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Tautos Vėlinės
Dar Betliejaus žvaigždei nesumirgėjus 

ant dangaus skliautų, kai žmogaus buvimo 
.prasmė buvo neaiški ir miglota, psalmlnin 
kas Dovydas giedojo:

— .Man dienų tu paskyrei vos keletą 
sprindžių, Ir mano amžius yra tau kaip 
niekas, kaip kvapas tėra žmogaus būvis. 
Praeina žmogus kaip šešėlis, ir kiek pra
triukšmauja dėl niekų...

Praeina žmogus kaip šešėlis, o jo visas 
gyvenimas, poeto R. M. Rilkės žodžiais be 
tariant, yra atsisveikinimas, išlaisvinąs 
širdį inuo visų prisirišimu. Žmogus praei
na, palydėtas artimųjų ašarų, o laiko vejai 
užpusto jo įmintus pėdsakus. Garsusis 
kompozitorius Mocartas tučtuojau buvo 
pamirštas ir nebuvo kam jo palaikų paly
dėti į kapines.

Tačiau mūsų tauta nuostabiomis rau
domis apie vėlių skobnelį, apie graudų iš
siskyrimą, apie pasilikusius našlaičius tei
gė ryšį tarp išėjusių ir pasilikusių.

Tas ryšys juoba stiprus ir nenykstantis, 
kai lietuvių kaulais paženklintos Sibiro 
stepės bei sniegynai, artimųjų lankomos 
kapinės Lietuvoje ir žemės kauburėliai vi
suose kontinentuose, kur nusidangino trem 
tinių voros.

Visų šventųjų diena primena mūsų tau
tos kankinius, kurie savo gyvybės auka 
paliudijo krikščionybės idėjomis sužvilgu
sią Tiesą. Į juos Sibiro lietuvaitės krei
pėsi „Marija, gelbėk mus“ maldaknygės 
jaudinančiais žodžiais, kad išmelstų stip
rybės, sumanumo ir vienybės mūsų Tau
tos darbuotojams ir amžinąjį poilsį galvą 
paguldžiusiems už savo žemę.

Vėlinės, žvakučių šokinėjančiomis lieps
nelėmis atviliojusios mus į kapines, at
verčia sibirinę maldaknygę, kad, atsimi
nę Gailestingumo Motiną, su kankinėmis 
lietuvaitėmis atsidustume:

— Išmelski mirusioms veikinusio susitai 
kymo su tavo Sūnumi, kad jie iš aukšty
bių mus vėl vestų ir išvestų iš visų gyve
nimo pinklių, bedugnių, iš visų audrų, iš 
visokių pagundų.

Vėlinių dieną mūsų tautiečiai gausiai 
rinksis Lietuvos kapinėse. Ištremtieji ste
pėse ir sniegynuose parims prie vėjų čai
žomų kankinių kapų.

Nueisime ir mes į kapines, uždegsime 
žvakeles ant artimųjų kapų ir jungsimės 
su visa Tauta lietuviškų Vėlinių dramos 
mistikoje.

Žvakučių liepsnelės šokinės. Senį me
džiai gūdžiai oš. Vėjas Requem giedos. 
Tautos poetas V. Mykolaitis - Putinas su 
mumis ryžtingai bylos:

— Šaukiu aš jus visus iš kapinynų, iš pa 
kėlės duobių ir >griovių, iš molio, dumblo 
ir mėlynų ir iš visų mirties vietovių. Pa
kilkit, griaučių šiurpūs milijonai, garbin
gieji pulkai ir legionai, — ir tie, kurie 
nuo šalčio ir nuo bado pūgų simfonijose 
mirtį rado, ir tie, kurie laisvą mintį dūlė
ja nukankinti. Pakilkite, išniekinti, sub
jauroti, apluošinti, su aimanomis ir klyks 
mais, su maldomis ir su keiksmais, su bu
delių girta gauja, kuri žibintų žaroje ant 
jūsų kapo spardėsi ir šoko. Mortues voco 
(šaukiu mirusius)!

J. Kuzmickis

Švedai protestuoja
DĖL SOVIETŲ POVANDENINIO LAIVO 

PRIE ŠVEDIJOS LAIVYNO BAZĖS
Švedija pareiškė Sov, Sąjungai protestą 

dėl Sovietą povandeninio laivo, kuris at. 
plaukė į Švedijos teritorinius vandenis 
prie Karskronos laivyno bazės ir užplaukė 
ant uolos.

Sovietų laivo kapitonas Jučin reikalavo, 
kad švedai leistų rusų vilkikams įplaukti 
į Karskronos salyną, bet švedai nesutinka.

Didžiausias pasipiktinimas Švedijoje 
kilo dėl sovietu karo laivų esančių toliau 
jūroje, be to antras povandeninis laivas 
buvo pastebėtas netoli užplaukusio ant 
uolos.

Švedijos gen. štabo viršininkas, protes
tuodamas prieš Sovietų laivo įsibrovimą 
į Švedijos vandenis, atšaukė savo vizitą į 
Sov. Sąjungą, kur jis turėjo nuvykti gruo
džio mėn.

Sov. Sąjunga ligšiol neatsiprašė už in
cidentą ir laivo 'kapitonas atsisakė išlipti 
iš laivo.

ATSISTATYDINO SUOMIJOS 
PREZIDENTAS

Suomijos respublikos prezidentas Urho 
Kekkonen, sulaukęs 81 metų amžių ir iš
buvęs prezidentu 25 metus, dėl pablogė
jusios sveikatos, spalio 27 d. atsistatydino.

Naujas prezidentas bus renkamas 1982 
B. sausio 17-18 dienomis. Numatomi keli 
kandidatai, 'bet manoma, kad daugiausia 
balsų gaus dabartinis min. pirm. Mauno 
Koivisto.

NAUJOS „PERSPEKTYVOS“
Vakarus pasiekė Lietuvos pogrindžio 

leidiniai: „Perspektyvų“ nr. 20 ir nr. 21. 
Abu — 1980 metų.

Nr. 20-tame yra beveik ištisai tik Ma
riaus Baskaus straipsnis - dialogas tarp 
„Draugo“ ir „Filosofo“ — „Trečias, kurio 
„nėra“. Truputis kronikos ir straipsnelis 
„Lenkijos Rytų politika“. Nr. 20 turi 74 
psl., Nr. 21 — 36 psl.

Nr. 21 yra ištisai B. Stasiukaičio „TSRS 
— „Demokratiškiausia“ šalis pasaulyje, 
arba tos šalies konstitucija jos piliečio 
požiūriu“.

SOV. SĄJUNGA SIŪLO DERYBAS
Sovietų Sąjunga pasiūlė Kinijai atnau

jinti derybas dėl Rusijos - Kinijos sienos. 
Derybos buvo nutrauktos po sovietų inva
zijos į Afganistaną.

Kinija turi pretenzijų į didelį Azijos plo 
tą, kurį Rusiji neteisingai buvo pagrobusi 
iš Kinijos. Sov. Sąjunga saugumo sumeti
mais laiko apie milijoną kariuomenės prie 
Kinijos sienos.

BRITAI TARIASI SU KINIEČIAIS
Britanijos generalinis štabo viršinin

kas, gen. Sir Edwin Bramall nuvyko į Ki
niją pasitarimams su Kinijos kariuomenės 
vadais.

Kinijos vadovybė dažnai pareiškė susi
rūpinimą, kad Vak. Europa nepasiruošusi 
sutikti pavojų iš Sovietų Sąjungos pusės.

ĮSOS .SLĖNIS — FILMAS
.Lenkijoje yra gaminamas filmas pagal 

Česlovo Milošo apysaką įsos slėnis. Veiks 
mas, kuris vyksta Lietuvoje, bus filmuoja
mas Suvalkų apylinkėse.

EUROPOS KRIKŠČIONYBĖS 
KONGRESAS

Kaip praneša „Corriere della Serą“, lapk 
ričio 3-7 dienomis Romoje lįvyks tarptauti
nis kongresas, kuriame bus nagrinėjamas 
Europos tautų krikščionybės .bendros šak
nys. Kongrese dalyvaus 220 mokslininkai, 
atvykę iš 22 kraštų. Bus padaryta 17 pra
nešimų.

LENKIJOS KOMUN
Vieni ištikimi Maskvai, kit

MASKVA PASITIKI JARUZELSKIU
Lenkijos komunistų partijos priešakyje 

atsistojus gen. Voicechui Jaruzelskiui, 
prez. Brežnevas pasiuntė jam sveikinimo 
telegramą, su pasitenkinimu pažymėda
mas, kad jis Kremliui yra žinomas kaip 
„nuoseklus Lenkijos Liaudies Respublikos 
ir Tarybų Sąjungos nepažeidžiamos drau
gystės šalininkas“. Todėl „Jūsų pastan
gas.. supras ir parems TSKP ir Tarybų 
valstybė“, — užtikrino prez. Brežnevas.

Kodėl Maskva pasitiki gen. Jaruzelskiu-
— Tai paaiškina sovietų spaudoje pa

skelbta gen. V. Jaruzėlskio biografija.
Voicechas Jaruzelskis, gimęs 1923 m. 

lūpos 6 d., Liublino vaivadijoje, 1943 lie
pos mėn. (dar karo metu) įstojo į Sov. Są
jungoje formuojamą Lenkijos kariuome
nę, dalyvavo „išvaduojant“ Varšuvą ir 
mūšiuose prie Oderio ir Elbės.

Komunistų valdomoje Lenkijoje V. Ja
ruzelskis užėmė atsakingus postus kariuo
menės, vadovybėje, štabe ir partinius po
litinius postus. Nuo 1960 m. — Vyriausio
sios politinės valdybos viršininkas, nuo 
1962 m. — nacionalinės gynybos ministro 
pavaduotojas, nuo 1968 m. — LLR nacio
nalinės gynybos ministras, Turi armijos 
generolo karinį laipsnį.
Nuo 1948 m. — Lenkijos jungtinės darbi

ninkų partijos narys, nuo 1964 m. — LJ 
DP CK narys.

Nuo 1970 m. — kandidatas j LJDP CK 
Politinio biuro narius, nuo 1971 m. — LJ 
DP CK Politinio biuro narys.

1981 metų vasario mėnesį V. Jaruzels
kis buvo paskirtas LLR Ministrų tarybos 
pirmininku ir kartu ėjo nacionalinės gy
nybos ministro pareigas.

LJDP nepaprastame IX suvažiavime 
(1981 metų liepa) vėl buvo išrinktas LJ 
DP CK Politinio biuro nariu.

LLR seimo deputatas.
Apdovanotas daugeliu Lenkijos ordinų, 

jų tarpe — Liaudies Lenkijos kūrėjų or
dinu. Apdovanotas Tarybų Sąjungos or
dinais.

LJiDP CK IV plenume Voicechas Jaru
zelskis išrinktas Lenkijos jungtinės darbi
ninkų partijos komiteto pirmuoju sekre
torium.

Tokia gen. Jaruzėlskio praeitis leidžia 
Kremliui tikėtis, kad jo vadovaujama Len 
kijos vyriausybė apgins „socialistinę sant
varką nuo kontrrevoliucijos pasikėsini
mų“ Ir apsaugos draugystę su Sov. Sąjun
ga.

ISTAI NESUTARIA
. simpatizuoja Solidarumui.

MASKVOS NURODYMAI LENKIJAI
Lenkijos komunistų partijos centro ko

miteto posėdžio išvakarėse pasaulio spau. 
da buvo paskelbus „Pravdos“ straipsnio, 
pasirašyto A. Petrovo slapyvardžiu, ištrau
kas. Vakarų komentatorai tada pažymėjo, 
kad tuo slapyvadžiu pasirašo Kremliaus 
viršūnėse esąs žmogus, ir todėl jis vertas 
dėmesio.

Lenkijos komunistai, būdami klusnūs 
Maskvai, tą straipsnį ištisai paskelbė savo 
spaudoje, praleisdami tačiau vieną labai 
svarbų sakinį. Straipsnyje, kuriame „Soli
darumas“ buvo kaltinamas kontrrevoliuci
niais siekimais, buvo pasakyta, kad „Soli
darumas“ sekia nuversti „socialistinę“ 
santvarką, ir kad Lenkijos kontrevoliuci- 
jos politinį žaidimą, jos ardomąją veiklą 
remia reakcingi katalikų bažnyčios atsto
vai. (m. p. . red.)

Tas A. Petrovo sakinys Lenkijos komu, 
nistinėje spaudoje nebuvo paskelbtas. Bet 
Lenkijos kom. partijos centro komitetas, 
paskelbęs kitus Kremliaus kaltinimus, pa
reiškė nepasitikėjimą S. Kaniai ir jo vie
ton partijos generaliniu sekretorium išrin
ko gen. V. Jaruzelskį.

„Pravdos“ straipsnis, nurodęs tariamus 
„Solidarumo“ planus užgrobti Lenkijos 
valdžią ir atstatyti buvusios nepriklauso
mos respublikos santvarką, sako, kas tai 
imperialistinių sluoksnių sumanymas „pra 
dėjus nuo Lenkijos, pakirsti socialistinę 
sandraugą“, t. y. suardyti Sovietų imperi
ją-

Komunistinės Lenkijos išsaugojimas, 
kaip sako A. Petrovas, — „tai ne tik jos 
vidaus klausimas. Tai klausimas, betarpiš
kai (liečiantis gyvybinius interesus visų 
tautų ir valstybių, pasirinkusių socializmo 
kelią. Dėl viso to 'Lenkijos darbo žmonėms, 
šalies partinei-valstybinei vadovybei tenka 
ypatinga atsakomybė“.
Todėl A. Petrovu pasirašęs aukštas Krem 

liaus pareigūnas nurodė Lenkijos komu, 
nistų partijos vadovybei, kad „suvokus šią 
atsakomybę, turi būti duotas efektyvus 
atkirts Ikontrevoliucijai“... Tą dabar gen. 
Jaruzelskis bando vykdyti.
GENERALINIS STREIKAS LENKIJOJE

Neatsižv'ligiant į valdžios ir komunistų 
partijos pareigūnų grasinimus spalio 28 d. 
visa Lenkija buvo sustojusi vienai valan
dai protesto ženklan dėl maisto trūkumo. 
„Solidarumo“ vadovybė pasakė, didžioji 
dalis organizacijos narių (9 milijonų) pri. 
sidėjo prie streiko.

Lenkijos Seimas, sušauktas spalio 30 d. 
svarsto įstatymo projektą streikams už
drausti.

ANTI-BRANDUOLINĖS 
DEMONSTRACIJOS EUROPOJE

Spalio 24-25 dienomis Londone ir kito
se V. Europos sostinėse vyko masinės de
monstracijos, kuriose dalyvavo šimtai 
tūkstančių žmonių, protestavusių prieš 
branduolinį ginklavimąsi.

JAV gynybos ministras Caspar Wein
berger pripažino, kad į demonstrantų pa
žiūras reikia atkreipti rimtą dėmesį. Bet 
jis pasakė, kad nusiginklavus, deja, nebus 
pasiekta taikos.

JAV prezidentas Reaganas taip pat nė
ra linkęs pakeisti savo planus dėl bran
duolinių raketų dislokavimo Europoje.

Mažiausiai demonstrantų dalyvavo Pa
ryžiuje, kur Prancūzijos komunistai jas 
organizavo, o socialistai boikotavo.

KOVOS AFGANISTANE
Afganistane vis dar vyksta kovos tarp 

partizanų ir kariuomenės, lojalios komu
nistiniam režimui.

Kabule, Afganistano sostinėje, partiza
nai pagrobė Sovietų „patarėją“ Okrimą 
Juką, kuris vadovavo geologiniams tyri
nėjimams Afganistane. Partizanų vadovy
bė pasiūlė per Raudonąjį Kryžių iškeisti 
Okvimą Juką už 30 kalinių partizanų, ku
riuos laiko Kabulo režimas.

PRANCCZIJO SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA

Tris dienas posėdžiavusi Prancūzijos 
socialistų partijos konferencija pritarė 
savo vyriausybės politinei linijai, kurią 
pristatė min. pirm. M. Mauroy. Jis savo 
kalboje pasmerkė neutralizing ir vienaša
lišką nusiginklavimą. „Jėgų lygsvara yra 
pastovios taikos, dialogo ir bendradarbia
vimo sąlyga“, — pasakė Prancūzijos min. 
pirmininkas.

AUKŠČIAUSIAS DANGORAIŽIS
Čikagoje yra suprojekta pastatyti nau

ją dangoraiži, kuris bus aukščiausias pa
saulyje. Jis turėtų 169 aukštus ir būtų 
750 metrų aukščio. Statybos kaina — 690 
milijonų dolerių.

MADRIDO KONFERENCIJA
Po trijų mėnesių pertraukos, spalio 27 

d. Madride vėl pradėjo posėdžiauti Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo susita
rimų vykdymui patikrinti konferencija, 
kuri turi sutarti dėl Europos nusiginkla
vimo derybų Ir dėl žmogaus teisių tobu
lesnio įgyvendinimo.

Pirmame posėdyje pasisakius didžiųjų 
valstybių delegacijų pirmininkams, JAV 
delegacijos vadovai pasakė, jog jie nepa
stebėjo, kad Sov. Sąjunga ruoštųsi nusi
leisti žmogaus teisių klausimu.

TERORISTŲ BOMBOS LONDONE
Airijos teroristų padėta bomba Londono 

priemiestyje sunkiai sužeidė Britų laivyno 
aukštą karininką, o spalio 26 d. miesto een 
tre užmušė policijos pareigūną, kuris ban
dė pašalinti bombą, padėtą didelės kavinės 
išvietėje. Kitą nesprogusią bombą policija 
rado Oksiordstryto universalinėje krautu
vėje.

TAUTOS FONDO TARYBOS 
POSĖDIS BROOKLYNE

Rugpjūčio 2 d. Kultūros Židinyje, Brook 
lyne, posėdžiavo Tautos Fondo Taryba. 
Svarstyta lėšų kaupimas VLIKUI, politi
nių knygų leidimas, TF atstovybių ir įga
liotinių tinklo praplėtimas. Numatyta, kad 
šešiomis kalbomis išeinantys ELTOS biu- 
letenai ir dviejų Europos radijo stočių i 
okupuotą Lietuvą kasdien siunčiamos lai
dos bus finansuojamos Kanados lietuvių 
sudėtomis lėšomis. Kanados lietuviai, ku
rie ypač dosniai aukoja Tautos Fondui, 
jau seniai įsisteigė savo atstovybes ir pa
rinko įgaliotinius. Ypač daug pasitarnavo 
dabartinis TF atstovybės prim. Firavičius, 
kurio patarėjas paskirti A. Rimkūnas ir 
Gurevičius. Gerai veikiančios ir TF atsto
vybės Australijoje ir Anglijoje.

TF Taryba taip pat nutarė kviesti lietu
vių kilmės amerikiečius aukomis prisidė
ti prie Lietuvos laisvinimo daubų finansa
vimo. Sudarytos dvi komisijos, viena—dr. 
P. Vileišis, A. Vakselis ir J. Valaitis—lėšų 
telkimo Mausimais, kita—J. Audėnas, I. 
Banaitienė V. Banaitis, M. Noreikienė ir 
J. Valaitis—Jono Kreivėno „Mirties lage
riuose ir tremtyje“ angliškos laidos reika
lu.

TF Valdybos pirmininkas ir Tarybos 
vicepirm. J. Giedraitis posėdžio dalyvius 
išsamai supažindino su valdybos veikla. 
(ELTA)

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
KONGRESE

JAV Kongrese Pavergtųjų Tautų Savai 
tė buvo plačiai paminėta. Vien „Congre 
ssionai Record“ liepos 15 d. turi tekstus 
47 kalbų, kurias pasakė kongresmanai ir 
senatoriai, smerkdami Maskvos kolonializ 
mą, atėmimą laisvės Lietuvai, Latvijai, 
Estijai, religijos persekiojimą, žmogaus 
teisių žiaurų varžymą ir kitokią priespau
dą. Visiems šiems Kongreso nariams ALTa 
pasiuntė padėkos laiškus. (ALTOS inf.).

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio Lietuvių Inžinierių Ir Archi
tektų ir Amerikos L.I.A, Sąjungos suvažia 
vimas vyks š.m. lapkričio 26-27 dienomis 
Jaunimo Centre Čikagoje.

Ten pat ir tuo pat laiku įvyks IV-tas1s 
mokslo ir kūrybos simpoziumas ir paroda.

PLIAS Centro Valdybos pirmininku šiuo 
metu yra inž. Vytautas Izbickas.

— Prancūzų valdžia tarėsi su profsą
jungom dėl ateinančių metų algų pakėli
mo, kuris neturėtų būti didesnis 12%.

— Naujasis Egipto prez. Mubarikas pa
reiškė, kad jis tikisi šių metų pabaigoje 
apsilankyti Izraelyje.

— Japonija pratęs 30 mil. dolerių eks
porto kreditą Lenkijai.

— BBC nori pakelti spalvotos televizi
jos leidimų kainą iki 50 svarų. Tuo pačiu 
svarstoma įvesti ir mėnesinius mokėjimus.

— Britų ir prancūzų pasitarimai dėl 
Lamanšo tunelio ar tilto statymo gali už
sitęs?! net iki kitų metų.

— Iki 1988 metų tikimasi užbaigti nau
jo povandeninio optinio kabelio įvedimo 
darbus.

Kabelis jungs Europą su JAV. Vienu 
laiku jis galės perduoti 36.000 telefono pa 
slkalbėjimų.

— Oro laivų ekspertai ir suinteresuotų 
kraštų atstovai turėjo Vienoje susitikimą, 
kuriame svarstė tokių laivų ekonomišku
mą ir panaudojimą transporto reikalams. 
15 tonų pajėgumo dirižablio pastatymas 
kainuotų apie 4 mil. dolerių.

— Apsinuodiję aliejumi, Ispanijoje mirė 
dar 4 žmonės. Mirusiųjų skaičius jau yra 
171, o daugiau kaip 700 dar gydomi ligo
ninės.

— Rumunijos jaunių futbolo komandos 
žaidėjai pasiprašė politinio prieglobsčio 
Australijoje. Komanda žaidė Melbourne.

PASAULYJE
— Spalio 24 d. Londone 'įvyko milžiniš

ka prieš branduolinį apsiginklavimą de
monstracija, kurioje dalyvavo apie 150.000 
žmonių, suvažiavusių iš įvairių D. Brita
nijos vietų.

Organizatoriai pasamdė 30 traukinių ir 
1.400 autobusų.

Sovietai atsiuntė savo televizijos kame
ras ir Tasso agentūros reporterius.

Demons’traiijoje dalyvavo ir Hirosimos 
bombą pergyvenęs 46 metų japonas Ku- 
wabara.

— Sirija pirksis už 1.000 mil. svarų ru
siškų ginklų. Tam reikalui Saudi Arabija 
duoda 270 mil.

— Somalija, izoliuota sovietų apgink
luotos Abisinijos, prašo britų diplomatinės 
paramos ir ginklų.

— Britų generalinio štabo viršininkas 
gen. Sir E. Bramall lankėsi Pekine ir kal
bėjosi su Kinijos lyderiais pasaulio saugu
mo reikalais.

Kinai pareiškė norą pirkti britų moder
niuosius ryšių ir radaro įrengimus.

— 20 milijonų metų senumo kaukuolė, 
kuri paskolinta Gamtos istorijos muziejui 
Londone išbuvo ten 33 metus, grąžinta į 
Kenijos Tautinį muziejų.

— Po prez. Sadato nužudymo, Egipte 
suimta apie 3.000 įtariamųjų. Prez. Muba- 
rakas spaudoje pareiškė, kad religiniai 
ekstremistai turėjo paruošę planą nuvers
ti krašto valdžią ir įvesti islamišką sant
varką.

— Italų profsąjungos surengė didesniuo 
se miestuose masines demonstracijas ir 
paskelbė keturių valandų visuotiną strei
ką. Tuo būdu pareikštais protestas prieš 
vyriausybės norą kitais metais įvesti at
lyginimų kėlimo apribojimus.

— Pietų Afrikos Presbiterionu Bažny
čia leido savo kunigams nepaisyti segre
gacijos (įstatymų ir tuokti mišrių, rasių 
žmones.

— Picasso paveikslas „ Guernica“ pir
mą kartą išstatytas parodoje Ispanijoje. 
Šis Picasso darbas garsus savo karo pas
merkimo motyvu.

— Iš Pasaulio bažnyčių tarybos įstai
gos Ženevoje plėšikas pagrobė 50.000 švc. 
frankų.

— Per paskutiniuosius mėnesius inflia
cija JAV pakilo iki 13.5%.

— Sovietų naftos produkcija pasiekė 
numatytuosius planus. Paskelbtais duo
menimis, naftos gauta vienu procentu 
daugiau, negu praėjusiais metais — 12.13 
mil. statinių per dieną.

— Šiaurės jūroje norvegai pastatė nau
ją naftos platformą. Tai pati didžiausia. 
Jos kaina siekia 1 milijardą svarų.

— Europinė komisija Briuselyje patvir
tino naujuosius pasiūlymus pakeisti da
bartinę bendrąją žemės ūkio politiką, o 
tai susilauks iš kai kurių kraštų stiprių 
protestų. Britai tą reikalą jau seniai kėlė.

— V. Vokietijos prekybos balansas rug
sėjo mėn. rodė 3.5 milijardo markių pelno. 
Prieš tai susirūpinimą buvo kėlęs 55 mil. 
rugpjūčio mėn. deficitas.

— Izraelis kreipėsi į JAV, kad jos pa
skatintų Siriją atitraukti iš rytų Libano 
savo priešlėktuvines raketas. Jeigu diplo
matiniu keliu nebus tai išspręsta, Izraelis 
grasina naudoti kitas priemones.

— V. Vokietijos Volkswageno automo
bilių kompanijos vyliausias finansų direk
torius F. Thomee atsistatydino, ši pati di
džiausia vokiečių automobilių kompanija 
yra atsidūrusi sunkumuose Ir skaičiuoja
ma, kad 1981 m. nebus jokio pelno.

— Keimbridžo universiteto seniausias 
ir mažiausias Corpus Christi koledžas nuo 
kitų metų priims ir moteris studentes.

— 19 Napoleono laiškų, kurie 1970 me
tais buvo pavogti iš prancūzų karo muzie
jaus, surasti JAV ir bus grąžinti.

— Daktarai ištyrė, kodėl pigmėjai yra 
tokie maži: pigmėjai nustoja augti dėl jų 
kūnuose esančio harmonų sutrikimo.

— Italijos senato gynybos komisija pri
ėmė pasiūlymą reikalauti, kad vyriausybė 
nesutiktų leisti krašte laikyti branduolines 
raketas ir remtų visas galimybes pradėti 
europinę nusiginklavimo konferenciją.

— Praėjusiais metais i JAV atvyko 
140.000 Kubiečių ir haitiečių. Greitu laiku 
Kongrese bus svarstoma, kaip išspręsti tų 
nelegalių imigrantų reikalą ir sustabdyti 
tolimesnį jų antplūdį.

— Vokietijos kancleris Schmidtas spau
dos korespondentams pareiškė, kad jis ne
ketina pasitraukti iš valdžios ankščiau se
kančių rinkimų, kurie bus 1984 metais. 
63 m. kancleris neseniai turėjo širdies ope 
raciją.

— Mozambikas siūlo tarptautinėms kom 
panijoms ieškoti krašto pakrantėse naftos. 
Mozambike yra daug anglies ir kitokių 
energijos šaltinių. Italija jau susitarė įreng 
ti modemišką kasyklą ir pirkti 700.000 to
nų anglies per metus

— Popiežius vizituos D. Britaniją 1982 
m. gegužės mėn.

1
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Musu literatūros laukuose
1

„Į laisvę“ fondas, vykdydamas numatytą 
programą, šiai metais išleido mūsų lite
ratūros istoriko ir kritiko Juozo Ambra
zevičiaus - Brazaičio „Raštų“ antrąjį 568 
puslapių tomą.

J. Brazaitis, pradėdamas nagrinėti ku
rio nors rašytojo kūrybą, mėgo įžangoje 
tarsi koks gidas svaria mintimi įvesdinti 
skaitytojus į kūrėjo gyvenimo bei kūrybos 
paslaptis. Pasekdami šį metodą, ir šią re

cenziją pradedame įspūdinga J. Brazaičio
giiHiiiiinHiniiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

J. Kuzmickis
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„Maironio asmenybės portreto“ įžanga: 
„Kiekvienas, anot Gogolio, turi įką nors 
sava. Toks žmogaus charakterio savumas 
yra lygus kūrinio pagrindinei Idėjai arba 
leitmotyvui. Jis duoda tam žmogui ar kū
riniui charakteringą spalvą, toną, nepa
kartojamą kituose; jis išreiškia jų esminę 
žymę, atskiria nuo kitų tos rūšies būty
bių“.

Tauta ir svetimi lopiniai
Kelerius metus klausiausi J. Ambraza- 

vičiaus - Brazaičio literatūros paskaitų 
Vytauto D. universitete Kaune, ne kartą 
susidūriau, sprendžiant literatūrines prob 
lemas, skaičiau kiekvieną jo studiją ar re
cenziją. Jis, galėjęs literatūros studijas 
pradėti ir baigti laisvos Lietuvos univer
sitete, kada su tokiu entuziazmu buvo 
veržtasi į mokslą ir 'kultūrinio gyvenimo 
sėklų laukiančius dirvonus, V. Mykolaičio- 
Putino, V. Krėvės-Mickevičiaus, M. ir V. 
Biržiškų, B. Sruogos ir kitų įtakoje bran
dinęs savo talentą, buvo plačia prasme 
sau žmogus.

Savo gyvenimą pagrindęs tvirta krikš
čioniškąja pasaplėžiūra ir laikęsis jos iki 
mirties, į rašytoją ir kūrybą žiūrėjo pro 
krikščioniškosios etikos ir lietuviškosios 
kultūros prizmę. Rašydamas apie V. Myko
laičio-Putino, taipgi literatūros profeso
riaus, garsųjį „Altorių šešėly“ romaną, 
1933 m. pažymėjo: „Simboliškom plotmėn 
atklydus, nejučiomis Vasary įžvelgi, kaip 
kitados Jonaity, mūsų tautos žiedų — in
teligentų tautos tragediją. Kaip Vsasaris 
kad svajoja sau žmogum būti, savo balso 
klausyti, o paklauso iš tiesų svetimo bal
so, taip ir lietuvių tautoje kalbama apie 
savitą kultūrą, o nejučiomis apsitraukia
ma svetimais lopiniais“.

Tame pačiame rinkinyje kalbėdamas 
apie Vasario tipo žmones, kurie esą per 
giliai įaugę į pozityvumą, humanizmą ir 
subjektyvizmą ir vadovaujasi „tik savo 
angelu — savo vidaus nusimanymu“, pra
našiškai dar 1933 m. pažymėjo, kad „plin 
tant tokios ideologijos žmonių skaičiui, 
keliant savo individualizmą ir heroizmą 
aukščiau už viską, gresia pavojus susi-, 
laukti kolektyvo saujos, kuri visas tas in
dividualybes ir visą tautą sutrėks“.

Lietuviškas nusistatymas
J. Brazaičio kompromisų nepažįstąs 

charakteris, sukurtas ant tautiškumo ir 
krikščionybės pamatų, suteikia ir jo litera 
tūrinėms studijoms būdingą „spalvą, to
ną, nepakartojamą kituose“.

Su gilia meile daug rašęs apie mūsų tau
tos atgimimo dainių Maironį, tame poete

APSAKYMAS

Medaus
Augustinas atsibudo nuo dunkstelėjimo 

į stogą. Įsiklausė. Už praviro lango ošė pu 
šys. Sausa šaka krito, pamanė, pažvelgė į 
langą. Užuolaida lyg burė buvo išpūsta į 
kambarį. Vėjas girgždino praverto lango 
kabliuką. Švito. Jis pasižiūrėjo į laikrodį. 
Buvo po penkių. Septintą reikės važiuoti 
— taip vakar su žmona sutarė.

Augustinas bandė prisiminti žmonos se
sers gimines ir svečius, atėjusius į judvie
jų išleistuves. Visi buvo smagūs, atrodė to 
limi nuo žemiškų rūpesčių, nuo amžino 
derėjimosi su poilsiautojais, nuo kapstymo 
si darže lig sutemų, maukė visokius bren
džius viskius, napaleonus ir dar velniaižin 
ką, tik ne lietuvišką. Augustinas teišgėrė 
taurę šampano, ir dabar jo veide žaidė 
kreivas šypsnys iš visų jų kalbų ir plepa
lų, juokų ir anekdotų. Dabar jis aiškiau
siai atgamino jų žodžius, šypsenas, jų tą 
be paliovos — išgerk, ar nežinai, kokią 
žmoną gavai, tik pažiūrėk — gėlė, beveik 
dešimčia metų jaunesnė ir su kraičiu, ži
nom ir tavo kraitį, turi dukrą, žinoma, ji 
pas motiną, tavo naujoji žmona irgi turi 
dukrą; jos visada lieka pas motinas, bro
lau, toks gyvenimo dėsnis, bet tu neliūdėk, 
niekas tau nepriekaištaus, jei nesukursi 
sūnaus. Visa tai buvo sakoma su užuomi
nom ir potekstėm, vis priduriama, girdi, 
ir mašinėlė kieme stovi, o tu, žioply, ne 
tik savo pirmąją pačiutę praradai, bet ir 
savo žirgelį paleidai į lankas, mestelk na- 
poleoniuko taurelę, iki ryto išsidūksės, 
anksti autoinspektoriai pas mus nezylioja, 
itai ne pas jus ten sostinėj, dieną naktį ka
tei gatvės perbėgti neduoda...

Žmona vakar padaugino, todėl sesuo jai 
paklojo lodžioj. Augustinas tyliai atsikėlė, 
basom kojom jausdamas grindų vėsą, pri
ėjo prie lodžios lango — žmona miegojo 
gundančiai nusiklojusi, bet jis nutarė jos 
netrikdyti, tegu pamiega, sumetė, kelionė 

surado tas pačias charakterio žymes, ku
rios buvo tokios artimos -bei būdingos ir 
jam: paprastumą, nuosaikumą, pusiausvy
rą, Dil'they minimą laisvės idealizmą, — 
„tai žmogus su idealistine pasaulėžiūra ir 
valingai nusiteikęs ją realizuoti gyveni
me“.

J. Brazaitis, rašydamas recenzijas ar li
teratūrines studijas nepriklausomos Lietu
vos žurnaluose, o vėliau jas įglausdamas 
tį knygas, rašė, norėdamas ne tik išsakyti 
savo teoretines žinias, bet ir informuoti, 
mokyti, auklėti, perspėti, kad .bręstąs lie
tuvis „neapsitrauktų svetimais lopiniais“.

Tokių lopinių negali išvengti tarybiniai 
rašytojai ar kritikai. Jauna, gabi kritikė 
J. Sprindytė graibstosi K. Markso, kuris 
„atvėrė dvejopą visuomeninę žmogaus 
prigimtį ir įvedė du socialumo suprati
mus“. Sigitas Renčys tvirtina, kad idėji
nius - meninius kriterijus „sąlygoja liau
diškumo ir partiškumo principai“ (Ištiki
mybė žmogui). P. Bražėnas kaip paskuti
nį mokslo žodį kartoja prozininko A. Bie
liausko teiginį, kad ^tikrai novatoriški 
yra tie kūriniai, kure parašyti partiškai, 
aistringai, kurie teigia nauja ir paneigia 
tai, kas atgyvenę“ (Žmogus ir žodis prozo
je).

J. Brazaitis 1956 m. jautriai sutinka 
Vilniuje išleistą Putino „Poezijos“ rinki
nį. Jausdamas aplinkos spaudimą poetui, 
jo kovą su pesimizmo ir optimizmo pro
švaistėm, pabrėžia, kad socialistinio rea
lizmo režimas „reikalauja iš poeto pergy
venti ne savo likimą, bet proletariato ko
vą“ ir priduria: „Pergyventi tos proleta
riato kovos eigą ir jos laimėjimą — ak, 
kaip tai svetima Putino prigimčiai, kai 
„išprievartauto poeto kūrypos vaisius“ — 
ne sidabras, o surūdijusi skarda.

Tautinė literatūra
Gėrisi J. Brazaitis V. Krėvės „Padavi

mais“, kai to „nuostabiai plačios skalės 
rašytojo visur pasirodo ta pati asmenybė 
su aiškia pasaulėžiūra, su tuo pačiu tau
tinės ir liaudinės kūrybos formos giliu 
pajautimu“. Jo nuomone, sekant Maironio 
programos planu, tautinė literatūra turin
ti padėti „įsitvirtinti tautinėse pozicijose, 
skiepijant meilę praeičiai, savajam kraš
tui“, „ruošti savus kadrus, šviesuomenę“ 
ir „sutelkti kovos svorį į kultūrinę veik
lą“.

Siame „Raštų“ antrajame tome — nuo 
Maironio iki Brazdžionio — aptariama sep 
tyniolikos rašytojų kūryba. Daugiausia 
vietos paskirta atgimimo dainiaus Mairo
nio įdomiai aprašytam gyvenimui ir kū
rybai (apie 190 psL). Jau žymiai trum
piau analizuota G. Petkevičaitės - Bitės, 
Lartiynų, Pelėdos, J.LindsėsJDobilo,, A. iSmo 
tonos, J. Biliūno, J. Savickio kūryba. Ati
džiau išnagrinėta M. Pcčkauskaitės-šatri- 
jos Raganos raštai ir jų prasmė, V. Krė
vės šakota kūryba, poetų F. Kiršos, St. San 
tvaro, Bern. Brazdžionio poezija. Plačiai 
ir originaliai rašoma apie V. Mykolaičio- 
Putino „poeziją nelaisvėje“ ir „Altorių 
šešėly“ romaną, Vinco Ramono „Kryžių“ 
ir „Miglotą rytą' ir A. Vaičiulaičio, este
tinio realizmo kūrėjo, kūrybą, nes jis 
„mūsų literatūroje yra jau vienas iš tų 
autorių, kurie nepasensta su diena, bet

VIKTORAS BRAZAUSKAS

menuo
ilga, vakar padaugino, tegu. Užsimetė svai 
nio chalatą, basnirčia įsispyrė į sportba
čius, pasiėmė rankšluostį ir tyliai girgž
dančiais laiptais nusileido žemyn, atraki
no duris. Kieme nuo deguonies ir ozono 
pertekliaus jam užėmė kvapą. Virš galvos 
ošė pušys. Praeidamas pro mašiną, jis pirš 
tu perbraukė šaltą aprasojusį priekinį s'tlk 
lą. Aplinkui nebuvo nė gyvos dvasios, bet 
Augustinas žinojo, kad ten, paplūdimy, 
tikrai jau vaikšto poilsiautojai, kai kas 
maudosi. Išėjęs į asfaltuotą taką, jis išvy
do jūrą, 'į krantą riedančias bangų keteras, 
žmones ant tilto, paskui išgirdo žuvėdras, 
sklandančias apie meškeriotojus. Eiti bu
vo lengva, į veidą pūtė drėgnas ir sitiprus, 
bet nešaltas vėjas. Tikriausiai anapus jū
ra rami, — nejučia pagalvojo Augustinas, 
— ir ten dabar rytas, maudosi poilsiauto
jai, bet kopų ten turbūt nėra. Pakrantėje 
lyg avinai kyšo iš vandens akmenys, į ku
riuos vaivorykštiniais purslais sudūžta at
riedėjusios bangos. Jam dabar viskas at
rodė tikra ir kartu netikra, lyg pasakoj 
ar sapne, todėl nė nepajuto, iš kur į galvą 
atklydo eilutės:

Augustinai, viskas buvo, 
Viskas dingo, viskas žuvo.

-—Ak, — sumurmėjo, prisiminęs Ander 
seno pasakas, tik neprisiminė, iš kurios 
pasakos tos eilutės, bet aiškiai net pro jū
ros ošimą išgirdo seniai dukros pasakytus 
žodžius: „Tėveli, tu irgi Augustinas, ar 
negalėtum sugalvoti kitos pasakos, kad 
niekas nežūtų Augustinui“. Jis graudžiai 
šyptelėjo tam keistuoliui danui Anderse
nui, kurio pasakų tikriausiai niekam dau
giau nebeskaitys, bloškė ant drėgno smė
lio chalatą, nuspyrė sportbačius ir iš visų 
jėgų lyg šuolininkas į tolį pasileido jūron.

Kai grįžo, saulės spinduliai gręžėsi pro 
pušų šakas, cypsėjo paukščiukai ir jam 
kelią perbėgo voverė, žmona buvo atsikė

juo toliau, juo labiau jaunėja ir aktualė- 
ja“.

Gražiai paminėtas ir Kz. Pakalniškis-Dė 
dė Atanazas (1866.11.23 — 1933.VII.2), ku
ris jau anais laikais savo „Žemaičių ir 
Lietuvos apžvalgos“ laikraštyje rašė, kad 
jo laikais „liaudis buvo tamsi, tautiškai ne 
susipratusi... bijanti rusų uriadninko na- 
gaikos“. Pasirodė, kad tų „uriadninkų“ 
dar ir šiandien tenka bijoti.

Kompozicinis planas
J. Brazaitis rašė planingai. Įžangoje 

stengėsi įvesti |į nagiinėjamo laikotarpio 
dvasią ir rašytojo charakterį. Dėstydamas 
apgalvotą mintį, kantais mėgo ir plačius 
palyginimus: Putino „hamletiškas reflek- 
singumas“; Vasario dvasia „yra mišinys 
Hamleto, vaiko ‘ir Goethes“; V. Krėvės 
„vaizdo monumentalumas sykiu yra toks 
primityvus, uždailimtas, kaip koks nulauž
tas daugantiškos girios ąžuolas“.

Studijų pabaigoje J. Brazaitis mėgo iš
ryškinti 'išvadą, tačiau įjungdamas švie
sias optimizmo spalvas. Pasak jo, nors F. 
Kiršos „Pelenai* „su neišbaigtu formaliniu 
susidorojimu“, su disonansaiis nuskambau 
čiais neičbalgimais, tačiau poetas filosofi
niu atžvilgiu „jau susiradęs tai, ko jis bu
vo 'ieškojęs ankstesniuose rinkiniuose“.
Deja, kai. kur nagrinėdamas minties ar 

stiliaus niuansus, primiršo, kad ir jo pa
ties stiliuje nebūtų palikta literatūrinių 
„duobių“. Rašydamas apie A. Smetonos 
kultyvuotą, ugdytą stilių, apie pasakymo 
tikslumą, sklandumą, savitumą, pabaigoje 
pridūrė: „Užteks tos analizės. Nesigilinta 
čia į stiliaus kūrėjo psichologiją. Kūrėjas 
paliktas užpakaly“. Kaii „Dabartiniame lie 
tuvių kalbos žodyne“ „užpakalis" sutapa
tinamas su „pasturgaliu*, galima įs'ivaiz 
duoti, ką geras stilistas A. Smetona gale 
jo pagalvoti apie jauno literatūros moko 
vo (1934 m.) intenciją...

Gerai, kad vakaruose gausėja lietuvių 
literatūros istorijos ir kritikos veikalų 
(Pr. Naujokaičio, dr. J. Griniaus ir k.), 
kurių autoriai nesiremia nei K. Marksu, 
nei Bočiarovu, nei Bondarevu ar partijos 
direktyvomis, bet vadovaujasi laisvos Lie
tuvos aspiracijomis ir pasiekimais.

Skaitydami tokias knygas, dvasiniai, 
praturtėjame ir geriau susivokiame mūsų 
tautos kryžiaus kalnų istorijoje.

B. PCKELEVIČICTĖ — LATVIŠKAI
Birutės Pūkelevičiūtės romaną „Astuoni 

lapai“ išleido latvių leidykla „Gramatu 
Draugs“ priklausanti jų laikraščiui 
„Laiks“, kuris yra leidžiamas Brooklyne, 
JAV.

Latviškai tas romanas pavadintas jLiel 
dienas bez zvaniem“ (Velykos be varpų).

Vladas šlaitas

Eilėraštis Lietuvai
Vieni vaizdai pasilieka mano 

prisiminimuose,
o kiti vaizdai pasilieka mano širdy.
Ir kai rašau apie saulę,
kuri niekad nenusileidžia mano pasaulyje, 
aš iš 'tikrųjų rašau ąpie mielą ir brangią

ir tolimą mano Lietuvą.

lusi. Augustinas pabučiavo ją į skruostą.
— Koks tu šaltas, — ji pasipurtė, — vi

si miegai išlakstė.
Jie nusileido į svetainę, kur skaniai kve

pėjo kava, stalas buvo sutvarkytas, tik 
sienos dar skleidė vakarykščių tabako dū
mų kvapą. Augustinui tarsi įskilusi plokš
telė itebezyzė ausyse — Augustinai, vis
kas buvo...

Šalia sėdėjo Giedrė, jau atkutusi nuo 
kavos, paslaugi ir švelni, ir jis bandė pri
siminti, kokia tada seniai prie tos pačios 
jūros buvo Edita, kai jie, penktakursiai, 
baigė savo povestuvinę kelionę, kaip skai
čiavo paskutines kapeikas, kurios buvo 
antrame ar penktame plane, nes prieš akis 
buvo kitas, svarbesnis dalykas — gyveni
mas dviese, gyvenimas su žmogum, kurio 
net sapnuose nebuvai matęs.

Kava degino lūpas. Giedrė prigludo, bet 
Augustinas vėl stovėjo ant jūros tilto su 
Edita, prispaudęs ją prie turėklų, bučiavo 
drėgnas sūrias lūpas, nesigėdydamas pro 
šalį einančių poilsiautojų, bučiavo jos 
krūtinę, kur pro iškirptę buvo matyti žyd
ras maudymosi kostimėlis ir pro bangų 
mūšą į tilto polius girdėjo jos širdies pla
kimą.

— Gerk kavą ir užkąsk. Į kelionę įsidė
jau termosą kavos, jei ims miegas, — rū
pestingai tarė Giedrė. — Ko toks surūgęs!

— Ką sakai! — atsipeikėjo Augustinas 
ir pasijuto nejaukiai, lyg kas būtų atspė
jęs jo mintis.

— Klausiu, ko toks su-rū-gęs!
— Niekis, — keistai šyptelėjo Augusti

nas. — Prisiminiau vieną atsitikimą pa
jūrio aerouoste. Ne man. žinoma. —sume
lavo.

Atsisveikino kieme. Augustinas žiūrėjo 
jūros pusėn. Velniai rautų, viskas kaip 
sapne, tas pats takas, tas pats tiltas, sukosi 
galvoje, ir jūra bus amžinai ta pati, nors 
švęstum ir dešimtąjį, šimtąjį ar tūkstan
tąjį medaus mėnesį, -bet niekada nepakar
tosi pirmojo kada niekas nėra pramokęs 
režisūros meno.

Su 
lįusuulyje

DR. S. KUZMINSKAS JAU GRĮŽO
Mūsų nuolatinis bendradarbis dr. S. 

Kuzm'lnskas, grįžęs iš kdlionės po Ameri
ką, mums rašo iš Nottinghamo, kad mėne
si laiko trūkusi kelionė pavyko puikiai.

Čikagoje dr. S. Kuzminskas dalyvavo 
VLIKo Tarybos posėdyje ir padarė du pra
nešimu: „Neprikl. Lietuvos būsimų sienų 
problemos“ ir „'Politinė padėtis ir naujos 
pelitinės srovės Vak. Europoje.

Vašingtone d r. S. Kuzminskas lankėsi 
Lietuvos Pasiuntinybėje ir VLIKo būsti
nėje; New Yorke — Lietuvos Gen. konsu
late, ir Čikagoje — BALFo įstaigoje. Vi
sur turėjo daug pasikalbėjimų įvairiais 
Lietuvą liečiančiais klausimais.

Tikimės, kad kelionės įspūdžius dr. S. 
Kuzminskas aprašys „laiškuose iš Notting 
hamo“.

MIRĖ |DR. E. DRAUGELIS
Brazilijoje mirė eidamas 94 metus dr. 

Eliziejus Draugelis, gydytojas, visuome
nės veikėjas ir bu v. Lietuvos Seimo atsto
vas.

Gimęs 1888 m. balandžio 11 d. Bardaus- 
kų km., Gižų vis., Vilkaviškio apskr. E. 
Draugelis baigė Marijampolės gimnaziją 
1909 m., ir Maskvos u-to medicinos fakul
tetą 1914 m. Jis buvo vienas iš Ateitinin
kų organizacijos, kuri šiais metais šventė 
70 metų sukaktį, steigėjų. Taip pat jis 
buvo vienintelis ligšiol gyvas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narys, vėliau išrinktas 
į I ir II Seimą.

Karo metu pasitraukė iš Lietuvos ir 
1947 m. išvyko 'į Braziliją, kur dinbo uni
versitete ir dalyvavo lietuvių visuomeni
nėje veikloje.

50 METŲ LIETUVIŲ SĄJUNGAI
Lapkričio 7 d. Sao Paulo mieste Brazi

lijos Lietuvių Sąjunga savo būstinėje 
švenčia organizacijos 50 metų jubiliejų.

Ta proga bus jubiliejinės bronzos len
tos, atidengimas ir buvusių -gos pirminin
kų pagerbimas.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 1981 M. 
PREMIJA PASKIRTA 
JUOZUI ŽILEVIČIUI

JAV LB Kultūros Taryba š.m. spalio 
mėn. 15 d. posėdyje nutarė 1981-jų metų 
muzikos premiją skirti lietuvių muzikos 
patriarchui Juozui Žilevičiui — muzikos 
profesoriui, kompozitoriui, dirigentui, vi
suomenininkui, spaudos darbuotojui, pe
dagogui ir Lietuvių Muzikologijos Archy
vo kūrėjui.

Prof. Juozo Žilevičiaus nuostabiai įvai
ri, vaisinga ir ilga muzikinė ir visuome
ninė veikla, aprėpusi du žemynus ir neat- 
jungiamai susijusi su lietuvių .muzikinių 
ir kultūrinių apraiškų istorija, yra nelyg 
mūsų tautos kūrybinio genijaus gyvybin
gumo simbolis.

Ši premija skiriama Prof. Juozui Žile
vičiui kaip mūsų tautos padėkos ir pagar 
bos išraiška. Premijos mecenatas Lietu
vių Fondas. Premija bus įteikta 1982 m. 
gegužės 22 . Premijų šventėje — Detroite.

— Sudie, mano jūra! — kiek iškilmin
gai tarė Augustinas jūros pusėn, ir išly- 
dimtieji susižvalgė. Jis sėdo prie vairo.

Kai. išvažiavo iš miestelio į plentą, Au
gustinas be žodžių niūniavo melodiją dai
nelės:

Nežadėk man širdies, išsvajota.
Reikia eiti skirtingais keliais.
Ir skambiausia daina pakartota
Savo buvusio grožio neskleis.
Giedrė suprato, kokią dainą jis niūniuo 

ja.
— Nedainuok iš ryto — vakare verksi,

— švelniai, bet pamokančiai tarė žmona.
— Taip mums senelė sakydavo, — pridū
rė.

— Prietarai, — šyptelėjo Augustinas.
Toliau važiavo tylėdami. Pakelėje visur 

moterys melžė karves, autobusų stotelėse 
lūkuriavo po sekmadienio dar neišsijudi
nę žmonės.

Iš tolo sodybos jam atrodė tarsi seniai 
nematyti žmonės, apie kuriuos šiaip ne
pagalvoji, bet suskinki, ir atgyja jų vei
do bruožai, prisimeni jų būdą, elgseną ar 
kokią smulkią, tik jiems vieniems būdin
gą detalę. Dešimt metų važinėta šitom 
apylinkėm, keliais Ir šunkeliais, atmintin 
įsirėžę neit vietovių pavadinimai.

Rytas buvo saulėtas, bet vėjuotas, šiau
rės rytų vėjas pūtė į dešinį šoną, ir mašina 
vis suko į kairę. „Sakytum, arklys — šyp 
telėjo Augustinas. — Vis knieti, pasukti 
senais, kažkada važiuotais keliais*'.

Jie leidosi nuo kalno. Kairėje buvo ma
tyti jo numylėtos upės pakrančių krūmy
nai, iš po kurių jis traukdavo šapalus Ir 
kuojas, kartais juodnugarius žiobrius, pa
siraitojęs kelnes, brisdavo per žydinčių 
rūgštynių lauką, baidydamas jaunus kiš
kučius, sveikindavosi su miestelio žmonė
mis; jam patikdavo klausytis ausiai neį
prastos, bet mielos žemaitiškos šnektos, 
kurią jis greit perprato ir dėšimt vasarų 
(ir ne tik vasarų) jautėsi ten savu žmo
gumi.

(Bus daugiau)

Br. Daunorui 75 melai
Gimė Vadokliuose (Panevėžio apskr.) 

1906 m. spalio 19 d. Gimtadienio išvaka
rėse gerokas draugų ir draugių būrys su
sirinko i žirgine tvora aptvertą Daunoru 
grįšią, kad paminėjus jubiliejų palinkėjus 
sėkmės Bronislovui, pasidalinti prisimi
nimais ir pasivaišinti.

Abi, šiapus Atlanto gyvenančios dukte
rys, Dainora ir Reda prisistatė su šeimo
mis. Trūko Venecueloje gyvenančių dukte
rų, Onos ir Ritos (ši paskutinioji nesenai 
aplankė tėvus).

Mes, „paaugę“ veteranai turėjome daug 
ką apkalbėti, ir ne vien apie spaudą, bet 
ir apie kitus reikalus, o ypač apie Lietuvių 
Sodybą, prie kurios įsigijimo Br. Daunoras 
daug pasidarbavo.

Prisiminimais dalinomės su Rostislovu 
ir Juzyte Baubliais ir Antanu Žukausku, 
„Jaunimą“ atstovavo giminaičiai Riman
tas ir Eimutis Šovai su šeimomis ir kaimy
nai Keriai. Į jubiliejų „atšlubavo“ ir „lor
dų liga“ sergantis Kazimieras Makūnas.

Bronius Daunoras į Angliją atvažiavo 
vos turėdamas 40 metų amžiaus. Jeigu pri
imti dėmesin Vokietijoje išgyventą laiką, 
reiškia kad jis, kaip ir daug kitų, beveik 
pusę savo gyvenimo praleido ne Lietuvoje,

Atvykusi į Angliją (1947 m.) Daunorų 
šeima apsigyveno Coventry, kur Bronius 
įsigijo šiokią tokią spaustuvę ir leido ju
moro žurnalą „Apuoką“.

1951 metais parsivežiau Daunoru šeimą 
ir spaustuvę (!) į Lietuvių Namus, Holland 
Park. Spaustuvė gi susidėjo iš maišo rai
džių, kurias reikėjo ranka rinkti laikraš
čiui spausdinti. Keli „Britanijos Lietuvio“ 
numeriai buvo tuo būdu išleisti. Bet ne 
pati spaustuvė, bet jos vardas yra svar
bu. Ta snaustuvė Coventry vadinosi „NI
DA“.

1952 metais Bronius tapo pirmiau „Bri
tanijos Lietuvio“, o vėliau „Europos Lie 
tuvio“ redaktorium. Jis tas pareigas pe 
rėmė i.š K. Obolėno ir ėjo iki 1957 metų, 
kada redagavimą perėmė Kazimieras Be 
rėnas

Iš 'Broniaus parašytų ir išleistų knygų 
Lietuvii) Enciklopedija pamini šias: Če 
kišto Naguose, Išpirktoji Mirtis (II laida: 
Neramu buvo Laisvės Alėjoje), Preferan
sas Tamsoje, Nailono Adytoja, Duonos 
Beieškant, Medinė širdis, Uždangai Nu
sileidus.

Apie veiklą Lietuvoje ir Vokietijoje ir 
gi turiu pasinaudoti Lietuvių Enciklopedi
ja. Nuo 1941 m. iki 1943 m. dirbo „Ūkinin
kų Patarėjo“ ir „Sodybos“ redakcijose. 
1943/44 m. „Ateities“ dienraščio vyriau
sias redaktorius ir leidėjas, ir savaitraš
čio „Lietuviai“ leidėjas. 1944/45 m. leido 
(tilžiškę) „Ateitį“ ir redagavo ir leido 
„Lietuviai“ Berlyne. 1946/47 m. buvo vie
nas iš „Pašvaistės“ redaktorių Neustadte.

Vyrišką amžių sulaukusiam Bronislo
vui Daunorui siunčiame nuoširdžiausius 
linkėjimus. Būk sveikas ir drūtas.

Mečys Bajorini*

NAUJA GYDYTOJŲ S-GOS VALDYBA
Pasaulio ir JAV Lietuvių gydytojų 5 

gos suvažiavime, įvykusiame rugsėjo M 
dd. Čikagoje, naujon centro valdybonbuvo 
išrinkti: pirm. — dr. Jonas Valaitis, vice- 
pirm. ■—• dr. Jonas Daugirdas, sekr, — dr. 
Arvydas Vanagūnas.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 33

Knyga kainuoja vieną svarą plius pust 
jos kainos.

Kiek kainuoja knyga?

Atsakymas Nr. 32 
100 kilomertų.

Kokiom ąnašinom žmonės važinėja?
Anglas namuose pamėgęs Mini, o į užsie 

nį važiuoja Roveriu. Vokietis namuose 
naudoja Volkswageną, o į užsienį važiuo* 
ja Mercedes Bencu.

Prancūzas namuose važinėja Renaultm 
o į užsienį išsileidžia Citronu.

Italas laksto Fiatu, užsienyje rodo s8- 
vo Lanciją.

Amerikonas nesiskiria su Fordu, bet I 
užsienį vežasi Cadillacą.

Rusas namuose bando nusipirkti Volgt 
bet į užsienį išsileidžia tanku.
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Pirmoji lituanistinė sesija Punske
Šiais metais sukako lietuviško švietimo 

Liaudies Lenkijoje 25-metis. Šiam jubilie
jui paminėti, Punsko liet, mokykloje rug
pjūčio 29-30 dienomis įvyko Pirmoji Litua 
nistiaė mokslinė sesija.

Mintis organizuoti šį pirmą LVKD isto. 
rijoje, rimtą mokslinį renginį buvo iškelta 
1980 metų gegužės 4 d. VIII-tame LVKD 
Suvažiavime. Suvažiavimo delegatai šiai 
minčiai pritarė ir įpareigojo Centro valdy
bą ir jos Prezidiumą vykdinti užmojų. Cen 
tro valdylbos nutarimu buvo pakviestas 15 
asmenų rengiamasis komitetas, o vadovavi 
mas jam buvo pavestas mgr. Juozui Sigitui 
Paransevičiui, tuometiniam Centro valdy
bos pirmininkui. Komitetui teko atlikti 
šimtai darbų. Antai: gauti mokslininkų 
sutikimą dėl dalyvavimo renginyje, tiksliai 
nustatyti pranešimų temas, parūpinti šiai 
progai skirtą ženkliuką, būtinas lėšas, ūžti 
krinti sesijos dalyviams nakvynes, maitini 
mą, meninę programą, ir t. t. ir t. t.

Šalia J.S. Paransevičiaus, kuris savo 
priežiūroje turėjo viską, būtina paminėti 
didelį darbą, kurį į sesijos ruošimą įdėjo 
d-ras Bronius Makauskas iš Varšuvos ir 
Jurgis Valinčls iš Punsko.

Būta visokių abejonių: ar sugebėsime 
užtikrinti šiam renginiui kad ir organiza
cinę pusę, juk tai pirmas toks renginys 
mūsų istorijoje, ar mokslo žmonės atsi
lieps į, ne taip jau plačiai Lenkijoje žino
mos, Lietuvių Draugijos kvietimą ruošti 
pranešimus ir dalyvauti sesijoje kažkur 
Punske, pačiame šalies pakrašty.

Nors pradžioje abejonių būta daug, ta
čiau tokių rezultatų, kokius patyrėme rug
pjūčio 29-30 dienomis, net nesitikėjome. 
I Pirmąją Lituanistinę mokslinę sesiją at
vyko su moksliniais pranešimais 17 refe
rentų — dr. Jonas Jaskanis -— Archeolo
gija apie (Baltus Lenkijos šiaurės - rytuo
se, mgr. Juozas Sigitas Paransevičius — 
Lietuviškas švietimas Lenkijos Liaudies 
Respublikoje, mgr. Gintautas Marcinkevi
čius — Lietuvių visuomenės ekonominė 
padėtis Seinų krašte XX amžiuje, mgr. 
Jonas Pajaujis — Lietuviškas švietimas 
Seinų krašte 1915-1944 m., dr. Bronius 
Makauskas — Iš lietuvių tautinės mažu
mos praeities II-oje Lenkijos Žečpospoli
toje, Marytė Valičiūtė — žemės ūkis Puns 
ko valsčiuje 1970-1980 m., mgr. Kristina 
Kraužlienė — Seinų krašto lietuviai aukš
tose Varšuvos mokyklose, ir kiti...

Skaitytoju faiokai
KODĖL?

Lietuvių Sodyba buvo įsigyta sunkiai 
uždirbtais, dabartinių pensininkų ir artė
jančių prie pensijos amžiaus žmonių, su
aukotais svarais. Taip pat pardavinėjant 
akcijas buvo sakyta, kad bus pastatyti bu
tai — namai pensininkams. Kas galėtų 
atsakyti į šiuos klausimus: 1. Kodėl yra 
papigintos kainos jaunimui, bet ne pen
sininkams? 2. Kieno kaltė ir atsakomybė 
yra kad iki šiolei nėra nė vieno buto — 
flat '(čia galvojame ne apie vieną kamba
rį) kur norintieji pensininkai galėtų apsi
gyventi? O. Ramonienė

A. Giedraitienė

SENOJI UKMERGĖ
„Europos Lietuvio“ Nr. 27 p. Vladas 

Šlaitas padėkos straipsnyje Išvardino bū
relį ukmergiškių. Kai kuriuos jų ir aš pri
simenu. Aš norėčiau mieliems ukmergiš
kiams priminti mano mielą Ukmergę.

Kada ta gatvė buvo paveiksluota, tada 
mes ukmergiškiai, kurie esame tremtyje, 
buvome jauni žmonės ir kai kurie buvome 
vaikučiai. Dabar kiek daug iš mūsų pažįs
tame tą gatvę? Kiek daug Iš mūsų žinome 
tos gatvės vardą? Kiek daug Iš mūsų ži
nome tos gatvės kairėje pusėje tą baltą 
namą? ir keno jis buvo?

Štai Ukmergė XIX a. pabaigoje — XX 
a., pradžioje. Nevisi ukmergiškiai turi to 
kias senas Ukmergės miesto gatvių nuot
raukas. Jeigu „Europos Lietuvio“ redak
torius leis spausdinti laikraštyje, tai ir 
daugiau Ukmergės gatvių ir apylinkių aš 
atsiųsiu.

Gerbiamas Redaktoriau, leiskite man pa 
sidalinti su mano mielais ukmergiškiais iš 
siblaškiusiais po visą pasaulį, istorinio 
Ukmergės miesto gatvėmis ir apylinkėmis.

Stasys ,Surgautas

Nepaprastai įdomus buvo pranešimas 
„Lietuvių švietimas Seinų - Punsko kraš
te iki II-jo pasaulinio karo. Ne mažiau įdo 
mus ir platus buvo prof. P. Lossovskio 
pranešimas „Pietinės Suvalkijos valstybi
nio priklausomumo problema 1918-1920 
m. čia pasakojama apie Lietuvos ir Lenki
jos diplomatines Ir militarines pastangas 
dėl pietinės Suvalkijos, tame tarpe ir dėl 
Seinų-Punsko krašto. Šis darbas vertas 
ypatingo dėmesio, kadangi liečia netolimą 
mūsij krašto praeitį.

Be jau minėtų, rengiamajam komitetui 
mokslinius pranešimus prisiuntė mokslnin 
kai iš Lietuvos: dr. Zigmas Zinkevičius, 
1st. m-lų k. Vacys Milius, ist. m-lų d-ras 
Antanas Tyla, 1st. m-lų. k. Vytautas Mer
kys, kurie dėl įvarių priežasčių negalėjo 
atvykti. Sveikinimus sesijai atsiuntė įžy
mus švedų slavistas ir baltistas prof. Knu- 
tas Olafas Falkas iš Lundo universiteto 
ir Lietuvos mokslininkai.

Visi moksliniai, pranešimai buvo labai 
įdomūs, vertingi ir aukšto lygio. Visi ne
paprastai priartino mums lituanistinę ir 
baltistinę problematiką, čia reikia pakar 
toti Sesijos pirmininko dr. Jono Jaskanio 
žodžius, kad baltistika sulaukė Lenkijoje 
visuotinio mokslininkų susidomėjimo ir 
pripažinimo. Sesija buvo ne tik moksliš
kai vertinga bet ir nepaprastai mums vi
siems įdomi.

Pasibaigus šiam renginiui, sesijos daly
viai išvyko į ekskursiją po Suvalkiją. Ma
tė nuostabius Suvalkijos vaizdus. Sugrįžus 
iš ekskursijos dalyviams koncertavo Puns 
ko Lietuvių Kultūros namų choras „Dzū
kija“ ir kaimo kapela „Klumpė“, Lietuvių 
visuomeninės kultūros draugijos dainų ir 
šoklų ansamblis „Sūduva“.

Šis mokslinis renginys įsirašė ne tik į 
Draugijos, bet ir visos visuomenės istoriją.

B. M.

KĄ SAKO UŽRAŠAI
Šveicarijos Alpėse, viename kaime prie 

lyno kelio į kalnus yra užrašas trimis kal
bomis — prancūzų, anglų ir vokiečių. Tas 
užrašas — aiški Iliustracija, kaip šveica
rai įsivaizduoja trijų tautų charakterį. 
Prancūziškai ten parašyta: „Kas myli kal
nus, tegul palieka juose gėles!“, angliškai: 
„Prašome neskinti gėlių!“, o vokiškai: 
„Gėlės rauti draudžiama!“

DĖL VARDO SODYBAI
Stasys Sargautas nusiskundžia, kad ra

šant kam nors į Sodybą reikia vartoti ang 
lišką Headley (Park ant adreso. Jis norėtų, 
kad vietoj to būtų kas nors lietuviško, 
kaip kad turime pav. Lithuanian House.

Taip ir ne. Pridėti ką nors lietuviško 
būtų gerai, bet „Headley Park“ negalima 
iš adreso išmesti, nes tai yra adreso dalis, 
kaip „Ladbroke Gardens“ yra Lietuvių 
Namų adreso dalis. „Ladbroke Gardens“ 
gi negalima nei išmesti, nei sulietuvinti, 
ko negalima padaryti ir su Headley Park".

O visdėlto Stasio Surgauto sumanymą 
reikėtų apsvarstyti, t.y., kad ant adreso 
būtų kas nors lietuviško anglų kalboje, 
kad tas nebuvo padaryta, nupirkus Sody
bą, tai reikia kaltinti žodį „Sodyba“, ko 
negalėjome tinkamai išversti (į anglų kal
bą.

Lietuvių Namai — Lithuanian House 
bet Sodyba???

Farm, Holiday Centre... Kažkaip yra ne 
tas, ką mes vadiname Lietuvių Sodyba 
(tą vardą, kiek prisimenu, sugalvojo 75- 
metis Bronius Daunoras).

Būtų malonu, kad „E.L.“ skaitytojai at
silieptų į Stasio Surgauto pasiūlymą duo
ti Lietuvių Sodybai vardą anglų kalba. 
Kokį pritarimą turėtų „Lithuanian Vil
lage“? M. Bajorinas

SVEIKINIMAS
Siunčiu Jums širdingiausius sveikinimus 

Iš Pietų Vokietijos, pasakiškai gražaus 
Berchtesgaden krašto. Orai tuo tarpu 
čia yra puikūs, Watzmann viršūnė jau pa
sidengus baltu apsiaustu, turistų ir poil
siautojų, tuo tarpu yra dar pilnas Berch
tesgaden. J. Pyragas

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO METINĖ

EKSKURSIJA
Evangelikų Jaunimo Ratelio metinė ek

skursija šiais metais įvyko sekmadienį, 
spalio mėn. 4 d. Pirmą kartą šių išvykų 
istorijoje buvo suorganizuota kelionė į už
sienį, į štrasburgą ir Elzasą. Be evangelikų 
mokinu prie išvykos galėjo prisidėti ir su
augusieji ibei katalikai mokiniai, užsimokė
dami mažą mokestį. Evengelikams moki
niams kelionė buvo veltui. Taip susidarė 
75 asmenų grupė. Nors buvo nuomojamas 
ir didžiausias autobusas, bet jame visiems 
vietos neužteko. Todėl reikėjo dar naudoti 
ir gimnazijos busiuką ir kun. F. Skėrys, 
ekskursijos organizatorius, savo privačiu 
automobiliu taip pat turėjo vežti mokinių.

Anksti ryte, tuoj po pusryčių, išvažiavo
me. Pirmiausia Kalnų keliu („Bergstra- 
sse“) važiavome į Heidelbergą. Ten nesus 
lojome, tačiau tie, kurie įžymiame mieste 
dar nėbuvo buvę, galėjo susidaryti šioki 
tokį vaizdą. Už Heidelbergo įvažiavome į 
autostradą.

Pirmas sustojimas padarytas prie Baden 
Baden atostrados sustojimo aikštėje. Ten 
yra vienintelė autostrados bažnyčia Vokie. 
tijoje. Ji buvo pašvęsta 1978 m. liepos mėn. 
23 d. šv. Kristupo, automobilistų globėjo, 
garbei. Jos tikslas yra duoti automobilių 
vairuotojams progą kelionėje susikaupti ir 
pasimelsti. Ji atvira visų religijų tikintie
siems. Autostrados bažnyčioje galima pasi
imti paveiksliuką su automobilisto malda 
į nukryžiuotąjį Viešpatį autostrados baž
nyčioje.

Po trumpos maldos šv. Kristupo auto
strados bažnyčioje, tęsėme kelionę. Iš auto 
strados išsukę, pravažiavome Kehl miestą 
ir, štai, Prancūzijos siena. Muitininkai mus 
:be jokių kontrolių praleido, ir jau esame 
Prancūzijoje, jau štrasburgas!

Štrasburgas turi apie 400.000 gyventojų 
ir yra Prancūzijos departamento B'as-Rhin 
sostinė. Istoriškai žiūrint, štrasburgas yra 
vokiškas miestas. 1681 m. Prancūzijos ka. 
ralius Liudvikas XIV pirmą kartą okupa
vo štrasburgą, tačiau tada miesto charak
teris dar išliko vokiškas. Čia jaunasis Goe- 
thė 1770/71 m. studijavo universitete teisę. 
1870 m. štrasburgas sugrįžo į Vokietiją, 
bet 1918 m. jau vėl buvo prancūzų užimtas. 
Antrojo pasaulinio karo metu štrasburgas 
buvo 1940-44 m. valdomas vokiečių. Išoriš
kai dabar visas miestą yra labai prancūziš
kas. Elzasiečiai namuose kalba alemanišku 
(■vokišku) dialektu, tačiau visi moka pran. 
cūziškai. Jie, kaip mažuma Prancūzijoje, 
yra visomis jėgomis prancūzinami (pvz., 
nėra vokiškų mokyklų ir t. t.). Jie patys 
daugumoje laiko save prancūzais. Bet tiek

Sovietu angliakasiai ir anglis
Neseniai Sovietų Sąjungoje pakeltos kai 

nos benzinai, degtinei ir kitoms „nebūti
noms“ prekėms. Tačiau mažiausiai nuo to 
nukentės angliakasiai, nes jiems pažadėti 
dideli atlyginimų pakėlimai: 27% tiems, 
kurie kasa anglį po žeme, 23-24% dirban
tiesiems .atvirose kasyklose ir 18-20% vi
siems kitiems kasyklų darbininkams. So
vietų angliakasiai dirba 36 valandas sa
vaitėje, o tie, kurie kasa anglį ypač sun
kiose sąlygose, giliai po žeme ir šaltuose 
rajonuose, — 30 valandų. Net ir prieš pa
kėlimą, angliakasių atlyginimas buvo du 
kartus didesnis už vidutinišką fabrikų dar 
bininkų ar tarnautojų algą. Angliakasių 
pensijos, kurias galima gauti po 20 metų 
darbo, yra 25% didesnės, negu kitų dir
bančiųjų. Tai. kodėl jiems vėl kelia atly
ginimus?

Pirmoji priežastis yra politinė. Sovietų 
valdžia bijosi, kad angliakasiai vieną die
ną nepasektų lenkų pavyzdžiu. Donetsko 
rajono angliakasiai, kurie ribojasi su Len
kija, gaus pirmieji pakėlimą 1982 m. pra
džioje. Šių metų pradžioje toje vietoje yra 
buvę streikų, bet angliakasiai neprisidėjo. 
Lenkijoje angliakasiai taip pat nebuvo 
pirmieji, bet tik vėliau prisidėjo prie strei 
ko, o tada valdžia turėjo nusileisti. Iš tos 
pamokos Brežnevas ir jo kolegos šio to pa
simokė.

Antroji priežastis yra grynai kapitalisti
nė. Pakelti anglies gavybos našumą, būti
nai reikalingas naujas paskatinimas. Ang 
lis yra gyvybiškai svarbi sovietu pramo
nei. Sov. Sąjungoj yra daug anglies. Sovie
tų duomenimis, 53% visų iki šiol žinomųjų 
pasaulio anglies rezervų vra jų teritorijo
je. Tačiau didelės dalies tų rezervų gavy
ba yra labai sunki. Pvz., didžiuliai klodai 
rytiniame Sibire randasi po Įšalusia žeme. 
Anglies kasimas pietinėj Jakutijoj kainuo 
ja 5 kartus brangiau, negu kitur. Kitais 
metais numatyta nukasti 90 mil. kubinių 
metrų įšalusios žemės pasiekti anglį. To
kiose vietose dirbantiesiems angliaka
siams reikia ypač specialių paskatinimų. 
Siūlyti geresnes sąlygas yra būtina ir Do- 
netso anglių rajone, čia iškasama 27% 
visos sovietinės anglies, kuri randama be
veik kilometro gilumoje. Už 10 metų rei
kės eiti dar giliau — iki 1.600 metrų, kur 
temperatūra siekia 49 laipsnius C. Reikia 
specialių vėsinimo aparatų, kurie labai 
brangiai kainuoja, ir nedaug dar kur jie 
įtaisyti. Dėl to yra buvo daug skundų.

Dabar sovietų spaudoje dažniau kelia
mi tie trūkumai, nes nenorima, kad patys 
angliakasiai, tai darytų, kaip neseniai blo 

vokiečiai, tiek tikrieji prancūzai elzasie- 
čius nelaiko prancūzais. Mažumos identi
teto ieškojimo konfliktas! Dėl šio savo tarp 
tautino charaterio štrasburgas tapo Euro
pos parlamento būstine.

Atvykus į miestą, mūsų laukė gidė, elza- 
sietė, kuri su mumis apie valandą pavaži
nėjo po Štrasburgą ir mums aprodė visas 
įžymybes ir jas vokiškai ir angliškai išaiš
kino. Nuo gidės atsisveikinę, pavalgėme 
pietus, kuriuos buvome pasiėmę iš gimna
zijos, ir tada išsiskirstėme pasivaikščioti 
po miestą.

Pirmiausia aplankėme katedrą, pradėta 
statyti 1277 m., baigtą 1365 m. Tačiau 
1399-1439 m. katedrai dar buvo pridėtas 
kairysis bokštas, 142 m. aukščio. Katedro
je apžiūrėjimo verta sakykla, vitražai, 
vargonai ir astronominis laikrodis.

štrasburgas reformacijos laikais buvo 
protestantiškas miestas, vienas pirmųjų 
Vokietijoje. Jame yra veikęs kurį laiką 
ir reformatorius Kalvinas. Katedra anais 
laikais buvo protestantų bažnyčia. Tik po 
pirmos prancūzų okupacijos ji buvo sugra
žinta katalikams. Dabar štrasburge gyve
na apie 25% evangelikų. Aplankę jų pa
grindinę Garnizono bažnyčią, vaikščiojome 
toliau po štrasgurgo senamiestį. Ten visur 
stovi staliukai ir kėdės lauke, nors ir jau 
truputį šalta, ir kvčia išgerti stiklą žymaus 
Elzaso vyno ar porciją kavos. Greit praėjo 
valandos ir reikėjo pradėti kelionę namo.

Visiems grįžus sutartu laiku, išvažia
vome iš štrasburgo. Važiavome Elzaso ke
liais,pro šalį pro Sesenheimą, kur Geothe, 
Štrasburge studijuodamas, turėjo draugę, 
evengelkų kunigo dukrą, Friederikę Brion. 
Ten dabar stovi Goethei paminklas, o bu
vusioje klebonijoje yra įrengtas muziejus. 
Pravažiavus Weissenburge prancūzų-vokie 
čių sieną sustojome pirmame miestelyje 
Vokietijoje, Schweigene, kur prasideda 
Vyno kelias („Weinstrasse“). čia valgėme 
pavakarius, nusipirkome vynuogių sulčių 
ar jauno vyno.

Pradėjus temti, tęsėme kelionę Vyno ke. 
liu. Prie Neustadto įsukome į autostradą 
ir netrukus buvome namie.

Kun. F. Skėrys, ekskursijos organizato
rius,. dalyviams padėkojo už disciplinuotą 
ir mandagų elgesį ir punktalumą, o ekškur 
Santai, būdami dėkingi už malonią išvyką, 
jam išreiškė savo padėką už naujus įspū
džius, Pirmoji kelionė į užsienį Evengelikų 
Jaunimo Rateliui laibai gerai pasisekė.

Eksursijoje dalyvavo 60 mokinių ir 15 
suaugusių.

Petras Veršelis

gurnus iškėlęs angliakasys A. Nikitin, ku
rį paskui, už norėjimą (įsteigti laisvųjų 
profsąjungų, uždarė į bepročių ligoninę.

Anglies pramonės negalavimus spaudo
je kėlė Ir pats tos šakos ministeris B. Brat- 
čenko. Neįvykdytų planų kaltę vertė že
mai angliakasių moralei, butų stokai, ne
pakankamai mechanizacijai ir kitiems 
trūkumams. Pvz., vienoj kasykloj 3.500 
angliakasių turi tik 1.100 žibintų, kurie 
perduodami pasikeičiant pamainoms. Dėl 
to žibintai dega tik porą valandų, nes ma
žai skiriama laiko baterijų įkrovimui.

1980 m. anglies produkcija siekė 716 
mil. tonų, 4% žemiau, dukart tuose me
tuose sumažintos, numatytosios užduoties, 
mažiau, negu 1978 m., kai buvo iškasta 
724 mil. t. Per pirmąjį šių metų pusme'įį 
anglies gauta tik 360 mil. t., mažiau kaip 
per tą patį laiką praėjusiais metais. Kaip 
viskas dabar eina, tai, atrodo, kad numa
tytasis planas iki 1985 m. pasiekti 770- 
800 mil. tonų našumą nebus įvykdytas.

Daug vilčių valdžia deda į atviras ka
syklas. Iki šiol tik 38% anglies gaunama 
iš tokių kasyklų, kurios daugiausia ran
dasi rytuose. Tą proporciją Iki 1985 m. 
norima pakelti iki 42%. Apskaičiuota kad 
atviruoju būdu kasama anglis atsieina 4 
su puse karto pigiau ir 9 kartus produk- 
tinglau, Tačiau, kaip pažymėjo min. Brat- 
čenko, konstrukcija atvirų kasyklų Eki- 
bastuzo komplekse Kazachstane dėl darbo 
jėgos stokos yra atsilikusi.

Sunkumus atvirose kasyklose kelia ir 
neturėjimas pakankamai sunkiųjų sunk
vežimių ir kitokių kasimo mašinų. Vienoj 
kasykloj, iš kurios eksportuojama anglis 
į Japoniją, naudojami amerikiečių ekska- 
vatoriai ir kanadiečių didieji sunkveži
miai.

25% visos energijos Sov. Sąjungoje gau
nama iš anglies. Tai norima pakelti iki 
30%. Elektros jėgaines, kurios naudoja 
naftą, numatoma pakristi anglim. Norint 
padidinti produkciją, būtinai reikia plės
ti atviras kasyklas. Pirmas projektas yna 
Ekibasuze, šiaurės-rytų Kazachstane. To
liau numatyta išvystyti Kansko-Ačinsko 
lignito baseiną pietų Sibire, kur žemos rū
šies anglis bus panaudota elektros jėgai
nėms. Taip pat jau suplanuota gaminti iš 
anglies benziną. Kovo mėn. netoli Maskvos 
pradėta tokios įmonės statyba.

Tokius didelius užsimojimus įvykdyti, 
neužteks vien algų pakėlimo, bet reikės 
rasti naujų paskatinimo būdų priversti 
angliakasius didinti darbo našumą.

LIETUVOJE
KLAUSIATE — ATSAKOME

(Iš Valstiečių laikraščio)
Alytaus rajono parduotuvėse dažnai pa

sigendame degtukų. Tiesiog nepatogu, ei
nant per gyvenvietę, stabdyti praeivius ir 
prašyti, kad leistų prisidegti cigaretę.

Kada pagaliau rajkoopsąjunga įves tvar 
ką?

— Labai greitai. Toje pačioje rajkoop- 
sąjungoje teko girdėti, kad ne vėliau 'kaip 
2981 metų trečiame ketvirtyje Alytuje 
stos rikiuotėn naujas, modernus degtukų 
fabrikas.

Taigi laukti liko neilgai.

AVIKAILIAI
Turime avies kailių. Norėtume sužinoti, 

kur galėtų juos išdirbti ir nudažyti.
D. Gurauskienė

Telšių rajonas
— Buitinio gyventojų aptarnavimo !įmo 

nės avikailių neišdirba ir nedažo, nes 
tiems darbams atlikti neturi sąlygų.

IŠ GYVENTOJŲ
Šiaulių rajono Kalinino kolūkio kolūkie

čiai nemažai parduoda bulvių ir iš sody
binių sklypų.

Daugiau kaip po toną pardavė kiaulių 
šėrėją Julija Pelenienė, veršininkai Dana 
Rinkevičienė, Ignas Morkūnas, mechani
zatoriai Antanas Jarulaitis, Antanas Kas
paravičius, mokytoja Silva Kardašienė. 
Vien per praėjusią savaitę supirkėjai iš 
gyventojų priėmė 30 tonų bulvių.

JUODA TĖVIŠKĖS DUONA
Laiškas ilgas ir rūstus. E. Skaudvilaitė 

rašo, kad Kelmės rajono Kražių kolūkio 
vadovai skriaudžia jos senus tėvus Zoilją 
ir Petrą Skaudvilas, kurie vieni du gyve
na sulūžusioje sodyboje Greiitiškiu vien
kiemyje. Tvartas griūva, troba apleista, 
arklio sklypeliui įdirbti negauna. Motina 
— garbės kolūkietė, tačiau jokiomis leng
vatomis nesinaudoja.

Kadaise, einant į pensiją, ilgametei mel 
žėjai Z. Skaudvilienei buvo pranešta, kad 
jai sutelktas nusipelniusios kolūkietės gar
bės vardas ir nereikės mokėti už elektrą, 
bus suteiktos kitos lengvatos. Dabar pasi
rodė, jog galbūt dėl apsileidimo praeityje, 
nusipelniusių kolūkiečių sąraše Z. Skaud
vilienės nėra.

— šią klaidą surasime ir ištaisysime, 
prižadėjo pirmininkas S. Šeputis.

Su tvartu sunkiau. Kolūkis stokoja me
dienos, naujų pastatų statyti vienkiemyje 
neleidžiama.

— Žentas statybininkas sakė, jog gali
ma perstatyti tą patį. Bet kad dabar re
montuotumėte, nenoriu. Pribyrės į šieną 
vinių... Geriau pavasarį, — kalbėjo Z. 
Skauduvilienė.

Vinys šiene — mažas skanėstas kar
vėms. O tvarte — dvi karvutės, paršai. 
Nemažai reikia joms pašaro, vargo senai 
moteriškei irgi. daug...

A. čalnaris
„V. 1.“ korespondentas

GYVENTOJAI PARDUODA BULVES
Šilalės rajono „Naujo gyvenimo“ kolū

kio kolūkiečiai veža sodybiniuose sklypuo
se išaugintas bulves į Kvėdarnos supirki
mo punktą. Pirmasis 250 kg atgabeno ko
lūkietis J. Kilinskas, o pensininkas A, 
Nognius pardavė visą toną bulvių.

K. Balčiūnas

Kiti rašo
SVEČIAS SVEČIUI NELYGU

Spalio mėnesį Australijoje viešėjo Vil
niaus valstybinės operos dlrekitorius ir so
listas Virgilijus Noreika.

Turbūt neatsitiktinai jo vienagės metu 
Australijos „Mūsų Pastogė“ atspausdino 
vedamąjį „Svečias svečiui nelygu“, kuria
me apie iškilių menininkų iš Lietuvos vie
šus pasirodymus tarp 'kitko taip pasisa
kyta:

„Betgi norint nenorint ne visi vienodai 
traktuotini ir ne kiekvienam svečiui Iš 
Lietuvos taikintinas tas pats broliškumo 
mastelis. Kaip ir visur, taip ir Iš tų pačių 
anos pusės lietuvių atsiranda aiškiai paties 
okupanto proteguojamų, pritariančių esa
mai Lietuvos padėčiai ir net pačią sistemą 
palaikančių. Ir ne dėl išskirtinų sugebė
jimų — meninių ar mokslinių — tokie 
okupanto laikomi privilegijuotų kategori
joje, o greičiau už jų besąlygini: atsidavi
mą sistemai ir režimui, tad tokių ir vizi
tai į užsienius yra visai kitokio charakte
rio, nes jie reprezentuoja ne pavergtą lie
tuvį, bet patį pavergėją. Taigi ir broliavi
masis su tokiais režimo atstovais reiškia 
mūsų pačių pritarimą ir palankumą visai 
sistemai. Kitaip sakant, ir čia esantieji 
turi pilnai pateisinamų motyvų laikytis 
atitinkamų principų, kurie nenuperkami 
saldžiais sentimentais. Todėl visai supran
tama, kad tokiems reprezentantams dide
lio palankumo neparodome ir net juos boi 
kotuojame, nes juk visados yra didelis 
skirtumas tarp to, kuris kad ir anose są
lygose iš visų pastangų dirba Lietuvai ir 
tautos gerovei Ir to, kuris demonstruoja 
savo lojalumą okupantui ir netgi atsto
vauja tautą aukščiausiuose jo organuose.

Taigi, svečias svečiui nelygu...“

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1981 m. spalio 30 d. Nr. 42 (1581)

u ETUVIS
LITHUANIAN

WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain 

by the Lithuanian House (Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT. 

Tel. 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Ako. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 15 sva
rų, pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenu

meratoriai moka pagal Britanijos svaro 
kursą).

Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
X.30 — XI.1 DBLJS Lituanistinis Savait
galis, Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.
X.30 -XI. Pabaltiečių jaunimo suvažiavi
mas Annabergo pilyje, Bad Godesberg, 
Vokietijoje.
X. 3.31. E. Gaputytės paroda, LYC galeri
joje, Bromton, Cumbria, D.B.
31.X. DBLJS Filmų Festivalis, Palace 
Cinema .Bordon, DB. 14.00 vai.
XI. 14 — DBLS Tarybos posėdis Mančes
teryje.
XI.28-29 — Baltiečių kalėdinis bazaras 
Londone, Latvių Namuose.

AUKOS SPAUDAI
I. Tamašauskas, J. Čepas, J. Maslauskas 

ir B. Zinkus po £2.50
Ačiū.

NIDOS KALENDORIUS 1982 M.
NIDOS [kasdien nuplėšiamas kalendo

rius .1982 [metams jau .atspausdintas ir 
pradėtas siuntinėti prenumeratoriams. . 

Kalendoriaus kaina „Europos Lietuvio“ 
skaitytojams ir „Nidos“ knygų klubo na
riams — 2,50 sv., kitiems — 3 sv., įskai
tant persiuntimo išlaidas.

Kalendorių gali užsisakyti ir tie, kurie 
ligšiol jo negaudavo.

DBLS-gos TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
DBLS Tarybos metinis posėdis — suva

žiavimas įvyks lapkričio 14 d., šeštadienį, 
Lietuvių socialiniame klube, Manchestery.

Kviečiama dalyvauti. į Tarybą įeinančių 
organizacijų, klubų ir DBLS-gos skyrių 
atstovai.

SuvažiaVime darys pranešimus DBLS- 
gos, DBLJS-gos ir LNB-vės pirmininkai.

Bus tariamasi apie dabartinę ir artimos 
ateities vieningą mūsų lietuvišiką veiklą.

Suvažiavimo pradžia 12.00 vai.
Tarybos Prezidiumas

LITUANISTINIS SAVAITGALIS
DBL Jaunimo Sąjunga kviečia visą bent 

kiek lietuviškai kalbantį D. Britanijos liet, 
jaunimą į Lituanistinį Savaitgalį, Lietu
vių Sodyboje, š.m. spalio 30 — lapkričio 
1 d.d. Savaitgalio tikslas — pasitobulinti 
lietuvių kalboje. Programą praves Romas 
Kinka, patyręs liet, kalbos mokytojas.

Pilnas išlaikymas, nuo penktadienio 
vakarienės iki sekmadienio pietų, kainos 
tiktai apie 16 sv. Daugiau informacijų ga
lima gauti iš Vido Puodžiūno.

Tel. 01-423 0478

DBLJS FILMŲ FESTIVALIS 
šeštadienį, spalio 31 dieną. Palace Ci

nema, Bordon, įvyks pirmasis Lietuviškų 
Filmų Festivalis D. Britanijoje. Bus rodo
mi du lietuviški filmai ir vienas ameriko
niškas. Pradžia 14.00 vai. įėjimas £1.50 
(75 p. pensininkams, bedarbiams ir vai
kams).

Pirmasis lietuviškas filmas bus apie 
žymų dievdlnbį Vincą Svirskį (1835-1919), 
kuris per savo gyvenimą sukūrė apie 200 
medžio skulptūrų. Antrasis filmas bus 
apie tradicines Kupiškėnų Vestuves. Ame
rikoniškas filmas, „Prisiminimai kelionės 
į Lietuvą“, pastatytas režisoriaus Jono 
Meko, dabar gyvenančio New Yorke, JAV.

Visi kviečiami į Palace. Bordon, netoli 
Lietuvių Sodybos. Festivalį rengia DBL 
Jaunimo Sąjunga.

Londonas
PABALTIEČIŲ KALĖDINIS BAZARAS 

Lapkričio 28-29 dienomis, Latvių Namuo 
se Londone, įvyks tradicinis pabaltiečių 
moterų Kalėdinis bazaras, kuriame „Dai
navos“ sambūris atstovaus lietuviams.

Kaip ir kasmet, visi tautiečiai prašomi 
ateiti talkon. Lietuvių skyriui reikia tau
tinių dirbinių, juostų, medžio drožinių, pa 
veikslų, pagalvėlių ir kitokių gražių daly
kų. Be to, lauktume fantų loterijai ar pi
niginės paramos.

Remdami „Dainavą“, padėsime sene
liams, ligoniams ir vargan patekusiems 
tautiečiams. Dalis metinio pelno skiria
ma jaunimui, lietuviškajai spaudai ir ki
tiems svarbiems reikalams.

Daiktus siųskite iki lapkričio mėn. 20 
d. Šiuo adresu:

„Dainava“, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, WW11 2PT.

Iš anksto dėkojame
Dailia vtetės

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už coli. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį 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.

KAPŲ LANKYMAS
Lapkričio 1 d. bus lankoma bendrai 

Leytonstone kapinės. Pradžia 3.30 vai.
Artimiausia pož. stotis Central Line — 

Leyton.

KAUKIŲ VAKARAS
Lapkričio 14 dieną, šeštadienį, Londono 

Sporto ir Socialinio klubo nariai rengia 
Rudens kaukių vakarą.

Visi kviečiami dalyvauti kuo prašmat
niausiais rūbais. Įdomiausiai apsirengę 
bus premijuojami.

Vakaro pradžia 8 vai.
Londoniečiai 'kviečiami pasirodyti su 

savo kaukėmis ir „gražiu" apsirengimu, 
kad niekas neatpažintų iki vidurnakčio.

P. VARKALA SVEIKSTA
DBLS garbės narys Petras Varkala po 

operacijos ligoninėje grlįžo į namus.
Linkime greit pasveikti.

Liet. Sodyba
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., 7 vai. vakare, Sodybos 
Skyrius rengia LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ. Nariai ir sve
čiai maloniai kviečiami kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Skyriaus valdyba

ŽIEMOS SEZONO ATOSTOGŲ KAINOS 
LIETUVIŲ SODYBOJE

Nuo 1-mo spalio iki 15-tos gegužės: per 
savaitę — £55.0 plius VAT.

Per dieną — £10.00 plius VAT.
Jaunimo grupės nariui, per dieną — 

£6.50 plius VAT.
Nakvynė ir pusryčiai — £6.00 plius 

VAT.
K. Tamošiūnas

Sodybos Direktorius

Birminghamas
AfA 

ALFONSAS KIETAVICTUS
Rugpjūčio 19 d. Birminghame mirė DB 

LS narys Alfonsas Kietavičius. Gimęs 
1920. 3. 12. Vilionių km. Kaišiadoilų vals. 
gausioje neturtingų tėvų šeimoje, Alfon
sas siekė aukštesnio išsilavinimo. 1941- 
1944 m. mokėsi Kauno aukštesnioje tech- 
n ikos mokykloje.
Antrajam pasauliniam karui baigiantis 

Alfonsas, kaip ir daugelis kitų, pasitraukė 
į vakarus. Į D. Britaniją atvyko 1947 m. 
ir laikinai apsigyveno Škotijoje, bet nuo 
1953 m. apsistojo Birminghame.

Atvykęs į šią salą jis rankų taip pat ne
nuleido, gilinosi statyboje, foto mene spor
te, o ypatingai muzikoje. Paskutiniu laiku 
priklausė Akordijonistų klubui, ir jame 
grojo.

Buvo aktyvus lietuvis, piiklausė lietu
viškoms organizacijoms, rėmė jų veiklą.

Ir štai rugpjūčio mėn. 19 d... nepagydo
mos galvos smegenų vėžio ligos, Alfonsas 
amžinai akis užmerkė. Mirė katalikų baž
nyčios prieglaudoje.

Atvykus iš Vokietijos velionio 'broliui 
broliui Pranui, velionis buvo palaidotas 
rugpjūčio 25 dieną. Didokas skaičius lie
tuvių ir kitataučių, galbūt viso apie 100 
asmenų, susirinko į B'irminghamo katali
kų bažnyčią palydėti .į amžiną poilsio vietą 
a.a. Alfonsą Kietavičlų.
Gedulingas pamaldas su pamokslu atna
šavo iš Nottinghamo atvykęs kun. S. Ma
tulis, MIC. Po pamaldų kaistas su nema
ža palyda buvo vežama į Wittono kapines.

Prie duobės žodį tarė DBLS-gos pilni. 
Z. Juras, DBLK Bendrijos Birminghamo 
skyriaus pirm. S. Jezerskis, J. Zokas ir, 
velionio broliui Pranui prašant, M. Linke
vičius persktaitė Valterių šeimos Užuojau
tos kortelę su pridėtu čekiu sumoje 15.00 
s. Dėkodamas visiems už palydėjimą ir 
gėles, kurių buvo labai daug, jis pakvietė 
visus pietums į lenkų klubą.

Ta pačia proga buvo pašventinti 2 pa
minklai: a. a. Onos Endriukaitienės ir a.a. 
Prano ‘Vilučio. Pietų išlaidoms padengti 
prisidėjo ir Z. Juras. 30.00 sv.

Mielas Alfonsai,
Tebūnie lengva Tau
Svetingoji Anglijos žemė!

M. Linkevičius

Bol tonas
ŠAUNUS TRADICINIAI ŠOKIAI

Spalio mėn. 10 d. ukrainiečių salėje 'įvy
ko tradiciniai Boltono lietuvių šokiai. Pa
gal planą šiais metais buvo mažiau bilietų 
išplatinta ir dėl to šokiai praėjo dar šau
niau negu praeityje — salėje tebuvo apie 
170 svečių, tai visiems užteko vietos ir at
sisėsti ir pašokti, o muzika šakiams buvo 
labai gera ir visiems patiko. Kaip ir visa
da šokių pasisekimas priklausė nuo apy
linkės lietuvių paramos ir boltoniškiai yra 
nuoširdžiai dėkingi Leigh, Manchesterio, 
Prestono ir Rochdalės lietuviams. Skyriaus 
pirmininkas su vienu anksčiau nematytu 
svečiu pradėjo kalbėtis angliškai o jis pa
sirodė esąs lietuvis atvažiavęs į boltonie- 
čių šokius iš Sheffieldo!

Daug prie šokių pasisekimo prisidėjo 
ir už tai padėkos priklauso Boltono šeimi
ninkėms — A. Eldukienei, S. Keturak'ienei, 
M. Pauliukonienei ir M. Vaines, o už tur
tingos loterijos labai sėkmingą bilietų 
pardavimą didelis ačiū F. Silienei, jos dūk 
rai, J. Openshow ir M. Wilson.

Buvo tikrai šaunūs šokiai — graži mu
zika, geras baras ir linksma, draugiška 
kompanija.

Pasimatysime kitą rudenį!

Bradlordas
PADĖKA

Spalio 24 ir 25 d. d. Bradfordo ir apylin
kės 34 „Vyčio“ klubo nariai svečiavosi Ško
tijoje, pas Bellshill ir apylinkės lietuvius.

Tokia jau per metų eilę įsistiprinusi tra
dicija: metuse kartą aplankyti vieni kitus, 
šiais metais mes, bradfordiečiai keliavome. 
Išvykome iš Bradfordo nuo „Vyčio“ klubo 
miglotą šeštadienio rytą, bet keliaujant 
šiaurėn, oras giedrėjo, net saulė pasirodė 
ir visų nuotaika švito. Nuvykus, jau laukė 
ir sveikino Škotijos liet. soc. klubo Valdy
ba, personalas ir gausūs klubo nariai.

Tuojau priėmimo vaišės erdvioje klubo 
salėje, papuoštoje portretais ir paveikslais. 
Po valandos, šeimininkai išsivedžiojo savo 
svečius-ibičiulius į namus, o vakare vėl 
klube pietūs, o po jų pasilinksminimas-šo- 
ikiai. Vidurnakty vėl į privačius namus, ne 
tiek gal pailsėti, bet vaišių tęsti.

'Sekmadienį pamaldos. Prelatas J. Gutau 
skas prie altoriaus, o šv. Cecilijos choro 
giesmės. Po pamaldų, skersai keilią į klubą 
ir tuojau pietūs, kalbos ir šv. Cecilijos 
choro koncertas! Dainos viena už kitą 
skambesnės, darnesnės, vis su patriotiniu 
atspalviu, net ir vienam kitam „Kietašir
džiui“ ašarą išspaudė. Plojimų bangos ir 
nuotaika visų iki aukštybių! Taip iki atsi
sveikinimo, iki atsilbučiavimo vakare.

Maloni pareiga pareikšti padėką Jotvin
giui prelatui J. Gutauskui už iškilmingas 
pamaldas ir žodžius, šeimininkėms už vi
sas nesibaigiančias vaišes ir nakvynę bei 
globą suteikusiems šeimininkams! Ačiū vi
siems vietiniams klubo nariams-bičiu- 
liams, kurie kartu su mumis toje tradicinė 
je šventėje dalyvavo!

Nuoširdžiausia padėka Šv. Cecilijos cho
ristams nuo jauniausio iki vyriausio, visai 
choro Vadovybei ir jo dirigentui-kompozi- 
toriui Pranui Dzidolikui, kuris dainomis 
ir giesmėmis kelia lietuvių dvasią!

Ypatingai gili padėka Škotijos socialinio 
klubo Valdybai ir energingam jos pirmi- 
ininkui Juozui Bliūdžiui, mus pasikvietu. 
siems ir suteikusiems retą progą taip pras
mingai pabendrauti nuoširdžioje, lietuviš
koje dvasioje.

„Vyčio“ klubo valdybos ir dalyvavusių 
vardu ači,ū ačiū visiems ir iki pasimatymo 
Bradforde sakančiais metais!

A. Bučys

„VYČIO“ KLUBO KOMANDA
Gal bus staigmena, kad „Vyčio“ klubas 

Bradforde turi savo futbolo komandą. Tilkė 
siim ar ne, bet tai yra faktas. Gaila, bet kar 
tu galima ir pasididžiuoti, kad visi koman 
dos šaunūs jauni vyrai yra ne lietuviai, bet 
aglai. Jie visi „Vyčio“ klubo oficialūs na
riai rėmėjai ir sporto aikštėje dėvi unifor
mą su mūsų tautiškomis spalvomis: geltoni 
marškinėliai, žalios 'kelnaitės bei kojinės 
ir raudoni marškinėlių kalnieriukai bei 
rankogaliai. Ant dešinės rankovės apvalus 
baltas ženklas apvestas raudonu lankeliu 
ir jame raudonomis raidėmis įrašyta: „Vy
tis Club“.

Komanda dar nėra profesionalų lygoje,

„VYTIS“ futbolo komanda

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Ncttinghame — lapkričio 1 d„ 11.15 vai., 

Liet. Židinyje. Po to lankome liet, kapi
nes. Lapkričio 1-8 d. gedulingi Mišparai 

18 vai. Sekmadieniais po Mišių.
Nottinghanie — lapkričio 8 d.. 11.15 vai. 

Liet. Židinyje.
Leamingtone Spa — lakr. 8 d., 14 vai., šv. 

Petre.
Coventryje — lapkr. 8 d., 16 vai., šv. Elz

bietoje.
Eccles — lapkričio 8 d„ 12.15 vai.

Ročdalėje — lapkričio 15 d., 12.15 vai.
Bradforde — 1 apkričlo 1 d., 12.30 vai.

Tuoj po pamaldų keliausime į kapines 
aplankyti mūsų mirusiųjų kapus.

Leedse — lapkričio 8 d., 3 vai. p.p. Atsi
minsime visus mūsų mirusiuosius.
Nottinghanie — lapkričio 15 d.. 11.15 vai. 

Lietuvių Židinyje.
Derbyje — lapkričio 15 d.. 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhamptonc — lapkričio 15 d., 17 

vai., North Street, šv. Petre-Pauliuje.

Coventry
DAIL. G. JOHNSTONIENĖ LIGONINĖJE

Leamingtone gyvenanti mūsų dailininkė 
Genovaitė Grigaravičiūtė - Johnstonlenė 
praėjusią savaitę turėjo operaciją.

Po operacijos jaučiasi gerai ir netrukus 
grįš Į namus.

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

šeštadienį, lapkričio 28 d. 6-tą vai. vak. 
DBLS-gos Derby skyr. rengia Kariuome
nės šventės minėjimą. Minėjimas įvyks 
ukrainiečių klubo salėje 27 Charnwood 
St., Derby. Paskaitą skaitys p. J. Zokas

Minėjimo meninėje dalyje bus lietuviš
kas kultūrinės veiklos filmai, kuriuos pa
rodys liet, filmų grupė iš Manchesterio. 
Bus parodyti 3 filmai: Kanados lietuvių, 
Londono vaikučių pasirodymas televizijo
je, ir vietos lietuvių kultūrinis filmas. 
Veiks loterija, alaus baras ir gros lietu
viškų plokštelių muzika.

Visus tautieečlus i‘š arti ir toli malo
niai kviečiame šį minėjimą atsilankyti 
ir pabuvoti savųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

Manchesteris
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
L.K.V. Sgos „Ramovės“ Mančesterio 

skyriaus Valdyba š.m. lapkričio mėn. 21 
d. šeštadienį 6 vai. vakare lietuvių klubo 
patalpose rengia

Kariuomenės šventės minėjimą
Programoje paskaita ir meninė dalis.
Tą patį vakarą, Lietuvių Filatelistų Są

jungos „Vilnius" iniciatyva, klube rengia
mos Pašto ženklų ir tautodailės parodos, 
kurių atidarymas įvyks 5 vai. p.p. Įėjimas 
(parodų rengimo išlaidoms padengti) — 
aukos.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
minėjimą ir kartu aplankyti ruošiamas pa
rodas. Rengėjai

EUROPOS STUDIJŲ SAVAITĖ
Ateinančių metų Europos Studijų Sa

vaitei, kuri vyks Anglijoje, parinkta vie
ta — Strawbery Hill.
Tai anglų katalikų mokytojų seminarijos 

sodyba netoli Londono, kur vyko IV PL 
JS kongresas.

bet žaidžia bent porą kartų savaitėje prieš 
kitas to lygio komandas ir demonstruoja 
mūsų spalvas. Po žaidynių renkasi savame 
„Vyčio“ klube. Klubas iš savo pusės jiems 
suteikia patalpas jų susirinkimams ir poil
siui, be to, parėmė šiek tiek finansiniai įsi
gyjant uniformas.

Komandos kapitoną Mr. Kevin Narey 
ir sekretorius Kęstutis Vaičekauskas, tai 
vienintelis lietuvis komandoje, kuris dau. 
įgiausia pagelbėjo komandą suburti prie 
„Vyčio“ klubo.

Linkėtina komandai sėkmės!
A-tas B.

Škotija
TAUTOS ŠVENTĖ ŠKOTIJOJE

Rugsėjo 13 d. DBLS Skyrius suruošė 
Tautos šventės minėjimą ir buvo užpirk
tos šv. mišios. Pralotas J. Gutauskas pa
moksle priminė Lietuvos praeitį ir dabar
tinę būklę. Po šv. mišių minėjimas daly
viai susirinko j Lietuvių klubą pasivaišinti 
Ten Skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius 
trumpai apibūdino ‘šios dienos reikšmę 
ir pakvietė K. Savonį paskaitai apie Lie
tuvos praeitį. Paskaitininkas plačiau nu
švietė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto ir jo tėvo Kęstučio laikus ir alie
jų valdovų politinius sugebėjimus.

Meninę programą atliko du chorai: šv. 
Cecilijos choras, kuris žinomas Škotijoje 
ne tik lietuvių tarpe, bet ir svetimtaučių. 
Jis atstovauja mums tarp tautiniuose pa
sirodymuose. Labai gražiai pasirodė ir 
jaunimo choras, per trumpą laiką paruo
šęs keletą dainelių, kurios buvo atliktos 
akordeonui .dūdai ir pianinui pritariant.

Chorui vadovauja ponia M. McCrossan, 
kuriai padeda K. Savonis, ir tautiniams 
šokiams — K. Rodzer.

Jaunimas labai suinteresuotas tautine 
veikla ir nariai jungiasi, žinoma, valdy
boms reikia dirbti apgalvotai, kad nesu
griovus jaunuolių veiklos, dėl visai menkų 
nesusipratimų.

Jeigu viskas gerai seksis, tai. mūsų jau
nimas pasirodys ir už Škotijos ribų.

Užbaigėm Tautos šventės minėjimą su 
gera nuotaika Tautos Himnu.

Z. Sledziauskas

Vokietija
LIETUVAITĖ GIMNASTIKOS 

PIRMENYBĖSE
24 spalio Miunchene pasibaigė 10-tosios 

pasaulio ritminės gimnastikos pirmenybės. 
Geriausiai pasirodė Bulgarijos gimnastės, 
iš 18-kos medalių surinkusios 14, jų tar
pe 5-kls aukso. Tarybų Sąjunga turėjo pa 
sitenkinti trimis medaliais — po vieną 
aukso, sidabro ir bronzos; be to, Čekoslo
vakija gavo bronzos medalį grupinėse 
varžybose. Laimingiausia motina tarp žiū
rovų buvo bulgarė Eilėna Ignatova — jos 
dvi dukterys, Lilija ir Kamelija. — pa
saulio čempionės. Bulgarija laimėjo gru
pines varžybas ir pavienių gimnasčių ke- 
turkovę. Ne veltui trenerė Robeva ir juo
kėsi, ir verkė, rankoje laikydama šampa
no taurę su raudona rože. Miunchene gyve 
nančių lietuvių būrelį džiugino 16-metės 
Dalios Kutkaitės pirmasis pasirodymas 
pasaulio pirmenybėse. Vilnietė moksleivė 
užėmė tris penktąsias ir dvi šeštąsias vie
tas. Tuo būdu Dalia Kutkaitė sėkmingai 
lįsirikiavo i geriausių pasaulyje gimnasčių 
pirmąją šešetuką, Kutkaitės artimiausias 
siekis — kitais metais Europos pirmeny
bės Stavengeryje, Norvegijoj, po to, 83- 
čiais, pirmenybės Strasburge. 84-tais rit
minė gimnastika bus pirmą kartą įtraukta 
į olimpinių žaidynių Los Anžele programą. 
Jau dabar Kutkaitės trenerė Elena Vaidu- 
tė Kubilienė gali didžiuotis savo auklėti
nės pasiekimais. Ritminė gimnastika pa
saulyje vis daugiau populiarėja. Tai gra
žus sportas, kuriam tinka vokiečiu rašy
tojo Goethės žodžiai:“ Ritmas turi kažką 
užburiančio — netgi įtikina, kad mums 
priklauso iškilieji dalykai". Lietuvoje rit
minės gimnastikos pradininkė buvo Da
nutė Nasvytytė, baigusi mokslą Berlyne 
ir per Antrąjį pasaulinį karą Kaune rit
minės gimnastikos ir išraiškos šokio stu
diją. Dabar gyvena Australijoje.

AR SVEIKA GERTI KAVĄ?
Pastaruoju metu spaudoje paskelbta 

daug kraštutinių nuomonių apie kavos ža
lą ar naudą žmogaus organizmui Vienas 
sveikatos patailmų žurnalas atspausdino 
tokį patarimą: žmonėms, sergantiems hi
pertonija, išemine širdies liga, krūtinės 
angina, aferoskleroze, kava nerekomen
duojama. O sveikiems tikrai neverta atsi
sakyti malonumo išgerti vieną — du puo 
delius per dieną. Piktnaudžiauti kava, ži
noma, žalinga, kaip žalinga be saiko gerti 
ir kitus gėrimus, nesaikingai mėgautis 
kad ir skaniausiais patiekalais. Viskas 
sveika, kas saikinga.
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