ji, 
sako, ryšis paleisti į erdves kokį nors 
įtaisą, tai jai nebūtina naudotis jam iš. 
šauti raketa: susirinks septyni šimtai mi
lijonų kinų, papūs, ir tas erdvėlaivis 
skrenda sau, gal sukardamas net daugiau 
dešimčių mylių per valandą, negu ameri- 
kietiinis ar sovietinis.

Tačiau iir tose didelėse tautose būna ga. 
limybių ir progų pasireikšti didvyrišku
mu ir atskiram individui. Ne už dyką gi 
amerikiečiai apdovanoja kai kuriuos sa
vo karius purpurinės širdies žymenimis, 
vadinas ,13 masės išskiria individus. Ki
tur, vadinamojoje plačioje tėvynėje, or. 
dinas iar didvyrės vardas duodamas ir 
melžėjai, kuri sugeba išspausti ypač daug 
pieno, ir kiaulių šėrėjai.

O mums, mažai tautai, didvyriai buvo 
ir tebėra reikalingi, kaip kasdieninė duo
ną. Beveik iš visų pusių didelių kaimynų 
apsupta tauta turėjo gintis iš paskutinių
jų, kad išliktų, kad jungo nereikėtų kęs
ti. Neturėdami masės, vis šaukėmės did. 
vyrių. Tiesą sakant, didvyrių nelabai rei. 
kia šauktis: jie patys, persiėmę kuria 
nors idėja, vykdo tautos garbei ar išliki
mui, jos pažangai reikalingus 'uždavinius, 
rizikuodami visa kuo, vieni laisve, kiti ir 
gyvybe.

Ir tų didvyrių turėjome ir turime. Jų 
vardais išmargintas atgimimo laikotar
pis, kai, ‘anot vieno poeto, dvigalvis ere. 
lis laikė ‘lietuvių tautą suspaudęs sparnais 
ir, anot kito poeto, neleidžia nei druko, 
nei rašto, nes nori, kad Lietuva būtų tam
si ir juoda. Arba kai savanoriai ėjo, kaip 
sakoma, net basi, kovėsi, žuvo ar žaizdas 
gydėsi, netekę kojų ar rankų, ir paskui 
buvo atžymėti Vyties kryžiais vieni gyvi, 
o kiti jau po mirties įvertinti. Tai taip 
pat tiršto didvyriškumo laikai buvo. Arba 
ir dabar kovoje su priespauda Lietuvoje.

...
Istorija, žinoma, šykšti. Ji daugiau tiC< 

bendrais bruožais teaptaria tą ar kitą lai
kotarpį, tesužymėdama tik labai išskirti- 
niuis didvyrių vardus. Gal ji ir negalėtų 
perdaug išsiplėsti ir kiėkvieno nuopelnus 
sužymėti. Štai iš nepriklausomybės laikų 
teturime plačiau minimus tik du vardus 
— Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, ku
rie įsiamžino savo skridimu per Atlantą. 
Tur būt, tuo laikotarpiu didesnių žygių 
nebuvo atlikta, žymesnių didvyrių nebu
vo, ir mes jų žuvimo dieną dabar mini
me kas metai.

Jie ne tokie didvyriai, kaip amerikietis 
Lindsbengas, kurio 'skridimas stambiomis 
raidėmis buvo įrašytas į pasaulinę avia
cijos ir JlAlV istoriją. Jei Dariaus ir Girė. 
no žygis būtų visiškai pasisekęs, toje is
torijoje ir jiems būtų tekusi reikšminga 
vieta. Jiems ir 'Lietuvai ir lietuvių tautai, 
kurioms tą skridimą jie skyrė. Bet jų ryž
tas ir auka lietuvių tautos istorijoje bu
vo pagarbiai .atžymėti. Jei vis sakome, 
kad mūsų savanoriai basi išėjo kovoti, ki. 
tas gal ir aprūdijusį šautuvėlį atsinešda
mas, tai ir mūsų lakūnų dalia ne ką ge
resnė tebuvo. Lindbergo sąlygų jie netu
rėjo. Trūko kelionei ne vieno būtiniausio 
dalyko, užtat jei Lindbergui grįžusiam 
buvo smarkiausiai plojama, tai Darių ir 
Girėną sutikome su didžiausiu liūdesiu ir 
sutikome juos karstuose paguldytus, tuos 
vyrus, kurie ne sau ko nors siekė, bet 
garbės Lietuvai. Pagal žygio užsimojimą 
ir reikšmę — pasaulinės garbės.

•••
Jų vardu Lietuvoje buvo daug kas pa. 

vadinta: miestuose ir miesteliuose gatvės, 
aikštės, tiltai, mokyklos, net vienas kai
mas gavo Dariaus vardą. Jiems statyti 
paminklai, su jų atvaizdais išteisti pašto 
ženklai, gaminti medaliai, tapyti paveiks
lai. O liepos 17 d. — jų atminimo diena, 
Dariaus ir Girėno atminimo ir pagerbimo 
šventė.

Šitą jų atminimo tradiciją lietuviai iš
sinešė ir svetur. Be kitų kelių pačių di. 
džiujų lietuvių tautinių ir valstybinių die 
nų, šen ten kasmet paminima ir šių dvie
jų lakūnų pasiryžėlių, patriotų, didvyrių 
diena, ir ’šioje 'šventėje tarytum įsikūnija 
kantu kiti mūsų didvyriai, per juos išreiš
kiama pagarba ir daugeliui kitų, kurių ne 
visų net vardai kur nors atžymėti. Tuo, 
sakytume, ne tik pagerbiami didvyriai, 
bet ir duodama pajusti tautiečiams, kad 
Lietuva yra didvyrių žemė, kaip himne 
giedama, ir kad ji didvyriais remiasi, jie 
reikalingi jai.

Arbatovui pateisinama
AFGANISTANO OKUPACIJA

Nuo pat gruodžio mėn., kai Sov. Są
junga pradėjo masiškai žygiuoti į Afga- 
nistaną, užsienių žurnalistams niekam 
uitepasisekė pasikalbėti dėft padėtiels su 
jokiu atsakingu sovietiniu pareigūnu.

Dabar tai pasisekė britų ,,The Guar
dian“ korespondentui Maskvoje Kevin 
Klose. Jo pokalbininkas buvo komunis
tų partijos centro komiteto narys d!r. 
Georgi Arbatov, vienas vyresniųjų spe
cialistų ryšiams su JAV. Kaip jis tą pa
sikalbėjimą atpasakoja savo laikraščio 
birželio 30 d. numeryje, Arbatovas aiš
kiai pasakė, kad dėl Afganistano negali 
būti priimtini jokie amerikiečių pasiūly
mai keisti ten vyriausybę. Birželio 22 d. 
nutarimu, . sako, apsispręsta sumažinti 
ten armiją, ir į tai reikią žiūrėti, kaip į 
nuoširdų Kremliaus mostą pradėti politi
nius pasitarimus. O kariuomenės kiekis 
Afganistane priklausys nuo reikalo. Pa
sitraukti iš ten ir palikti nesaugią Ba- 
brako Karmalio vyriausybę negalį būti 
nė kalbos. Pats Afganistano reikalas, 
nors ir nemažos reikšmės, esąs vietinė 
problema, kuri neturinti trukdyti rimto 
didžiųjų galybių dialogo. Kremlius dėl 
Afganistano neturįs būti kaltinamas, nes 
jis neturįs agresyvių intencijų.

Stipriais antiSovietines nuotaikas JAV- 
ėse palaiką ten lartėjantieji rinkimai.

Kabulo režimas Afganistane esąs nepo
puliarus. Pridaryta klaidų daugiau negu 
reikia. Tačiau Karmalio vyriausybė lai
kosi Kremliaus linijos. O Afganistano 
muzulmonus, sako, remia JAV, Kinija, 
Egiptas ir Saudžio Arabija. Tai daran
čios gerai organizuotos grupės užsieniuo
se.

Nuolat laikyti Afganistane kariuomenę 
Kremlius nežadąs. Afganistanas nesąs to
kia vieta, iš kurios būtų ruošiamasi žy
giuoti į kitas sritis.

O kadangi JAV laiko Afganistane savo 
ambasadorių, tai Arbatovas tvirtina, kad 
jos pripažįsta Babrako Karmalio režimą 
teisėtu, kaip ir prieš tai buvusius Tara- 
kio ir Amino.

Tarp Sov. Sąjungos ir JAV santykiai 
pašliję dar prieš sovietinį žygį į Afganis
taną. Salt II susitarimas jau esąs beveik 
nebegyvas. JAV pagerinusios savo santy
kius su Kinija, dėl ginklų tiekimo vedan
čios pasitarimus su Pakistanu, išjungu
sios (Maskvą iš pasitarimų dėl Vidurinių
jų Rytų, ir prez. Carteris nusprendęs pa
didinti ginklavimosi išlaidas. Masiniai 
amerikiečių karinio laivyno telkiniai In
dijos vandenyne taip pat esą ten negi 
įkaitams atsiimti.

Pagal Anbatovą, niekuo nepagrįstas 
argumentas esąs, kad Sov. Sąjunga vis 
ginkluojasi, tai ir JAV turi didinti kari
nes išlaidas ir Nato aprūpinti atominėmis 
raketomis. Sako, vargui bent vienas 'ame
rikiečių generolas sutiktų keistis su Sov. 
Sąjunga geopolitine padėtim, strategi
niais ginklais ir raketomis.

PAKELTOS MĖSOS KAINOS, 
PAKELTI IR ATLYGINIMAI

Lenkijoje buvo pakeltos mėsos kainos, 
ir 'įmonėse darbininkai tuoj pradėjo pro
testuodami darbą stabdyti.

Tuoj buvo įsakyta įmonėms pakelti at
lyginimus.

Tomo Venclovos poezija Rotterdamo festivalyje
Birželio 16-21 dienomis Rotterdame, 

Olandijoje, vyko „Poetry International 
1980“ festivalis, baigtas ilga vakaro prog
rama, kurios pirmoji dalis buvo skirta 
Tomo Venclovos poezijai.

Šis festivalis, vienuoliktasis iš eilės, tu
ri pasiskyręs misiją iškelti kurios nors 
vienos tautos poetą ir per jį supažindinti 
Su (tautos kalba 'bei jos padėtimi.

Olandijoje įgyvenąs Izaokas Kaplanas 
šįkart pasiūlė Tomą Venclovą, palikusį! 
Lietuvą tik 1977 metais, kurio dvasia dar 
tebėra apkerėta 'grynais lietuvių kalbos 
burtais. Ir kaip jis myli tą kalbą, nešio
damas savo posakius po svetimas žemes 
nuo ,,Berlyno Metro - Hallesches Tor“ iki 
„Visconsino, Dakotas, Oriono“!.. Tomo 
Venclovos poezija tą vakarą tapo priei
nama Rotterdamo ,,De Doelen“ salės gau
siai publikai. Išversta į anglų kalbą, o 
ilš anglų į nederlandų, į japonų, švedų, 
vokiečių, serbų - kroatų, arabų, danų is. 
panų, prancūzų, airių, suomių, vengrų ir 
italų.

Poetas supažindino (klausytojus su Lie
tuva, jos praeitimi, jos padėtimi ir lietu
vių kalbos reikšme filologijai.

Rotterdamo dienraščiai spausdino ilgus

/ Lietuvos \
Į nacionalinė Į 
t M.Mažvydo j 
^biblioteka/

L1 ETŲ VIS
Londonas, 1980 m. liepos 14 d.

POPIEŽIUS UŽ DARBININKŲ TEISES

Vizito Brazilijoje metu popiežius Jonas 
Paulius II pašisakė už darbininkų teisę 
siekti geresnių atlyginimų ir pasmerkė 
tas sąlygas, kuriose dabar daugumui ten
ka gyventi.

Bažnyčia remia darbininkų teisę laisvai 
kurti savo sąjungas, sakė jis. Bažnyčia 
remia tas teises, nes kitaip palts žmogus 
ir jo orumas atsiduria pavojuje.

KARO BAIMĖ

Daugiau kaip trečdalis Europos Ekono
minės Bendruomenės kraštų gyventojų 
tiki, kad trečiasis pasaulinis kanas tikrai 
bus ar kad jis bus 10 metų laikotarpiu. 
Prieš trejetą metų šitaip galvojančių te
buvo apie 14 procentų.

Didesni optimistai esą 'britai ir pran
cūzai, daugiau pesimistai vokiečiai, olan
dai ir danai.

Moterys daugiau tuo kvaršina sau gal
vą negu vyrai, taip pat 15-16 m. amžiaus 
jaunuoliai ir vyresni kaip 55 m. amžiaus.

GYDYTOJŲ STREIKAS IRANE

Pakaltintas dalyvavimu universiteto 
riaušėse, revoliucinio teismo buvo pa
smerktas mirti dr. Narimisa.

Po to visame Irane kilo kelias dienas 
■užtrukę protestai, 'kuriais buvę siekiama 
priversti valdančiuosius nubausti kaltuo
sius už dr. Narimisos mirtį. Visą parą 
streikavo krašto gydytojai.

SCHMIDTAS IR GISCARDAS 
SPAUDŽIA PREZ. CARTERĮ

Vokietijos kancleris Schmidtas nori, kad 
prez. Carteris jau dabar, nelaukdamas 
prezidentinių rinkimų, pradėtų (kalbas su 
Maskva dėl atominių raketų Europoje. Jį 
palaiko ir Prancūzijos prez. Giscard 
d'Estaign. Jie abu susitikę savo ruožtu ta
rėsi, kokiu būdu reikėtų spausti Sov. Są
jungą, kad ji sutiktų pasitraukti iš Afga
nistano.

Jie abu taip pat labai suinteresuoti, kad 
JAV vėl pradėtų su Sov. Sąjunga (tartis 
dėl ginklavimosi apribojimo.

NEPASOTINAMOSIOS MEŠKOS 
ĖDRUMO DUOMENYS

■Gegužės mėn. numeryje vokiečių „(Bie- 
Mfelder Rundschau“ JišsĄpausdino palrla- 
mentaro dr. Ottfiried Hennig straipsnį, pa 
vadintą „Afganistanas nėra pirmoji rusiš
kojo veržimosi auka“.

Autorius primena „Zeit“ magazine iš
spausdintą straipsnį „Kada meška bus so
ti?“ ir pateikia sąrašą 42 kraštų, kuriuos 
po spalio revoliucijos yra pasigrobusi Ru
sija. Tie kraštai yra Ukraina, Gruzija, Ar- 

straipsnius, iliustruotus poeto portretu, 
apie šį festivalį, kurio centrinis asmuo bu
vo Tomas Venclova ir jo stipri, prasmin
gai kondensuota poezija:

,,Virš Europos žiema. (Asfaltuotų laukų 
platuma

susitraukia, ’naukšlėjas ir Įskyla tarytum 
kaštonas. 

Čia erdvė nebetenka grėsmingos
puikybės, ’žiema 

ir Berlyno pusiasalis. Kaulas, kartonas, 
betonas.

(T. Venclovos originalas)

Winter over Europe. The sweep of
asphalt field 

is shrinking, wrinkled like some old nut.
Space (no longer spreads itself out, it

lies congealed.
Winter and the Berlin peninsula. Bare 

bone and concrete.
(Kenneth White vertimas iį anglų kalbą)

Winter boven Europa. De breedte van 
geasfalteerde ivelden

krimpt, gimpelend en splijtend (als een 
kastanje.

mėnija, Azerbaidžanas, Kraštutinė Mongo
lija, Rytinė Lenkija, Karelija, Besaralbi. 
ja, Latvija, Estija, Lietuva, Bukovina, 
Tannu Tava, šiaurės Rytprūsiai, Gudija, 
Sachalinas, Kurilai, Albanija, Bulgarija, 
Lenkija, Rumunija, Vengrija, Rytų Vokie
tija, Vidurio Vokietija, Jugoslavija, šiau
rės Korėja, Čekoslovakija, Kinija, 1953 
m. sukilusi Rytų Vokietija, šiaurės Viet
namas, 1956 m. sukilusi Vengrija, Kuba, 
1968 m. iš naujo sutrypta Čekoslovakija, 
Pietų Jemenas, Kambodija, Laosas, Pietų 
Vietnamas, Angola, Mozambikas, Etiopi
ja, Grenada, Afganistanas.

Jeigu kai kurie tų kratštų, sako, ir ne
be rusų valdomi, bet vistiek nebegali atsi
kratyti komunistinės Santvarkos. Vien tik 
per paskutinį dešimtmetį devyni kraštai 
buvo paversti komunistiniais, o vadina
mojo šaltojo karo metais tik pusė tiek.

SIUNČIAMI NAUJI DALINIAI

Sov. Sąjunga pažadėjo atitraukti dalį 
savo kariuomenės iš Afganistano ir tą 
pažadą. vykdžiusi.

Tačiau atsiunčiami nauji daliniai, ku
rie yra paruošti partizaniniam karui. Pa
skutinę savaitę Kabule buvo nusileidę 25- 
30 transporto lėktuvų, kurių kiekvienas 
atgabena apie 120 karių.

Be to, vakariečiai diplomatai tvirtina, 
kad Kabule buvo matyti Jemeno karių. 
Sukilėlių žiniomis, Badakštano provinci
joje kovoja kariai iš Rytų Europos kraš
tų, daugiausia iš Čekoslovakijos,

TARPTAUTINĖ TAIKOS IR ŽMOGAUS 
TEISIŲ KONFERENCIJA VARŠUVOJE

Amerikietis naftas ta'ikūnas Hammer 
suorganizavo tarptautinę taikos ir žmo. 
gaus teisėms svarstyti konferenciją Var
šuvoje. Joje dalyvavo Rytų ir Vakarų at
stovai ir priėjo išvados, kad negali būti 
tikros taikos, jeigu pažeidinėjamos žmo
gaus teisės.

Konferencijos manifeste sakoma, kad 
žmogaus teisių pažeidinėjimai kelia įtem
pimą tarp tautų, o tai yra kliūtis Sugyve
nimui ir pasitikėjimui ir nesudaro pagrin
do apsiginklavimo kontrolei ir nusiginkla
vimui.

ŠVEDIJOJE MAŽA BEDARBIŲ

8,5 mil, gyventojų turinti Švedija be
darbių labai maža tepriskaičiuoja — tik 
apie 70.100.

Bendrovėms leidžiama nemažą dalį pel
no atidėti į specialų fondą, kuris panau
dojamas išlaikyti darbo netenkantiems. 
Jei bendrovė rudaro sąlygas naujam dar
bininkui (samdyti, ji gali gauti iki 1.000 
svarų. Bedarbiai per profesines sąjungas 
gauna pašalpos iki 15 sv. dienai.

Hier raakit de ruimte zijn dreigende 
hooghartigheid kwijt. Winter 

en het berlijnse schiereiland. (Benn, 
karton; betom 

(I. Kaplano .vertimas į (nederlandų kalbą)

Europa friert. Und' es platzen die 
geteerten Strassen, 

schrumfen und brechen wie die 
Kastanie bricht.

Ein Raum lohne Hochmut. Berlin im 
Winter.

Die haelfte maskiert: Knochen und 
Pappe vorm Betongesicht.

(Michael Krueger vertimas į vokiečių 
kalbą)

L’hiver sur Europe. L’ėtendues dės 
champs bitumės 

se rėduit, se recroųueville et casse 
comme un marron.

Ici, l’espace perd son orgueil menacant.
L’hiver 

et la presųu’ile de Berlin. Os; carton, 
beton. 

(Tahar Ben (Jelloun vertimas į prancū
zų kalbą)

St. Baltus

7 dienos
— Edinburgo universitete dirbąs Tho

mas Merriam, pasinaudodamas kompiute
riu, išaiškino, kad ligi šiol Britų muzie
juje laikytasis draminis veikalas „Sir 
Thomas More“ yra Šekspyro rašytas.

— „The Sunday Times“ raišo, kad apie 
Jaroslavilį esą i privačias rankas atiduo
tų ūkių, .apie tai niekur neskelbsima, 
nes būtų valdantiesiems nepatogu pasiro
dyti, kad 'grįžtama į kapitalizmą.

— Čekoslovakijoje buvo areštuotas dai- 
ninkas, ,,Universo plastikinių žmonių“ dai 
nininkų grupės narys, nes padainavo sa
vo draugo vestuvėse — pakaltintas, kad 
„'ardo ramybę“.

— Prancūzija pardavė Kinijai 50 heli
kopterių.

— Jugoslavijos vadus vėl įerzino buvęs 
viceprezidentas, o vėliau disidentas ir ka
linys Milovan Djilas, kurio pasikalbėji
mas buvo išspausdintas užsienio spaudo
je ir JAV ir Vakarų Vokietijoje greit bus 
išleista atsiminimų knyga apie Tito.

— Vakariečiai keliautojai tvirtina, kad 
Afganistane prie sostinės Kabulo esančia
me aerodrome buvo 'girdėti smarkus šau- 
dymiasis toje vietoje, kurią valdo sovieti
nė armija.

— Lėktuvu, kokie naudojami žemės 
ūkyje javams iš oro .apdulkinti, iš Rumu
nijos į Austriją atskrido 20 pabėgėlių (vie
tos lėktuve yra 10-čiai asmenų).

— Ispanijos baskai separatistai bombar
duoja vasarvietes ir žada toliau bombar
duoti.

— Respublikonų kandidatas į JAV pre
zidentus Reaganas sako, kad jis atšauks 
draudimą pardavinėti Sov. Sąjungai grū
dus, jei bus išrinktas, nes tas patvarky
mas nuostolingas ūkininkams.

— Rytų Vokietijos biudžete, kaip oficia
liai skelbiama, 1979 m. buvo numatyta ir 
išleista 4 milijardai svarų subsidijuoti 
maistui, butų nuomoms ir sus’isiekimui.

— Hallės kalėjime pasikorė 15 m. am
žiaus moksleivis, kuris ten 'buvo laikomas 
dėl bandymo iš Rytų Vokietijos pabėgti i 
Vakarus.

— Popiežius įspėjo Pietų Amerikos po
litinius vadus, kad jie susilauks neramu
mų ir riaušių, jeigu nepradės vykdyti rim
tų socialinių reformų.

— Švedas B jom Borg .penktus metus iš 
eilės laimėjo teniso žaidynes Wimlbledone 
ir spaudos vadinamas Wimbledono kara
lium.

— Mauritanija nutarė panaikinti vergi
ją, ir sudaryta muzolmonų teisininkų, eko
nomistų ir administratorių komisija, kuri 
turi apsvarstyti, kaip atsilyginti į laisvę 
paleistų vergų savininkams.

— Indijos šiaurės rytų valstijoje Assa- 
me jau 10 mėnesių vyksta riaušės prieš 
imigrantus, ligi šiol žuvo 184 žmonės, o 
įvykių masiškumą rodytų galir tai, kad 
liepos 7 d. suimta daugiau kaip 2.500 de
monstravusių.

— Kai Zimbabvės vyriausybė paskelbė, 
kad ji nutraukia diplomatinius santykius 
su 'Pietų Afrika, tai nemaža jos baltųjų 
sujudo prašytis išvažiuoti ten, kol dar at
stovybė neuždaryta.

MOTERYS PROTESTAVO DĖL 
MUZULMONIŠKŲ DRABUŽIŲ 

POTVARKIO

Valstybinėse įstaigose tarnaujančioms 
Irano moterims nustatyta, kaip nuo liepos 
5 d. pagal musulmonišką potvarkį jos tu. 
ri būti apsirengusios.

Apie 2.000 nepatenkintų tuo potvarkiu 
surengė demonstraciją prieš prezidentū
rą. Ten pat susirinko apie toks pat kiekis 
nusistačiusių prieš jas ir šaukiančių 
,.Mirtis užsienietiškoms lėlėms!“

Muzulmoniškieji laikraščiai išsispaus
dino damcnstracijos nuotraukų ir išvadi
no nepatenkintąsias „amerikiečių (kultū
ros liekanomis“, susirinkusiomis pagal 
.Amerikos Balso įsakymą“, dėvinčias 
..tokiais juodais drabužiais, kokios yra 
jų širdys“, „agentėmis senojo režimo“, 
kurios 'priešinasi Korano įstatymui.

SOVIETINĖ TELEVIZIJA APIE ŠNIPUS 
OLIMPIADOJE

Sovietinė televizija parodė savo žiūro, 
vams valandą užtrukusią programą „Me
lai ir neapykanta“, kurioje tvirtinama, 
kad vakariečiai planuoja olimpiadą pa
naudoti šnipinėjimui ir platinti priešiškai 
literatūrai.

Amerikiečiai ČIA vadovaujamos sietais, 
tinės ir profašistinės grupės esančios pa- 
siruošusios vykdyti psichologinio karo ir 
sabotažo veiksmus. Viena V. Vokietijoje 
įsikūrusi organizacija raginanti savo rė. 
mėjus priešintis nusistatymui nedalyvau
ti olimpiadoje, nes dalyvavimas sudarys 
gerą progą paplatinti antisovietinės lite
ratūros.
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Ir kaip mudu pirmieji ~nžeiiu‘ine" Vilnių...
Fabijonas Neveravičius — rašytojas ir rezistentas

Gražus dalykas sulaukti aštuoneto de
šimtmečių. Tai sukaktuvės, kurias jau 
tikrai verta ir reikia paminėti. Ir taip lai
mingai atsitiko mūsų Fabijonui Nevera- 
■vičiui, kuris, ištikimas Europai likosi Ang
lijoje ir nuo mūsų kitų, pasklidusių toliau 
už Atlanto, nutolo. O gal bus teisingiau 
sakyti: mes jį nutolom?

Gimęs Pužų dvare, Nemakščių valsčiu
je, žemaičių dvarininkų šeimoje, 1900 me
tais liepos 19 d., Fabijonas Neveravičius ne 
turėjo svyravimų dėl jo luomui anuomet 
būdingo apsisprendimo, stojo į Lietuvos 
karo mokyklą ir nuo 1919 metų ištarnavo 
mūsų kariuomenėje ligi 1934 m. Buvęs 
■stipraus nacionalistinio ir maištingo cha
rakterio karininkas, jis buvo priverstas 
iš kariuomenės pasitraukti (jeigu perdaug 
neklystu), kaip dalyvavęs anuo metu 
'įprastuose ,priešvalstybiniuose“, tiksliau 
„prielšsmetaniniuose“ pučuose.

Lietuves kariuomenei, netenkančiai ga
baus ir intelektualiai išprususio karinin
ko, tai buvo nuostolis, bet (lietuvių litera
tūrai ir kultūrai — aiškus pelnas. Pasi
traukęs civilinio gyvenimo aplinkom, Fabi
jonas nuo 'to laiko kone profesionališkai 
galėjo pasiskirti grožinės literatūros kū
rybai, kuriai nuo anksčiau turėjo palinki
mų ir ruošėsi, štai jau 1935 metais staiga 
pasirodo jo pirmasis romanas „Dienos ir 
naktys“, o įkandin seka istorinių romanų 
Serija: Blaškomų liepsnų" du tomai iš 
Lietuvos Lenkijos .padalijimo laikų, ir 
taip pat du tomai „Erškėčių“ apie 1831 
metų, sukilimą. ('Karo metu žuvo romano 
rainkralštis „Gulbių sala“, rodos, apie ka
ralių Žygimantą ir Barborą Radvilaitę, ir 
autorius to veikalo nebeatnaujino).

Neveravičius taip pat yra autorius dvie
jų novelių rinkinių: „Palaimintas juokas" 
ir „Dienovidžio sutemos“. O kartu ir pui
kus aukštos vertės klasikinių veikalų ver
tėjas iš rusų, lenkų ir anglų kalbų. Jo 
plunksnai priklauso šių romanų vertimai: 
S. Žeromskio „Nuodėmės istorija“, W. S. 
Reymonto „Kaimiečiai“, L. Tolstojaus 
„Anna Karenina“, Wallace „Ben Kuras“, 
J. Kuireko. „Gripas siaučia Napravoj“, G. 
Orwe'.lio „Gyvulių farma“ (jau apsigyve
nus po karo Anglijoje).

Nuo 1940 metų birželio dirbdamas Vil
niaus radiofone, kaip programų redakto
rius, ir vėliau Vilniaus dramos teatro li
teratūrinės dalies vedėjas, F. Neveravi
čius parašė pjesę „Priešai“, kuri buvo pa
statyta Vilniaus teatre, ir 'taip pat daug 
įvairių radijo vaidinimų bei montažų, 
kurių rankraščiai vargu bus išlikę.

Tai, glaustai kalbant, F. Neveravičiaus 
literatūrinės kūrybos ir kultūrinės veik
los faktai dar iš prieškarinio Lietuvos lai
kotarpio, kurie išlieka ir visada galės bū
ti plačiau nagrinėjami.

Paminėjus Vilnių ir jo radiofoną, man 
šia proga prisimena vienas nuotykis, nuo 
kurio pradėjau arčiau pažinti Fabijoną 
asmeniškai. Tą nuotykį galima pavadinti 
„istoriniu“ ta prasme, kad mudu, buvom 
©imtieji, kurie 1939 metų rudenį su gen. 
V. Vitkausko (vėliau liūdnos atminties) 
vadovauta kariuomenės rinktine „užė- 
mėm“, t.y. įėjom į Vilnių. Prie tos Rinkti
nės aš tada buvau priskirtas nuo Kauno 
radiofono, idant susigrąžintame Vilniuje 
skubiai paruoščiau ir per radiją iš Vil
niaus praneščiau lietuviškos spaudos san
trauką ir Vilniaus perėmimo įvykių repor
tažą. O Neveravičius, kaip puikiai mokan
tis lietuvių ir lenkų kalbas, 'berods kariuo
menės spaudos Skyriaus buvo pakviestas 
pravesti mūsų kariuomenės įžengimo ir 
parado transliacijas bei kitas sostinės per
ėmimo iškilmes. Mudu buvom priskirti 
prie kariuomenės štabo specialaus dalinio, 
bet apsirengę civiliškai, tik ant rankovės 
turėjom tam tikrą atpažinimo raikštį.

Rinktinės žygiavimas nuo Ukmergės ir 
buv. demarklinijos į Vilnių buvo įdomus, 
bet labai lėtas ir nesklandus. Pasirodę 
Vilnių užėmusios raudonosios armijos ka
rininkai taip pat nebuvo kooperatyvus ir 
tarsi trukdė mūsų žygį. Juokaudami spė
jom, jog rusai vis dar delsė perduoti lie
tuviam Vilnių, kad daugiau spėtų jį api
plėšti ir (kaip vėliau pasitvirtino) iš įstai
gų ir kareivinių susidėti net telefonų 
aparatus, nukirpus vielas.

Tiktai pasidarė pikta, kai Rinktinė nei 
iš šio, nei iš to dar kartą buvo sustabdyta 
valandai ir dar kitai visiškai prie pat 
Vilniaus, kažkuriame jo šiauriniame prie
miestyje. Nekantraudami mudu su Neve- 
ravičiumi nutariam, kad nėr ko daugiau 
laukti ir delsti — ir niekam nieko nesakę 
užuolankom patraukiam į miestą. Netru
kus teisingai pasukam miesto centro 
kryptimi ir matam gatvėse laibai tirštas 
žmonių minias, belaukiančias, kada gi pa
galiau įžygiuos lietuvių kariuomenė. Iš 
raikščių ant rankovių publika mus greit 
atpažįsta, kaip pirmuosius atžygiuojan
čios rinktinės „emisarus“ ir šoka klausi
nėti: kad,a, kaip, kur, kodėl dar ne?... Ne
mokėdamas lenkiškai alš atsakinėju tik 
lietuviam, kurių minioje buvo nemaža, o 
Fabijonas savo ruožtu (šviečia ir guodžia 
lenkus. Užtikrinam, kad jau greit, greit 
pajudės mūšų Rinktinė. Ir pajuntam 
bendrą įspūdį: po bolševikinės valdžios ir 
sauvalė® mėnesio Vilniuje, dabar ne tik 
lietuviai, bet visas Vilnius, ir lenkus 

įskaitant, išsižioję laukia, kada gi paga
liau ateis lietuviai jų išvaduoti...

Ir mes nemelavom. Už geros valandos 
Rinktinė gavo leidimą žygiuoti Vilniaus 
centro linkui, ir mudu su vilniečiais ją 
pasilikom netoli Katedros aikštės.

Bematant Fabijonas stojo darban prie 
garsiakalbio pranešinėti apie įvairių Lie
tuvos kariuomenės dalinių žygiavimą. Jų 
buvo daug, paradas tęsėsi ilgokai, gyvento
jai realiai matė, kad Vilnius užimamas 
rimtai ir ganėtinai gausių pajėgų.

O aš vakare su specialiu Kauno radio
fono atstovu Antanu Gustaičiu pradėjau 
ruošti žinių transliaciją iš Vilniaus radio
fono, kuris, deja, nuo karo pradžios dar 
tebebuvo sugadintas, po to raudonarmie
čių apiplėštas, įtaigi transliacijai pravesti 
turėjom kreiptis kariuomenės radistų pa
ramos. Skubotai paruošiau ir „laikraščių 
santrauką“, kuri tą vakarą buvo labai 
kukli, nes buvo pasirodęs tik vienas lie

tuviškas laikraštis (rodos, vardu „Vil
niaus Balsas“ ar panašiai), šiaip taip su
dariau jo jautriai egzaltuotų minčių mon- 
tažėlį, pridėdamas daugiau savo įspūdžių 
apie tos istorinės dienos įvykius. Svarbu, 
kad pirmoji laisvojo Vilniaus spaudos ap
žvalga vis dėlto buvo atlikta. Kaip gaila, 
kad nepasilaikiau to savo 'pranešimų 
rankraščio!..

Deja, kaip vėliau sužinojau, mūsų ka
riškų siųstuvų pagalba buvo per silpna. 
Mūsų žodžius girdėjo gal tik artimesnės 
apylinkės. Kaune ir Žemaitijoje niekas 
nieko negirdėjo...

**«
Nuo tų 1939-40 metų, taigi per keturių® 

dešimtmečius, man daugiau nebeteko fi
ziškai susitikti su Fabijonu. Nuo to laiko 
kiti (likimo keliai ir kryžkelės nebeleido 
mudviem kartu ar 'bet kur netoliese pa
gyventi. Kai jis buvo Vokietijoj ir paškui 
apsigyveno Anglijoje, aš buvau Prancū
zijoj ir vėliau nusibaladojau į tolimiau
siu® Amerikos vakarus. Bet pradžioje per 
šimtus, o vėliau per tuos tūkstančius my
lių mudu susidraugavom ir šuartėjom 
dvasiškai, kiek retai tesu artėja draugai 
gyvendami toje pačioje vietoje ir sėdėda
mi prie vieno stalo.

O mus suartino, kaip 'šiandien sakytu
me, 'bendra lietuviškoji rezistencinė veik
la, įsijungimas į tuos pačius sambūrius, 
jų kūryba, organizacinis, spaudos ir re
dakcinis bendras darbas mūsų leidiniuo
se. Ilgą laiką mudu tam buvom paskyrę 
višuš laisvalaikius — ir dargi darbalai- 
kius — per ilgiau nei gerą dešimtmetį. 
Neperdėsiu, kad tam mes atidavėm veik 
pusantro dešimtmečio savo darbą, laiką, 
jėgas, širdį ir išteklius. F. Neveravičius 
be mažiausio delsimo ir svyravimo bema
tant įsijungė į BDPS (Bendrojo Demokra
tinio Pasipriešinimo Sąjūdžio) užsienio 
delegatūrą ir vėliau į LRS (Lietuvių Re
zistencinės Santarvės) vadovybę Europo
je. Visur ir visada jis buvo labai draus
mingas pareigūnas, vertingas bendradar
bis, prityręs Specialistas dar nuo savo ka
rinės tarnybos laikų.

Bet žymiausiais ir politiškai - kultūriš
kai vertingiausias šio pokario F. Nevera
vičiaus etapas, manyčiau, bus jo sutiki
mas ir pasiaukojimas redaguoti SANTAR
VĖS žurnalą, kurį jis pradėjo rotatoriumi 
1950 metais, vėliau ligi 1958 metų Londo
ne ėjusį ir spaustuvėje spausdintą visuo
menės, politikos ir kultūros žurnalą. Su
dėjus krūvon, šiandien jie sudiaro du 
stonus tomus teksto.

Man teko būti žurnalo redakcijos nariu 
ir atstovu Amerikoje, o Anglijoje arti
miausias bendradarbis buvo prof. Stasys 
Žymantas, Pasitaikydavo numerių, kur 
mes trys ar net du daugiausiai ten prira- 
šydavom. Galiausiai žurnalą nutarėm 
patys sustabdyti ne tiek dėl ekonominių 
leidimo sunkumų, kuriuos pasispaudę vi
sada būtume galėję nugalėti, bet kad po
litinės aplinkybės Europoje ir pasaulyje 
tiek praldėjo keistis, jog mums teisingai 
(ar gal klaidingai?) atrodė, kad tokio tu
rinio ir specialios rezistencinės paskirties 
žurnalo, koks jis turėtų būti, mes atsakin
gai ir ramia sąžine leisti negalėsime — ir 

kad to net nereikėtų daryti. Tegu išeiviai 
leidžia kitokio stiliaus ir paskirties žurna
lus...

Darbas su SANTARVE reikalavo dauig 
pastangų ir jėgų, ypač iš jo vyriausio re
daktoriaus. Gavimas teisingų žinių iš Lie
tuvos pogrindžio taip pat buvo ne juokų 
darbas. Savo pareigai Fabijonas buvo vi
siškai pasiaukojęs (ir vėliau kartą man 
pareiškęs gailestį, ar ne perdaug). Plati 
vien mudviem išlikusi korespondencija 
liudytų, kuo ir kiek buvo sielotasi, dirbta, 
aukotasi, svajota. Bet tai jau būtų tema 
atskirai studijai, kurios viešumas gal dar 
būtų kiek per ankstyvas. Aš ne kartą 
kursčiau Fabijoną surašyti to laikotarpio 
memuarus ir ypač pavaizduoti SANTAR
VĖS 'žurnalo gimimą, augimą ir jos nu- 
skynimą. Bet abejoju, ar Fabijonas tam 
ryžosi.

O šis žurnalas, mano įsitikinimu, neda
rys gėdos mūšų išeivijai ir jos rezistenci
nių polėkių .sparnam. Savo metu jis buvo 
apšaukiamas ,,kontroversišku“, daugelio 
nesuprastas, net pilotai užpuolamas. Bet 
pustrečio dešimtmečio pastarųjų (bendrų
jų įvykių raida jau parodė ir daugelį įti
kino, kad 'SANTARVĖS skelbtos tezės, šū
kiai, Lietuvos laisvinimo dėsniai, rezis
tencijos metodai, 'šių veiksimų pagrindai 
buvo racionalūs, realūs ir tikslūs. Nesti
go ir ateities pramatymų. Dabar išeivijos 
visuomenė ir įvairūs politiniai veiksniai 
■juos be diskusijų yra įsisavinę (jei nesa
kyti — pasisavinę), nors daugumas pamir
šo ar gal niekad nė nežinojo jų kilmės ir 
pirmųjų šaknų.

Su visais gausiais draugais ta dingsti
mi sveikinu sulaukusį veterano amžiaus 
brangųjį Fabijoną, kaip retos vertės iš
tikimą draugą, gabų ir dorą žmogų, skaid
rų lietuvį, gerą raižytoją, mielą kolegą re
daktorių!

Bronys Raila

R. SPALIO „GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIAI“ (ANGLIŠKAI

Metiniame Vydūno Jaunimo fondo di
rektorių posėdyje paaiškėjo, kad R. Spalio 
knyga „Gatvės berniuko nuotykiai“ yra 
išversta į anglų kalbą. Ji vertimui kiek 
sutrumpinta, dabar jau paruosta spaus
dinti, ir ieškomas leidėjas.

BRAZILIJOS SPAUDA APIE LIETUVĄ

„Mūsų Lietuva" rašo, kad, ryšium Su 
40 m. sovietų okupacijos, Brazilijos lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba paralšė 
daug laiškų -apie Lietuvą Brazilijos spau
dai, aukštiems pareigūnams ir televizijai.

Visa eilė Brazilijos laikraščių išsispaus
dino tą pasiųstąją medžiagą.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CENTRO 

INFORMACIJOS

Lankydamasis Čikagoje, Londono lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. 
dr. Jonas Sakevičius buvo susitikęs su 
PLB pirm. Vytautu Kamantų ir kalbėjosi 
apie Anglijos lietuvių bendruomeninį gy
venimą.

PLB valdybos sekretorė Daina Kojelytė 
jau antri metai, Ateitininkų Federacijos 
valdybos kvietimu, Brazilijoje praleidžia 
atostogas, dirbdama su jaunimu ir vado
vaudama ateitininkų stovyklai.

* *
PLB valdybos reikalų vedėjas Saulius 

Girnius neseniai Čikagos universitete ap
gynė mokslinį istorinės srities 'darbą ir 
šią vasarą gauna filosofijos daktaro 
laipsnį.

Prieš pusmetį teisių daktaro laipsnį ga
vo PLB valdybos vicepirim. advokatas 
Saulius Kuprys,

♦♦ ♦
PLB valdybos' ižd. Mečys Šilkaitis lie

pos 7 d. išvyko dirbti ir gyventi į St. Pe
tersburg, Floridą. PLB valdyboje jis pa
silieka kaip vicepirmininkas ir rūpinsis 
finansiniais vajais ir kitais specialiais 
bendruomeniškais projektais.

PLB iždo reikalus tvarkys reikalų ve
dėjas Saulius Girnius.

• •
Kanados Lietuvių Gydytojų draugija 

atsiuntė 500 dol., skirtus paremti kun. Ka
zimiero Pugevičiaus ir Gintės Damulšytės 
tvarkomai Lietuvių Informacijos tarnybai.

PLB valdyba primena, kad ji iš savo 
kuklių lėšų remia lietuviško (švietimo 
darbus Pietų Amerikoje ir Europoje, pa
saulio lietuvių kultūrinės veikios pasireiš
kimus, lietuvių laisvės kovos pastangas, 
Lietuvių Informacijos tarnybą ir daug ki
tų darbų.

LIETUVIŲ KOLONIJOS ČIKAGOJE

,,Chicago Magazine“ išleido etninį mies
to žemėlapį. Lietuviškai® rajonais miesto 
ribose pažymėti trys: Bridgeportas, Brig
hton Parkas ir Marquette Parkas.

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDINĖ 
SANTRAUKA

Tokį 8 puslapių vaizdinės santraukos 
leidinį sudarė Vilius L. Dundzila, o išlei
do jis su savo dviem 'broliais. Leidinukas 
iliustruotas, kainuoja 1,25 ddl. ir gauna
mas šiuo adresu: 3001 W. 59th St., Chi
cago, Ill. 60629.

Leidinuke atrinkti svarbiausi Lietuvos 
istorijos įvykiai nuo pat giliosios senovės 
iki šių dienų — nuo kryžiaus karų iki Ka
talikų Bažnyčios Kronikų išleidimo pra
džios. Kas neturi Lietuvos istorijos na
muose, iš šio leidinuko bent žinos, kas 
kada žymesnio istorijoje buvo. O kas is
toriją turi, tam bus lyg koks papildymas 
— nereikės knygoje kaskart ieškoti, ka
da valdė Gediminas, kada 'Lietuva apsi
krikštijo ar kada buvo Ukmergės mūšis 
ar karai su Švedija.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

„Mūsų Lietuva“ • rašo, kad Kolumbijos 
Cali miestelyje yra neperblogiausiai įsi
kūrusių lietuvių. Ten gyvena ir „Algiman

Judita Vaičiūnaitė
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Laikas iš lėto sustoja —

laukia
laikrodžiai, laikraščiai, laikmetis,

liaudis
laukia,
liepos aerodromas Kaune nutyla —

liūdinčios vėliavos vėjy,
likimas,
laukinė ledinė širdgėla,

linijų kryžius žemėlapy,
liūčių nuplautos
lėktuvo Skeveldros,

laurų vainikas viršum katastrofos,
laurų vainikas lakūnams,

laukia saulėtas margas
liepos aerodromas Kaune —

lydi jų gedulo skrydį danguj
laki nevilties eškaidrilė,

laidotuvės —
lėktuvų liūdesio ratai,
lakūnai virš Nemuno,

liūdesio ratai —
laurų vainikas, pražydęs iš skrydžio
Lietuvai,

laimė nutūpti gimtam lizde,
legendoje nenusileidžiant, —

laiptinėj kūkčioja vaikas,
laukia
laikrodžiai, laikraščiai, laikmetis... 

S. Dariaus ir S. Girėno karstai išnešami iš Soldino koplyčios gabenti į Kauną. Vo
kiečių naciai saliutuoja (fotografija iš seno anglų laikraščio).

to“ autoriaus dr. Vinco Pietario anūkė 
Dreher.

Rio he Janeiro (Brazilijoje) lietuvių 
grupė išvertė į portugalų kalbą archeolo
gės dr. Marijos Gimbutienės mokslinę 
knygą ,,The Baits". Patys vertėjai ketina 
ir atspausdinti.

Didžiausia Rio veikėja, kaip rašo „Mū
sų Lietuvos“ korespondentas, esanti 86 
metų Uršulė Gaulienė, kuri tebėra gyva ir 
dinamiška, tinkanti „ir prie tančiaus ir 
prie ražančiaus“. Bet, sakoma, yra ir dau
giau gabių moterų.

žokių grupė „Nemunas“ įtemptai ruošia 
si Čikagos tautinių šokių šventei.

AMERIKOS LIETUVIAI PROTESTUOJA

Kun J. Prunskio protestuojanti® laiškas 
prieš lietuvių siuntimą į Afganistaną bu
vo išspausdintas JAV dienraštyje „Chi
cago Times“, turinčiame 700.000 Skaity
tojų.

Kun. J. Prunskis Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu rašo, kad Lietuvoje mo
bilizuojami vyrai yra verčiami dalyvau
ti Afganistano ikolonizaicijoje. Tai, sako, 
yra vienas iš Maskvos 'būdų naikinti pa- 
baltiečiams.

Amerikos dienraštis tam laiškui uždė
jo per visą puslapį .antraštę „Lietuviai — 
patrankų maistas Sovietų atakoje“.

VISI DIDŽIUOJASI MARYTE-NIJOLE

Australijos lietuvių fondas paskyrė 75 
dolerių premiją geriauisliai Pietų Austra
lijos abitūros egzaminus išlaikiusiai Ma. 
rytei-Nijolei Keršytei-Verbylilenei.

Kodėl Marytei-Nijolei? Todėl, kad ji, 
dar maža, parodė stiprią valią išmokti lie
tuvių kalbai, šešerius metus mokėsi šešta- 
dieniais lietuvių bendruomenės įsiteigto, 
je mokykloje.

Paklausta, ar žinanti ką nors apie (bau
džiauninkų kleboną K. Donelaitį, prisipa
žino, kad nesanti girdėjusi, beit stengsis 
sužinoti. Atrodo, Marytė-Nijolė žada lai- 
ikiytis lietuviškai stipri. Ji pasiryžusi iš
auklėti savo vaikus sąmoningais lietu
viais.

Lituanistinės mokyklos mokytoja trina 
iš džiaugsmo rankas, kad jos darbas nenu
ėjo veltui, o tėveliai jaučia garbę ir pasi
didžiavimą.

GRASINA VYTUI GERULAIČIUI

Lauko teniso žaidynėse, kaip rašo lietu
vių spauda, Vitas Gerulaitis, apmaudo pa
gautas, išsireiškęs, kad jo oponentą rei
kėtų kišti į krematoriumą ir sudeginti.

Pasirodo, tas oponentas buvęs žydias ir 
Vito pasakymą priėmęs, kaip antisemitiz
mo išpuolį. Po kiek laiko Vitas ėmė gauti 
grasinimų, kad jis bus nužudytas. Dabar 
dieną ir naktį jį saugo 12 policininkų.
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Lagerio draugai
Ištrauka iš Vladimiro Bukovskio ’kny- 

kos „Ir sugrįžta vėjas...“

Vladimiras Bukovskis gimė 1942 m. 
gruodžio 30 d. Vienas iš pirmųjų ir akty
viausių žmogaus teisėms Sov. Sąjungoje 
.ginti judėjimo dalyvių. Ne kartą buvo re
presuojamas. 1972 m. buvo nuteistas 7 
metams laisvės atėmimo ir 5 metams 
tremties.

1976 m. gruodžio mėn. buvo iškeistas 
į Čilės kompartijos pirmąjį sekretorių 
Luisą Korvalaną. Gyvena Anglijoje. Ver
tėja.

Mūsų lageris 'buvo nedidelis — 300-350 
žmonių, ir didesnę jo gyventojų dalį, kaip 
ir kituose politiniuose lageriuose, sudarė 
„seneliai“: ukrainiečiai, lietuviai — 40- 
tųjų metų tautinio išsilaisvinimo kovos 
dalyviai. Daugelis jų tarybų valdžios me
tais niekuomet negyveno laisvėje: kaip 
paėmė jaunystėje ginklą į rankas, tarybi
niams kariams įsiveržus, taip ir prasėdė
jo lageriuose ligi senatvės. Tačiau jie bu
vo nuteisti už Tėvynės išdavimą. Apie ko
kią Tėvynę galvojo Stalino karinis tribu
nolas — sunku suprasti. Ir pažiūros į gy
venimą, ir tradicijas, ir įpročiai užsiliko 
juose tokie, kokių jau seniai nebėra jų 
gimtinėje. Neįprasta buvo stebėti, kaip 
jie dirba — netgi lageryje, už duonos 
normą, — kruopščiai, atkakliai, su meile 
darbui. Taip kadaise valstiečiai dirbda
vo savo žemę. Jautei juose tvirtą tikėji
mą žmogaus darbu — nežiūrint nieko. 
Laisvėje taip daugiau niekas nebedirba 
— atpratino tarybų valdžia. Mūsuose juo
kaudavo, kad bet kuris šių senelių galė
tų atstoti trejas stakles, jei perdegtų švie
sa.

Lageris kažkaip užkonservuoja žmogų. 
Pražyla plaukai, iškrenta dantys, veidus 
padengia raukšlės, o viduje žmogus ne
tampa senesniu, solidesnių. Nejauku bu- 
vo žiūrėti, kaip tie 55-erių metų vyrai kū- 
lėsi vienas su kitu, tarsi paaugliai kumš
čiojo vienas kitą į pašonę ir tik jėgų jau 
pritrūkdavo eiti lenktynių. Juk jų gyve
nimas nutrūko, kai jiems buvo po dvide
šimt metų. Paprasti kaimo vaikinai, taip 
ir nesuspėję tapti šeimos tėvais.

Sekmadieniais vasarą jie išvėžlindavo 
į saulutę su akordeonais — grojo melodi
jas, kurių jau nebeprisimenama jų na
muose. Klaikus tai buvo vaizdas — tar
tum į požemio karalystę nusileidus.

Tai buvo visiškai pražudytos kartos 
liekanos — vien tik Lietuvoje ,,išvaduo
tojai“ ėmėsi represijų prieš 350 tūkstan
čių gyventojų, o jau Ukrainoje aukų skai
čius siekė milijonus.

Jiems buvo 'Sunku mus suprasti, įžvelg
ti prasmę mūsų veiksmuose. Jie dar te
begyveno 40-tųjų metų psichologija — 
partizianų psichologija. Juk jeigu tokiai 
tautos masei nepavyko išsikovoti laisvės, 
tai kokia prasmė rašyti popierėlius? O 
daugeliui iš jų ir aplamai buvo nepriim
tina kreiptis su skundais į valdžią: jie gi 
nepripažino šios valdžios teisėta.

Iš lietuvių mes kažkaip labiausiai su
artėjome su Jonu Matuzevičium. Jis pats 
išėjo pas „miško brolius“ 50-tųjų metų 
pradžioje, kai visikas jau buvo pralaimė
ta — kova 'beviltiška. Gal būt, todėl jais 
geriau suprato mus. Kai jį ėmė, jis atsi- 
šaudinėjo ligi paskutinio, nenorėdamas 
pasiduoti gyvas. Jį partempė kulkų su

raižytą ir stačiai surinko dalimis: jis bu
vo reikalingas gyvas, kad jį vėliau kan
kintų. Mane pribloškė, kaip jis po visa tai, 
pridėjus beveik 25-eris metus lagerių, iš
laikė savyje nuostabų gyvenimo džiaugs
mą, jumoro jausmą ir kažin kokį vidinį 
tyrumą. Nežinau, kaip tatai apibūdinti, 
tačiau tokie, mano nuomone, turėtų būti 
vienuoliai. Toks jis 'buvo tikriausiai dėl 
savo kraštutinio, absoliutaus pesimizmo.

Cukrų mums išduodavo supakuotą iš 
karto dešimčiai dienų, ir kiekvienas jį 
taupė vėliau kaip įmanydamas, kad il
giau užtektų. Jonas gi sulberdavo jį išsyk 
visą į burną ir saldžiai prisimerkęs nury
davo.

— Jonai, — priekaištaudavo jam, — ką 
gi tu dairai! Juk tai dešimčiai dienų!

— Ak, velniai nematė, — sakydavo jis. 
— O gal staiga ryt mirsiu? Bent jau prie
šui neliks.

Sykį mes dirbome su Josifu Mėšeneriu, 
kapstėme kažin kokį šlamštą prie katili
nės ir staiga radome seną, sutryptą, ilš- 
klypušį batą — maža kiek jų ten volio
josi aplink. Ir čia man į galvą šovė pašė
lusi mintis. AB nuėjau pas vaikinus, mai
šančius betoną, ir pripildžiau bato vidų 
skystu skiediniu. Kai skiedinys sustingo, 
mes atsargiai perplovėme batą peiliu. Iš 
ėjo tikslus cementinis liejinys. Po to su
radome apvalų didžiulį akmenį, gabalą 
Spygliuotos vielos ir ėmėm meistravoti 
paminklą išklypusiam batui. Visi gyvai 
dalyvavo šioje išmonėje. Ant akmens iš 
Skiedinio padarėme kažką panašaus į pa
saulio žemėlapį, vieną galą pakišame po 
batu-, o likusią dalį apvyniojome aplink 
aulą. Visa tai ‘sustingo, ir mes ruošėmės 
iškilmingai -atidengti paminklą, sakyti 
paeiliui juokingai patalines prakalbas ir 
panašiai. Juk išklypęs aulinis batas — 
tai ne vien tik prižiūrėtojo, sargybinio, 
kareivio batais, bet ir kalinio batas. Į ati
darymą sukvietėme ukrainiečius, lietu
vius, aplamai visus norinčius.

Tačiau nieko neišėjo — nebuvo links
mybės. Niekas kažkaip nesiryžo praverti 
burnos. Liūdnai pastovėjome, 'susirinkę 
aplink aulinį batą, ir išsiskirstėme. Po to 
jį surado mūsiškiai prižiūrėtojai ir ilgai 
jį skaldė — jis buvo spėjęs gerokai su
kietėti.

Niekas iš šių vyrų ir akyse nematė sa
vo nuosprendžio. Jiems paprasčiausiai 
pranėšė tuomet — dvidėšimt penkeri, ir 
baigta.

Vertė V. Rakauskaitė

DVYLIKAMEČIAI TURĖS IŠEITI 
KARINĮ APMOKYMĄ

Vokiečių ,,Bild am Sonntag“ birželio 15 
d. išsispausdino pranešimą iš Berlyno, 
kuriame sakoma, kad Rytų Vokietijoje 
dvylikamečiai vaikai turės išeiti karinį 
apmokymą — turės išmokti priešlėktu
vinės gynybos ir granatas mėtyti.

Apmokymui vadovaus karininkai. Ap
mokymui turės būti skirti trys mėnesiai.

Oficialūs šaltiniai skelbia, kad reikės 
tik teoretiškai išmokti.

Jau praeitais metais norėta tokį apmo
kymą įvesti, bet tėvai pradėjo protestuo
ti, tad laikinai buvo atidėta.

— Irakas rengiasi vėl užmegzti diplo
matinius santykius su JAV (jis buvo nu
traukęs juos, kai 1967 m. vyko arabų- 
Izraelio 6 dienų karas).

KAIP SENI JAV PLANAI 
PANAUDOJAMI KGB

Britanijos parlamento nariai ir laikraš
čiai dabar gavo nuorašus slaptų JAV ar- 
mlijbls dlcikumemtų-pC(mųį Ikuriulolse lališlki- 
niama, kas karo su Sov. Sąjunga atveju 
bus daroma.

Ne, ne amerikiečiai tuos dokumentus 
i'šlgiiunltinėįjb, bet KGB disinformaeijos 
skyrius, bent taip esą spėjama. Metas 
kaip tik labai tinkamas, neis Britanija su
tiko priimti 160 atomu ginkluotų raketų, 
todėl norima parodyti, kokioms baisy
bėmis yra pasiruošusi Amerika.

Tuose dokumentuose siakomia, kad karo 
atveju bus puolami šimtai Sov. Sąjungos 
mieštų. Atominiai -ginklai bus panaudoti 
neutraliuose ir draugiškuose kraštuose, 
kad sovietinėj armijos negalėtų pa-šiniaiu- 
doti jų ištekliais. Net išvardytos 69 
Vietos Jugoslavijoj, 36 Austrijoj, 13 Va
karų Vokietijoje, 21 Suomijoje ir 5 Ira
ne, kurios bus atominiais ginklais sunai
kintos. Užfrontėje veiks vadinamieji ža
liųjų berečių .specialūs daliniai, kurie 
naudosis taktiniais atominiais ginklais, 
taip pat biologiniais ir cheminiais.

Po dokumentais yra parašas generolo 
B. E. Spivy, kuris anksčiau buvo JAV (Eu
ropos komandų virlšminkais-idlirekltoriiuS.

Tuos dokumentus tarp 1959 ir 1964 m. 
KGB agentams Paryžiuje perdavė JAV 
armijos seržantas Robert Lee Johnston, 
kuris ten ėjo armijos kurjerio pareigas. 
Tas seržantas ilgai buvo tarnavęs. 1956 
m. buvo demobilizuotais, bet 1957 m. vėl 
grįžo 'tarnauti, tačiau FBI jau įtarė jį. 
1965 m. jis buvo išaiškintas ir nuteistas 
25 m. kalėti. 1972 m. kalėjime aplankė jį 
Vietnamo veteranas jo sūnus ir nušovė. 
Apie tą išdavimą buvo uždrausta rašyti 
ar kalbėti.

Išduotieji planai buvo KGB D (dilsin- 
formaoijos) skyriaus viršininko Ivano 
Agajianzo žinioje. Jis pasirūpino, kad tuos 
dokuimenltuls .ilšlspauSdinltų Italijos ir Va
karų Vokietijos spauda. Pasisekė, bet at
garsio susilaukta labai menko. Dokumen
tai esą parašyti kariuomenėls kalbos žar
gonu, vadinas, platesniemis skaitytojų 
sluoksniams (sunkiai suprantami, todėl ir 
nesidcmiėita. Tada Agajianzas taręsis su 
KGB specialistu Vakarų Vokietijos klau
simais iHeinzu Felfe (jis vėliau pabėgo į 
Vakarus). Felfė pataręs atsidėti ties vie
nu ‘dokumentu — ties planu, kuriame ra
šoma apie partizanų veiklą užfrontėje. 
Tą dokumentą kažkas su laišku atsiuntė 
vokiečių magazinui „Der Spiegei“, kuris 
išspausdino jį 1970 m. rugsėjo mėn. Siun
tėjas dailiai sumetė pėdas: laiške jiiis ra
šė, kad dokumentas esąs gautos iš Vakarų 
Vokietijos kontržvalgybos viršininko pa
vaduotojo Hor-sto Wendi'ando, kuris buvo 
nusižudęs 1968 m.

Tada JAV krašto apsaugos ministerija 
tuojau paaiškino, kad tie planai jau palse- 
nę ir pakeisti. Vokietijoje vistiek buvo 
■nerimaujama ir pykstama, kol JAV ne- 
prilsiverltė papasakoti visos istorijos apie 
seržantą Johnstoną ir jo nusikaltimą.

PO 50 RANDŲ ARBA 50 DIENU

Johanesburgo (Pietų Afrika) magis. 
tratas 35 (kunigus nubaudė -sumokėti po 
50 randų (28 svarus) arba 50 dienų ka
lėti, kad gegužės mėn. susiorganizavę 
ėjo į policiją reikalauti paleisti vieną su
imtą kunigą.
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UŽSIENIO LIETUVIŲ PASISAKYMAI 
,,MOSCOW NEWS“

Anglų kalba leidžiamasis savaitraštis 
„Moscow News“ gegužės 18 d. išsispausdi
no B. Akstino paruoštą gabalą su Lietu
vą aplankiusių tautiečių iš svetur pasisa
kymų ištraukomis. Pradžioje skaitytojai 
supažindinami su vilniške „Tėviškės“ 
draugija, kuri, sako, aptarnaujanti dau
giau kaip pusę milijono užsieniuose gy
venančių lietuvių.

Pasisakymuose inž. Valdas Adamkus 
(JAV) tvirtina, kad Lietuva sėkmingai 
išsprendusi gamtos apsaugos problemas, 
agr. Mikas Klimas (JAV) pamatė Vievy
je didelį jį sužavėjusį vištyną, mechani
zuotus ūkius, rašytojais Eduardas Cinzas 
(Belgijla) aplankė kolūkį, matė gerai ap
sirengusius žmones, savim pasitikintį 
jaunimą ir įsitikino, kad niekas nej-aučia 
baimės likti be darbo, dali. Vytautas Jo
nynais (JAV) džiaugiasi meno pažanga, 
mok. Alena Karazijienė-Landsbergyitė 
(Australija) giria žmonių darbštumą ir 
kalba apie greit išperkamais knygas, 
archit. Alfredas Kuilpa-Kuflpavičius (Ka
nada) žavisi Vilnium ir jo architektūra, 
kun. Robertas Balčys (JAV) aplankęs 
daug -bažnyčių 'ir pamaldas laikęs lietuvių 
kalba, o bažnyčiomis esą rūpinamasi, 
daugumas jų esančios laltdiairos visą die
ną, jokie vandalai jose nepasisuka, o vie
nuolė Genovaitė Galduipaitė (Prancūzija) 
nemačiusi gimtosios Švėkšnos nuo 1936 
m., įsitlikilniuisi skelbia, kad tikintieji ne
jaučia nepalankumo, su jais elgiamasi pa
kančiai, ir jos matytosios bažnyčios bu
vusios atremontuotos.

Be abejo, tai vis parinktos kitataučiui 
skaitytojui gražiausios ištraukos iš ilges
nių pasisakymų, kurie mėgstami spaus
dinti „Gimtajame krašte“.

PASKELBTA KOVA PIKTŽOLĖMS

Lietuvos žemės ūkio darbuotojai susi
rinkę pažymėjo, kaip birželio 7 d. rašo 
,,Tiesa“, kad „su didele atsakomybe“ ūkio 
darbininkai atliko pavasario sėjos 
darbus ir paruošė planą būsimam derliui. 
Dar -rašoma, kad turi būti pradėta kova 
prieš piktžoles: jos visos turi būti išimai. 
kinltos ne tik pasėliuose, bet iir pakelėse, 
galulaukėse, prie elektros ir ryšių linijų 
atramų ir sodybose.

MOKSLEIVIAI DARBUOSIS ŽEMĖS 
ŪKYJE

Komjaunimo centro sekretorė S. Vaš
kevičienė „Tiesoje“ pasakoja, kad Lietu
voje šią vasarą stovyklaus 235 tūkst. 
moksleivių, veiks daugiau kaip 150 už
miestinio itipo pionierių stovyklų, o 250 
jų bus atidaryta miestuose.

Dalį vasaros atostogų beveik visi įsep- 
tilnitokaii-deišimtok’ai dirbs žemės ūkiuose.

Vėliau moksleivių darbo kolektyvai 
'keisis su kitų respublikų moksleiviais. Į 
Lietuvą atvažiuos 500 moksleivių iš Ar
mėnijos, Estijos, Maskvos. Apie tiek lie
tuvių moksleivių išvažiuos dirbti į Armė
nijos, Estijos, Moldavijos, Ukrainos, Stav
ropolio kolūkius.

TIKIMASI DAUG ŽIŪROVŲ

Lietuvos spauda raišo, kad sovietų 
specialistai apskaičiavo, jog Maskvos 
olimpiadas žaidynes stebės 2 milijardai 
žmonių.

PIRMAS NAMAS IŠ BLOKŲ

Kėdainių rajone buvo pastatytas pir
mas namas Lietuvoje iš įsilikalcito blokų. 
Tokius namo blokus gamina Alytaus dirb 
tuivės. Silikalcitas, kaip rašo „Valstiečių 
laikraštis“, yra pagamintas iš smėlio ir 
kalkių mišinio su tam 'tikru akytumą su
keliančiu priedu.

DĖK 25 RUBLIUS

Kaime vestuvės yra labai įdomios, kaip 
raišo „Valstiečių laikraštis“, o ypač kai 
muzikantai gerai groja. Bet kartais ir jie 
nuotaiką sugadina. Sako, „atėjus tinka
mam momentui, vienas muzikantų, per
varęs per siūlą 25 rublių banknotą, de
monstratyviai per stalius siunčia piršliui 
rinkliavą pradėti“.

Sako, svečiams jau nebepatogu dėti 5 
rublius.

Tokie muzikantai yra lupikautojai, kaip 
rašo laikraštis.

IR GULBĖS SKIRIASI

Sako, kad gulbės gyvena ištikimiausio
je santaikoje. Jeigu žūsta -gulbė, gulbinui 
iš sielvarto plyštanti širdis. Tačiau gegu
žės 25 d. Trakų rajono Piastrevio kaimo 
gyventojai stebėjo neįprastą reiškinį. 
Elektrėnų vandens saugyklos įlankoje 
-perėjusią gulbę gulbinas ėmė mušti. Tiek 
ją mušė, kad ši bėgo į sodybą prašytis 
pagalbos. Gulbinas, ir nuvytas atgal į 
ežerą, nenurimo. Išdraskė lizdą ir vėl vi
jo gulbę iš vandens.

Gulbė buvusi tokia įpurvina ir išvargu
si, kad apginta ir parvaryta į vandens 
saugyklą pirmiausia puolė gerti vandens. 
Kai žmonės pasišalino, gulbinas vėl at
plaukė mušti -gulbės, bet ši sugebėjo pa
kilti ir nuskrido.

Taip gulbinas liko vienas viešpatauti 
Past-rėvio įlankoje.

A. GRIGELIS 
(„Valstiečių laikraštis“)

V. CESIŪNAS DIRBA VILNIUJE

Rašydama apie Muencheno olimpines 
žaidynes, „Tiesa“ (birželio 24 d.) pažymi, 
kad „olimpiniu čempionu Muenchene ta
po ir vilnietis irkluotojas Vladas Česiū- 
nas, kuris dabar dirba „Dinaimo“ draugi
jos treneriu Vilniuje“.

ŠVENTĖ J. BILIŪNO TĖVIŠKĖJE

J. Biliūno tėviškėje, Niūronyse ant kal
nelio, 1978 m. prof. P. Vasinauskas įkūrė 
Arklio muziejų. Nuo to laiko dabar kas 
metai birželio mėnesį ten vyksta tradicinė 
šventė, kurioje šokama, dainuojama ir 
lenktyniauj ama.

Paminėti J. Biliūnui Elmininkų bandy
mų eksperimentinio ūkio darbininkai at
vežė didelį iš ąžuolo šakų nupintą vaini
ką. Arklio muziejui dotnuviečiai padova
nojo odinį balną, važį ir suakmenėjusią 
arklio koją.

Žemaičio atsiminimai
Gegužėlė. Kartą vasaros -pradžioje tė

vais parsinešė mažą gegužėlę. Prie lizde
lio rado negyvą jos penėtoją ir -augintoją 
kielelę, pagailo jam lizdely čiepsiinčios iš. 
alkusios gegužėlės.

— Kur dėsi? — įklausė motina.
— Auginsime, mama. Užaugusi ji 

mums pakukuos.
— Pakukuos 'tau, lauk!
Bet gegužėlė pasidarė mūsų šeimos na

riu. Tėvas mudviem su broliu paliepė 
rinkti vabalus ir visokius kirminus ir ge
rai maitinti, kad jai valgio netrūktų. Va
balams ir vikšrams pasidarė riesta, nes 
gražioji gegužėlė buvo nepaprastai nagi. 
Ir rijo viską, ką -tik meis jai į snapelį 
įdėdavome. Pagaliau, pritrūkę vabalų, 
ėmėm ją maitinti tuo, ką ir patys valgė
me: duona, bulbėmi-s, miltų koše, pienu 
ir t. t. Augo jti ir gražėjo. Ilgainiui labai 
prisirišo prie visų mūsų. Kambary vien-a 
nenorėdavo pasilikti. Jei įtik pamatyda
vo, kaid visi išeiname, šaukdama imdavo 
vytis 'ligi pat durų.

Vieną -dieną, grįžę iš pievų, radome 
mūsų mielą -gegužėlę nuskendusią kubile.

— Vaikiukai, gražiai -palaidokite mūsų 
gegužėlę, — paliepė tėvas.

— Tik ne kapeliuose, ten šventa žemė, 
— perspėjo motina.

— O dėl ko, mama, ar paukštelis ne to 
paties Dievo sutvertas? — klausė tėvas, 
bet motina jam nieko .neatsakė.

Mes kadlp -tik ir nunešėme ją į mūsų se
nas kapinaites. -Parinkę vietą toliau nuo 
kryžių, iškasėme duobelę, išklojome dir
vonų kiimyinais ir paguldėme islkenduolė- 
lę. Iš viršaus apdėjome čepronėtiais ir ta
da užkasėme. Vėliau brolis dar ir kada- 
gėlį -pasodino ant kapelio.

Domas Bumeikis

man draugilSka-s. Miegojome kamaroje 
vienoje lovoje, kol jis išėjo už pusbernį.

— Kad galėtumėm rasti, — -pasakė 
darbą baigęs.

Nors tamsu, -bet matau pilną trobą jau. 
nų ir jau žilstančių vyrų, 'susėdusių -ap- 
lilnJk ilgą mūsų stalą ir lošiančių kiksus, 
vežimus ir dar kažin kokius kitus loši
mus. Jie čia kiekvieną žiemos 'šeštadie
nio vakarą susirinkdavo. Tada buvo šil
ta ir šviesu ir klegėjo kalbos, skambėjo 
linksmais juokas.

Taip buvo, bet...
— Eik večerės valgyti, — sako sesuo, 

pravėrusi duris, tuo nutraukdama mano 
galvojimus ir grąžindama 'tikrovėn.

Dalybos. Kitos dienos vakare atvažia. 
vo broliai Jonas ir Juozas. Kiek pasišne- 
kė'ję ir pasidaliję įspūdžiais iš tėvo lai
dotuvių, -pradėjo tėvų turto likučių daly
bas. Šį kartą ibesidalij-amo turto dalį su
dariau ir aš. Ir -tai buvo pati nevertin. 
glaustoji patikimo dalis, kurios nė vie- 
nas nenorėjo imti. Dėl to pasidalijimą 
manim ir 'atidėjo į .patį galą, žinoma, aš 
dalybose nedalyvavau, niekas mano nuo
monės neklausė. Sėdėjiau ant savo mūrio, 
kuris (šį vakarą buvo šiltas, kaip ir pati 
troba, ir negalvojau apie jokį palikimą, 
nes buvau dabar niekam nereikalingas 
daiktas.

Kai -viskas buvo sklandžiai -pasidalyta, 
tur būt, atsiminę, kad dar įtiko tas nie
kam nenaudingas ir nereikalingas paliki, 
mias, staiga visi nutilo.

— Ką darome -su Dome? — pagaliau 
sesuo nutraukė ilgą tylą.

Vlilsi -altsa'kė .tylėjimu.
— Galėčiau ir a'š paimti, jei pridėtu, 

mėtė kiek grūdų ir kitokio maisto, — pa

galiau nutraukė ilgą tylą brolis Juozas.
Galų gale nutarė mane atiduoti Juozui, 

nes j-am kaip tik ir -buvo reikalinga auk
lė dukrelei Bronelei su tikru priedu: trys 
pūrai -rugių, dvi paltys rūkytų lašinių ir 
dar šio to iš valgomų ir nevalgomų daik
tų. Išsprendę šį -sunkų klausimą, visi pria- 
lilnksmėjo. Atrodė, kad nuo jų krūtinių 
nusirito labai sunkus akmuo. O aš galvo
jau: kaip čia galėjo atsitikti, kadi per 
mažiau negu pusmetį netekau abiejų tė
vų ir jų malonios ir šiltos bei Šviesios 
gūžtos?..

Brolio Juozo šeimoje. Dalybas ir de
rybas baigus ir man skirtą priedą sukro
vus į rogutes, atsisveikinę išvykome su 
broliu į Krištapų sodybą. Ilki pat Krišta- 
-pų nepratarėme nė žodžio.

Brolis pasiuntė miane ii trobą, o jis ©tei
siąs viską sutvarkęs. Pažin-odamiais bro
lienę, jos brolį Domą -ir jų motiną Žu
kauskienę, ėjau kaip į senus ir ge-ruis pa
žįstamas. Bet kai priėjau brolio trobos 
duris, kažkas lyg patraukė atgal nuo jų. 
O įeiti į vlidų turėjia-u, nes nebebuvo kur 
kitur eiti. Įėjęs į trobą, nesitraukiau nuo 
durų, nes sėdėję prie stalo trobos gale 
brolienė, jos brolis ir jų motina dėjosi 
manęs nematą.

— (Parvežė -tą... — pagaliau drėbtelėjo 
Žukauskienė. — Nusivilk sermėgą, ko 
stypsai ten., — dar įpiktai ji pridėjo.

■— Miaimia! — įsiterpė sūnus.
— Vo ko kėpso prie durų kaip laužas?
— -Bet, mama, taip juk negalima! — su

draudė motiną litr brolienė.
Tuo tarpu įėjo brolis su maišu. Kai jis 

iš maišo ištraukė dvi lašinių paltis, štai, 
ga -Žukauskienė iš raganos virto meilės 
angelu. Pribėgusi paėmė iš manęs kepu
rę iiir švarkelį ir, pakabinusi ant vinies, 
pasiūlė -atsisėsti ant mūrio. Ir vis su šyp
sena, vis meiliau Žukauskienės sūnus -Do
mais, nors -aš, gindamas -brolį Kazį, buvau 
akmenukais sumušęs jam veidą, pasirodė 
Dažnai jis ir paguosdavo mane. Ir pats 

palsiguosdayo neturįs tėvo ir dėl to ir na
mų neturįs. Bet Žukauskienei toks jos sū. 
niaus draugavimas su manim nepatiko.

— Cėlls vaikis ir su vaku prasidedi! — 
kartą subarė sūnų.

Vieną dieną Žukauskienė labai meiliai 
pasiuntė mane ant ledo pasibėgioti su vai
kais. Patenkintas tokia malone, išbėgau. 
Po valandas grįžęs, jau priemenėje paju
tau -spirgintų lašinių kvapą. Laibai apsi
džiaugiau. Seniai jiau nebebuvau valgęs 
jokios mėsos. Bet troboje kaip ir prieme
nėje tik kvapas tebuvo. Žukauskienė su 
broliene sėdi užstalo ir į mane nė žvilgt! 
Pasižiūriu į savo laltsivežtuosius lašinius, 
kabėjusius prie krosnies: nuo abiejų pal
čių atplauta geri gabalai. Ir taip mane 
kasdien siuntė ant ledo, o lašiniai vis 
-džiūvo, kol 'beliko tik Skylės ir virvutės, 
amt kurių jie buvo kaboję. Kartą įsidrą
sinau ir paklausiau Ibrofliį, ar jis gavo tų 
lašinių.

— Ne, Dome, man gėda prisipažinti, bet 
tų lašinių nė gabaliuko nesuvalgiau. Ma
čiau ir -a®, kas darosi, bet dėl šventos 
ramybės- tylėliau, —prisipažino brolis.

Kai dingo lašiniai, manęs ne tik nebe- 
siunltė palsibėgioti, 'bet ir pasiprašius ne
beleido.

— Sėdėk prie vako! Mysliji douną dar- 
ma ėsi! — užrėkdavo, paprašius išleisti. 
Ir darbų dabar jos man surasdavo gana. 
Kartą iš laukio pro langą matau, kad Žu
kauskienė 'šluoja trobą. Nustebau, kodėl 
ji šluoja. Ilki tol nebuvau matęs jos šluo
jant. Sąšlavas sušlavė po lova. Kai ku
rios moterys gebėjo itaip daryti, tad -ir ne
nustebau, maniau, kad ir ji tokio papro
čio laikosi. Bet kad įbrolis parėjo pietų, 
paaiškėjo, kam šitaip daryta.

— Veizėk, ką tas tavo brolelis daro, — 
sako brolienė, rodydama sąšlavas.

— Dome, ar tu suslaivei? — (griežtai pa
klausė brolis.

— Ne, ne aš, — taip pat griežtai atsa
kiau.

— Vo kas?
— Mama! Ir brolienė matė, kad mama 

šlavė. Aš mačiau -pro langą iš lauko, — 
išdėjau, pykčio pagautas.

Dėl tokio mano nelaukto pasisakymo 
kurį laiką moterys buvo netekusios žado 
Iš to brolis -suprato, kad jos tai padarė 
tyčia, norėdamos manimi nusikratyti, nes 
aš buvau nereikalingas liudininkas. Be 
galo užpyko ir skaudžiai -abi išbarė.

— Brone, imk vaiką, ir išeiname, ma
tai, kad mums čia nebėra vietos! — pir
moji atsipeikėjusi Žukauskienė ėmė rėk
ti.

— Prašom! — brolis, atidaręs duris, 
sako.

Moterys vėl sumišo, nebežinodamos, 
ką toliau bedaryti. Gal tikėjosi, kad bro
lis ims atsiprašinėti. Bet Žukauskienė ir 
dabar pirmoji atsipeikėjo.

— Matai, matai, Brone, su mažu val
ku išvaro tas nevidonas. Išveja škurlupa 
tas! — šaukia Žukauskienė, mėtydamosii 
po kambarį.

— Aš jūsų nevarau, bet jei norite, ga
lite išeiti, — sako brolis, kiek apsirami
nęs.

Atdaromis durimis pirmiausia aš pasi
naudojau.

— Nu, kas ten pas jus per jomarkias?
— paklausė Jakavičius, kai, tyliai išlin
kęs į jų trobą, stovėjau prie krosnies.

— Patrakus boba ta Žukauskienė, nie
kur -ana negali pabūti: airfoa ilšsiriejus pa
ti išbėga, arba išveja ją, — kalba Jakavi
čius, pietus valgydamas. — Sugrauš ir ta
ve, kaip ir tavo lašinius, — prisidėjo ir 
Sūnus.

— Nebūsi tu čia, nebūsi, — pranašauja 
Jakavičienė.

Grįžęs į brolio trobą, Žukauskenės ne
beradau, ir mudu daugiau niekada nebe- 
susitikame.

(bus daugia/u)
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Kronika
PORA SAVAIČIŲ BE ,,EUROPOS 

LIETUVIO“

Nidos spaustuvė ir „Europos Lietuvis“ 
rugpjūčio mėti, pradžioj turės porą sa
vaičių vasaros atostogų.

Paskwtinis priešatostog.'nis laikraščio 
numeris bus išsiuntinėtas liepos 28 d. Vi. 
si būtini pranešimai galės į jį patekti, 
jei bus atsiųsti redakcijai ne vėliau kaip 
liepos 24 d.

Pirmas ipoato-stog'niis numeris bus iiš- 
siuntĖnėtas rugpjūčio 18 d.

BBC RADIJAS 4 TRANSLIUOS 
PROGRAMĄ APIE SKOTUOS 

LIETUVIUS

Vasario mėn. Škotijos BBC radijas 
transliavo Murdžio Rodgers paruoštą pro
gramą ajpie Lanarkšyro lietuvius. Progra
ma susilaukė gražių atsiliepimų, ir tikė
tasi, kad ji vėliau bus transliuojama An
glijoje.

H tikro Anglijos BBC radijas atsirin
ko keletą Škotijos BBC paruoštų progra
mų iš tos serijos, į 'kurią įeina ir lietuviš
koji. Iš tikro programa apie lietuvius pri. 
pažinta viena geniausią.

Rugpiūčio 19 d., antradienį, 6.30-7.20 
vai., tą programą transliuos BBC radijas 
4.

Londonas
REIKALINGA NAKVYNĖ ŠEŠIOMS 

SKAUTĖMS

Liepos 26 d. į Londoną atvažiuoja iš Vo
kietijos 6 Vasario 16 gimnazijos mokinės, 
kurios dalyvaus skautų stovykloje. Joms 
bus reikalingos vienai savaitei nakvynės.

Kas norėtų ir galėtų jas šeimose ap- 
nakvydinti, prašom pranešti Lietuvių 
Namams telefonu 01-727 2470.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
IŠKYLA l PAJŪRĮ

Liepas 6 d., ,po ankstybų mišių lietuvis, 
koje bažnyčioje, autobusas su klubo na
riais pajudėjo į Clacton-on-Sea praleisti 
dienos prie jūros. Saulutė nesigailėjo sa. 
vo šiitų spindulių, ir ekskursantai, lydi
mi geros nuotaikos, važiuodami išdaina
vo daugybę dainų. Nuvažiavus į smėlėtą 
pajūrį, šiltas vanduo daugumą viliojo pa
simaudyti.

Vakare grįžtant smarkus, perkūningas 
lietus laistė kelią, kad nedulkėtų. Auto, 
buse nuotaika buvo šventiška. Prelato J. 
Gutausko 60 įmetu kunigystės sukakties 
proga jo garbei buvo sudainuota „Sėjau 
rūtą“ ir „Ilgiausių metų“, o Čikagoje 
viešinčiai „Lietuvai“ „Mikitos“ daina.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, birže
lio 27 d. grįžo iš JAV, kur praleido atos
togas lankydamas savo giminaičius.

MIELI (TAUTIEČIAI,

Nuoširdžiai dėkoju
visiems Hamburgo lietuviams už lankymą 
a.a R. Spalio ligoninėje ir už atėjimą pa
sakyti sudie.

Kun. V. Šarkai už lankymą, šv. sakra
mentų sulteikimą, šv. Mišias ir gražų pa
laidojimą.

Tėvui K. Gulbinui (Vokietijoj), kun S. 
Matuliui (Anglijoje), D. Sadūnaitei (JAV) 
už paaukotas šv. Mišias.

P. L. Pašaitienei (Hamburge) už gydy- 
tojišką pagalbą a.a. Spaliui, seserišką 
globą jam ir man, taip pat V. Klimaitie- 
nei.

Ypatingą padėką reiškiu P .p. M. K. 
Baronams, p.p. G. V. Brazaičiams už glo
bą liir meilę man, taip pat D. Ba
naičiui. Dėkoju savo kaimynėms p. Mars
den, p. Morley p. Smith už lankymą ir 
guodimą. Taip pat visiems Anglijos ir už
jūrio lietuviams už užuojautas.

A.a. R. Spalio palaikai bus palaidoti 
Čikagoje.

Iki susitikimo, mano gyvenimo saule 
mielasis Romualdai!
1980. VU. 10 Angelė Giedraitis

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už coli. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

Daugiausia laiko praleido Čikagoje. Ten 
matėsi ir kalbėjosi su lietuvių bendruo. 
menės veikėjais — Vytautu Kamantų, 
Vaclovu Kleiza ir kitais.

Kun. Stasys Kultais, S. J., laikinai pa
vadavęs kun. dr. Joną Balkevičių, išskri
do atgal Kanadon.

Būdamas Londone, kasdien jis lankė 
muziejus, Cambridge ir Oxfordo garsiuo
sius universitetus. Per tą mėnesį susigy
veno su londoniečiais.

DBLS pirmojo skyriaus valdybos su. 
rengtų Joninių, Petrinių ir Povilinių po
būvyje Angelė Kmitienė pravedė loteri
ją, kurios pelnas, daugiau kaip 27 sv., bu
vo paskirtas Lietuvių bažnyčios dekora
vimui.

Parapijos taryba dėkinga DBLS I sky
riui ir Angelei Kmitienei.

Elena Bliūdžiūtė birželio 30 d. išskrido 
Kanadon. Ji ten praleis ilgesnį laiką, lan
kydama savo 'giminaičius ir pažįstamus 
Kanadoje ir JAV.

Sesutes Aldona ir Kristina Pūkštytos 
ir prie jų prisijungęs Franko Bernatavi. 
čius išskrido į JAV. Ten jie dalyvaus 
Tautinių šokių šventėje kaip žiūrovai. 
Jie visi yra ,.Žaibo“ grupės šokėjai. JAV 
juos globos PL Jaunimo sąjungos ir JAV 
Jaunimo sąjungos skyriaus valdybos.

Bradfordas
SVEČIAI Iš SKOTUOS

Škotijos lietuviai, Vyčio klubo valdybos 
pakviesti, viėšės Bradforde liepos 19 ir 20 
dienomis, šeštadienio vakare, klube bend
ras pobūvis. Norintieji sekmadienį su sve. 
čiais dalyvauti bendruose pietuose, pra
šomi iŠ anksto užsiregistruoti klube.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ (SAVAITĖ

Liepos 20 d., sekmadienį, po lietuvių 
pamaldų Šv. Onos bažnyčioje, prasidės 
Pavergtųjų tautų savaitė Bradfordo ka
tedroje bendromis pamaldomis 2.30 vai. 
p.p. Po šių pamaldų bus nešamas vaini
kas prie žuvusių karių paminklo.

Svečiai iš Škotijos dalyvaus taip pat ka
tedroje, pagiedos ir kartu žygiuos, nėšant 
mūsų trispalvę.

Bradfordiečiai prašomi nepalikti svečių 
vienų ir gausiai kartu dalyvauti.

Savaitės pabaigoje, liepos 27 d., sekma
dienį, ukrainiečių salėje koncertas. Pa
grindinis kalbėtojas — dr. A. Štromas.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p., 
šaukiamas Vyčio klubo narių pusmetinis 
'susirinkimas. Bus klubo valdybos prane
šimai apie pusmetinę klubo veiklą.

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Vyčio klubo (valdyba

Manchesteris
„RAMOVĖS“ SUKAKTIS

Liepos 19 d. Klubo patalpose rengiama 
L.K.V.S. „RAMOVĖS“ 25 metų skyriaus 
įsisteigimo Mančesteryje garbinga šventė.

Ramovėnai prašomi nesdvėluoti.
Minėjimo ir šventės pradžia 6 vai. va

kare. „Ramovė“

KLUBO PUSMETINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 28 d. M. L. S. klubas turėjo sa
vo pusmetinį visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame aptarė einamuosius reikalus ir 
išsirinko naują pirmininką, nes senasis 
dėl susidariusių aplinkybių pasitraukė iš 
tų pareigų. Taip pat buvo pririnkti du 
nauji valdybos nariai vietoj pasitrauku
sių.

Išrinkti: V. Kupstys — pirmininkas, na 
rials: A. Jaloveckas ir Ona Ramonienė.

A. P.kis

Vokietija
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Aptarimui Lietuvių Evangelikų Liutero

nų Bažnyčios išeivijoje reikalų Vakarų 
Vokietijoje įvyko kunigų, Vyr. Baž. Tary
bos prezidiumo narių ir Bažnyčios rėmė
jų suvažiavimas šių metų birželio 21 ir 22 
dienomis Bad Godesberge, Annabergo rū
muose. Jaime dalyvavo 12 asmenų, jų tar
pe iš Čikagos atvykęs senjoras kun. An- 
sas Trakis.

Suvažiavimui pirmininkavo Senjoras 
kun. A. Keleris. Jis pranešė apie bažnyti
nę padėtį Vakarų Vokietijoje, kur dėl lie
tuvių evangelikų didelio išsisklaidymo, jų 
susenėjimo ir todėl menko atsilankymo į 
pamaldas ir juos aptarnaujančio kunigo 
sveikatos sumenkėjimo Šiaurės Vokietijo
je žmonių aptarnavimas labai pasunkėjo. 
Dar gerai taikosi Lebensrtedto parapija, 
kurią su dideliu pasiaukojimu daugiau 
kaip 30 metų aptarnauja kun. Gelžinius, 
ir parapijos kunigo Urdzės rajone.

Senjoras kun. A. Trakis pranešė apie 
bažnytinę veiklą Amerikoje ir Kanadoje, 
kur gyvai veikia Čikagos ir Toronto pa
rapijos. Kitos vietovės lankomos tik ret
karčiais. Biblijos vertimo darbas kiek su
stojo, bet kun. dr. A. Jurėnas tikrai žada 
užbaigti vertimą.

Kadangi senjoras kun. A. Keleris nuo 
šių metų spalio 1 d. atsisako savo parei
gų, senjoro pareigas Vokietijai perima vi- 
cesenjoras kun. J. Urdzė. Jam pagelbėti 
sudaryta patariamoji Taryba iš penktų 
narių, į kurią pakviesti garbės Senjoras 
kun: A. Gelžinius, kun. Fr. Skėrys, stu
dijų patarėjas R. Baliulis, dr. A. Gintau
tas ir ekonomistas K. Dikšaitis. Kasos rei
kalai perduodami kun. Fr. Skėriui.

Sutarta, kad 1981 m. rudenį Čikagoje 
bus šaukiamas Bažnyčios sinodas, kuriam 
iš Vokietijos bus išrinkti atstovai, ir baž
nytinį žurnalą „Svečias“ leisti du kartus 
per metus.

Sekmadienio pamaldas laikė senjoras 
'kun. A. Trakis iš Čikagos, prisimindamas 
kunigo Kristijono Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktį

(

Šveicarija
RADIJO PROGRAMA APIE LIETUVĄ
Liepos 1 d. Šveicarijos valstybinis radi

jas transliavo išsamią laidą apie Lietuvą. 
Vienos valandos programoje buvo groja
mos lietuviškos melodijos ir kalbėta Lie
tuvos reikalais. Šią radijo valandą paruo
šė penia Beatrice Leutenegger, o translia
vo Šveicarijos radijo Berno studija.

Iš lietuvių transliacijoje dalyvavo dr. A. 
Gerutis 'ir dr. A. Kušlys. Pabėgėlių rei
kalus Šveicarijoje aptarė dr. A. Kušlys, o 
dr. A. Gerutis iš tarptautinės teisės taško 
nušvietė Lietuvos padėtį. Abu Lietuvos 
atstovai taikliai pristatė šveicarų visuo. 
menei įvairius Lietuvos buities aspektus. 
Dr. A. Gerutis taip pat informavo B. Leu
tenegger, kai ji ruošė programas apie Es
tiją ir Latviją.

Didelis lietuvių bičiulis H. Rychener 
prisiminė programoje savo viešnagę Lie
tuvoje ir šiltais žodžiais apibūdino lietu
vių svetingumą. Programa buvo paįvai
rinta Janinos Degutytes poezijos skaity
mu. Protf. dr. J. Eretas klausytojams labai 
suprantama kalba nušvietė Lietuvos kū
rimosi aplinkybes po pirmojo pasaulinio 
karo. Jis taip pat iškėlė faktą ,kad lietu
vių kalba yra labai savita ir originali.

Beatrice Leutenegger Pabaltijo valsty
bių reikalais pasisako nepirmą kartą. 
Šiais metais,minint Pabaltijo valstybių ne 
priklausomybės jpaskelbimo šventę, ji 
įrodė savo ypač didelę istorinę erudiciją, 
aptardama Lieutvos padėtį iš istoriškai 
politinio taško. Šioje radijo laidoje ji pa
rodė daug diplomatinio sugebėjimo bei 
orientacijos, nagrinėdama tokius painius 
Lietuvos-Lenkijos santykius.

Programoje buvo prisiminta masiniai 
lietuvių trėmimai Sibiran 1941 ir 1944-50 
metais ,taip pat nebuvo nutylėta pokarinė 
partizanų kova Lietuvoje ir iškelta da
bartinės pogrindžio spaudos Lietuvoje 
reikšmė, ginant pagrindines žmogaus tei
ses. Šios spaudos dėka Lietuvos laisvės 
šauksmas yra Vakaruose vis geriau girdi
mas.

Programa .buvo baigta Lietuvos him
nu.

J. J.

Švedija
LIETUVIŠKAS „KARALIUS“ GROJA 

SOLO PER ŠVEDŲ RADUĄ

Prieš 2-ąj'į pasaulinį karą Švedija buvo 
laibai švediškas, tautiškai gana monoliti
nis kraštas, be kitų tautinių priemaišų, 
jeigu neskaityti pačioje šiaurėje gyve, 
nančių apie 10 tūkst. ugrų kilmės somių. 
Tačiau dar to karo metu ir netrukus tuoj 
po jo įvairiais keliais pribuvo šičion dau
gybė naujų žmonių iš’.įvairių kraštų ir vi
sokių tautybių. Vieni atsidūrė čia vejami 
karo baisybių, kiti dėl politinių priežas
čių, o tretieji, patys gausiausieji, atvyko 
vedami tik ekonominių motyvų, nes čia 
buvo didelė visokios darbo jėgos paklau
sa ir geresnis uždarbis, negu kituose, ka. 
ro nuniokotuose, kraštuose.

Nemaža dalis šių ateivių vėliau dėl 
įvairių .priežasčių, — šaltas klimatas, ne
kuriu vietinių sluoksnių atviras neigia
mas požiūris į ateivius, prastos perspėk, 
tyvos gauti geresnio darbo, artumas nuo 
didžiojo rytų kaimyno ir kt., — iškeliavo 
kitur ar sugrįžo į savo kraštus, bet vis 
dar daug jų, apie 7% visų gyventojų, gy
vena šiame šiaurės krašte. Nemaža dalis 
jų jau senokai yra tapę Švedijos pilie, 
čiais. Vieni jų sudaro gana dideles tauti
nes grupes, kiti gi — visai mažas, pvz.; 
suomių, dar gimusių Suomijoj, čia yra 
apie 250 .tūkstančių, danų — 50 t.,norvegų 
— 45 t., vokiečių — 40 t, jugoslavų — 40 
t., graikų — 20 t., ispanų — 4 t., estų — 
17 t., latvių — 3 t., lietuvių dar gimusių 
Lietuvoje, yra tik apie šimtą. Pridėjus 
prie šių grupių dar ir jų vaikus, gimusius 
jau Švedijoj grynai tautinėse bei „maišy
tose“ šeimose, šių mažumų būtų maždaug 
dukart daugiau ,t. y. apie 14% visų gy
ventojų.

Metų bėgyje šios grupės, ypač didės, 
nės, galėjo pamažu geriau susiorganizuoti 
ir sėkmingiau dirbti tautiškai 'kultūrinį 
darbą, išlaikydami savo kalbą, puoselėda
mi atsineštąsias tradicijas bei papročius, 
suruošdami dainų, muzikos bei šokių fes
tivalius. Ilgą laiką tas jų veikimas su ma
žomis išimtimis buvo lyg ir uždaras ir 
plačiai viešumon, nei per radiją, nei tele
vizijoj, neišeidavo.

Tačiau paskutiniais metais švedai lyg 
ir aiškai pamatė, kad tų tautinių mažumų 
neprofesionalinės programos yra tikrai 
įdomios, :'ir ipadėjo šias grupes kviesti vis 
dažniau pasireikšti ir per radiją ir televi. 
zijoj. Tokie jų vieši pasirodymai gerai 
pasitarnauja tautinių mažumų savito kul
tūrinio gyvenimo klestėjimui bei švedų 
„geros valios“ propagandai, ir, be to, tos 
programos yra, palyginti ,gana pigios 
valstybės iždui.

Taip š. m. birželio pabaigoj buvo su
ruošta irgi viena tokia internacionalinė 
muzikos ir dainų programa, pavadinta 
„Cafe Cosmopolite“,kurią perdavė per ra 
d'i.ją šalies pagrindiniai siųstuvai vieną 
vakarą iš Goeteborgo, o vėliau, po kelių 
dienų, ir pakartojo. Tą programą šį kartą 
atliko tame mieste gyvenantys ispanai, 
jugoslavai, suomia1:, turkai, afrikiečiai, o 
tarp jų ir vienas lietuvis — Robertas Bin- 
deris. Tuoj po gitarų muzikos ir dainų iš 
Kanarų salų bei po kiek ilgesnio interviu 
su radijo programos vedėju, R. B. puikiai 
pagrojo lūpine armonikėle vieną labai 
gražų, kiek melancholišką talentingojo 
prancūzų kompozitoriaus C. Saint-Saens 
(1835-1921) dalykėlį, pavadintą ,,Gulbė“, 
o po to lietuvišką populiariąją melodiją 
,Kur bėga Šešupė“ (žodžiai Maironio, 
1862-1932, muzika J. Naujalio ,1869-1934). 
Kaip paaiškėjo iš interviu, R. B. dar prieš 
kokius 20 metų po vieno jo armonikėlių 
orkestro koncerto buivo nekuriu švedų 
laikraščių reporterių apšauktas armonikė. 
lės „profesorium“ bei „karalium“.

R. Benderis, nors pavardė skamba ir 
nevisai 'lietuviškai ,laiko save lietuviu ir 
tai pareiškė interviu metu per radiją. Jis 
yra gimęs ir augęs Rygoje, lankęs ten 
lietuvišką gimnaziją, ir namuose šeima 
kalbėjo lietuviškai. Prieš pat karo pagai- 
gą iš Liepojos per jūrą atvyko Svedijon. 
Pradžioje teko jam dirbti įvairius darbus, 
kol pagaliau muzika patraukė jį visai į 
savo pusę. Ir tai buvo pirmoj eilėj armo
nikėlių muzika, kuri suviliojo B., besi
klausant jos pasaulinio garso muzikantų 
koncertuose. Buvo 'įkūręs šios muzikos pri 
vačią mokyklą, kurią vedė 'ilgoką laiką, 
turėjo savo orkestrą ir yra davęs viešų 
koncertų bei grojęs solo savo armonikėle 
puikius leitmotyvus vaidinimų metu Goe
teborgo miesto teatre.

Anot R. B., armonikėlė yra mažytis, be. 
veik kišeninis, instrumentas, bet duoda 
daug galimybių groti ja visokią muziką: 
nuo paprasčiausių liaudies bei bliuzų iki 
klasikinių melodijų. Daug kam atrodo, 
kad groti t otri a armonikėle nėra sunku — 
tik ,j>ūsk ir siurbk“, bet išgauti iš jos 
tikrai grynus tonus su niuansais ir groti 
pagal gaidas nėra taip 'lengva, šiuo laiku 
yra jau gana daug muzikos, 'specialiai 
komponuotos tik armonikėlei. Antra ver
tus, ir pačių .armonikėlių yra įvairių tipų: 
didelių bosinių, harmoninių, sopraninių ir 
Itat. .

(Pastaruoju metu R. Binderis dirba kaip 
muzikos mokytojas 'Goeteborgo pagrindi
nės mokyklos aukštesnėse klasėse. Jis 
mielai grotų nekuriais atvejais daugiau 
įvairios lietuviškos muzikos, bet jam 
trūksta tokių gaidų; būtų labai dėkingas, 
jei kas galėtų jam jų pasiųsti (per ,,E. 
L“).

K.

Skautiškuoju keliu
Į STOVYKLĄ!

Jau neužilgo liepos 26.toji. Tą dieną 
renkamės į Lietuvių Sodybą, Headley 
Pairk. Ten, prisilaikydami mūsų tradici
jų, stovyklausime visą savaitę. Sodybos 
miškely iškils palapinės ir subruzdės 
skautiškas gyvenimas. Po dienos užsiėmi
mų liesime ten kasdien džiaugsmus prie 
liepsnojančio laužo. Ir taip bus iki sek
madienį, rugpjūčio 3 d., kada reikės atsi
sveikinti ir traukti namo.

Į stovyklą vykstame pasiruošę. Pasi- 
kraunam pilną uniformą, darbo rūbus — 
berniukai -tamsias kelnias -ar „jeansus“, 
marškinius, mergaites tamsų sijonuką ir 
bliuskuitę, visi kepurę, megztuką, lietpal
tį ar anaralką, batus vaikščioti, guminius 
botus, sportinius rūbus ir batus, maudy
mosi kostiumą, kojinių pamainą, pižamas, 
rankšluostį ar du, muilo, dantų šepetuką 
ir pastą, šukas, adatą ir siūlų, pieštuką 
ir 'popieriaus, miegamąjį maišą, oro mat. 
rasą, pagalvėlę, šaukštą, peilį, šakutę, 
nedūžtamą puoduką ir lėkštę, kišeninę 
lemputę, nosinę, kišenpinigių.

Mums būtų malonu pasidalyti savo 
jaunatviškais džiaugsmais su brangiais 
tėveliais ir mūsų mieląja visuomene. To
dėl kviečiame jus atsilankyti i mūsų iš- 
kilmingą sueigą ir paskutinį laužą šeš
tadienį po pietų, rugpiūčio 2 d.

Stovyklos vadovybė

SKAUTIŠKOJI SAVAITĖ 
CHATSWORTH PARKE

Anglų skautų sąjunga Chatsworth par
ke, Derlbišyre, organizuoja skautams ir 
skautėms vadinamąjį PEAK 80“.

I šią stovyklą iš visų Anglijos kampų 
suskiris 5.000 anglų skautų su savo vado
vais. Bus ir apie 650 svečių iš 27 valsty
bių. Stovykla truks savaitę.

Lietuviams skautams atstovaus v. s. 
Br. Zinkus, kuris stovykloje talkininkaus 
tarptautiniam skyriui, taip pat dalyvaus 
skautė Milda Zinkutė ir v. s. Gilma Zin. 
ku'vienė ir kilti. Daug lietuvių negalės da
lyvauti, nes tuo pačiu laiku vyksta mūsų 
tradicinė 31-ji skautų stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Parodos ir vėliavų aikštėje plevėsuos ir 
mūsų trispalvė, primindama praeiviams, 
kad ir mūsų lietuviškoji skau'tybė išeivi, 
joje yra gyva, veržli, veikia ir -trokšta, 
kad tarptautinio skautų biuro vadovybė 
pripažintų jiems pilnas teises egzistuoti 
laisvame pasaulyje (v. s. Br. Zlnka-us -kie
tų pastangų dėka Dei'bišyro Skautų vado
vybė leidžia mūsų trispalvę iškelti).

Stovykla atidaroma liepos 27 d. Atidaro 
ją Devonšyro kunigaikštis. Derby vysku. 
pas laikys pamaldas.

Liepos 27 d., sekmadienis, ir liepos 30 
d., trečiadienis, yra tos dienos, kada sve
čiai gali lankytis.

Stovykla tęsis iki rugpiūčio 1 d.
v. s. J. Maslauskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — liepos 20 d„ 12.30 vai., 

Mišių metu giedos mūšų sveteliai iŠ
Škotijos.
HUDDERSFIELDE — liepos 27 d., 1 vai. 

pjp.: Šv. Mišios už a.a. Jono Kirkilo vė
lę.

NOTTINGHAME — liepos 20 d., 11.15 
vai., Lietuvių židinyje.

DERBYJE — liepos 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

WOLVERHAMPTONE — liepos 20 d., 17 
vai., (šv. PetretPauljuje, Paternoster 
Row, North St.
MANOHESTERYJE — liepos 27 d., 12.30 

vai.
ECCLES — rugpiūčio 10 d., 12.15 vai.

KETTERINGE APSILANKIUS
Įvairiuose skautiškuose susibūrimuose 

skautavimo rėmuose jaučiamas savano. 
riškas įsipareigojimas, duotas įžodžio 
metu įprie trispalvės , mūsų tautos simbo
lio: tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Šis idealas bus tik tada prasmingas, jei 
jį seksi ir įgyvendinsi.

Kiekviename skautiškame subuvime ir 
stovyklose yra laikomos pamaldos Dievo 
garbei. Vadovai jaunimui stengiasi per
duoti tėvynės meilę gražiąja kalba, gra
žiuosius 'lietuviškus papročius, meną ir 
kultūrą. Artimui yra būdų padėti įvai. 
riausiomis progomis: sergančius ar vieni, 
šus senelius aplankyti, 'praskaidrinti jų 
pilkas dienas, paguosti, padėti ir parodyt:, 
kad jie nėra pamiršti.

Ilgiau suisirašinėję su Ketteringe antro
sios ,,jaunystės“ susilaukusiu J. Liobe, 
ps. S. B. Vaitkevičius ir J. Maslauskas 
birželio 18 d. aplankė jį ir gerą popietį 
jaukiai ir gražiai praleido jo namuose.

Sulaukęs jau 84 garbingų metų, jis dar 
gyvas kaip bijūnas, žvalus, judrus, paki
lios nuotaikos ir rimtos išvaizdos. Gal 
dėl to ir Lietuvos kariuomenėje yra užsi
tarnavęs viršilos laipsnį. Turi savo gra
žią patrauklią bakūžę, jo darželyje auga 
rūtos, rožės ir gvazdikai. Laikosi jis lie. 
tuvilškai ir patriotiškai, namuose švaru, 
tvarkomasi kariškai, ir vaišingumas jo 
nuoširdžiausias.

Gražiai ir nuoširdžiai pasikalbėję ir pa
vaišinti, aplankę j0 a. a. žmonos kapą, at
sisveikinome. Negana vaišių: jis dar pa- 
skyrė 5 sv. Skautiškai veiklai, pažadėda- 
mas ir toliau nepamiršti, apmokėjo kelio, 
nės ir susirašinėjimo išlaidas ir prašė ne
pamiršti vienišo...

J. Liobei nuoširdžiai dėkojame už vis
ką ir linkime sveikatos.

v. s. J. Maslauskas
ps. S. Br. Vaitkevičius

ANTROJI LAIDA
Dr. Jono Basanavičiaus (knygelės „Di

liai Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo“ išleista antroji 
laida su iliustracijomis, 32 psl. Kaina su 
persiuntimu — 1 sv.

Dar galima gauti: „Nida“, 2 Ladbrofca 
Gardens, London Wil, 2PT.
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