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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

BETEISIŠKUMO IR 
NUŽMOGINIMO ŠAKNYS

Neseniai Vakarus pasiekė septyni Lie
tuvoje gyvenančio autoriaus Prano Vytė- 
nc rašiniai, kuriuose nagrinėjamos ir kri
tikuojamos dvi esminės sovietinio gyve
nimo blogybės: piliečio beteisiškumas ir 
materialistinis žmogaus nužmoginimas.

Daug kas pasikeitė ir keičiasi sovieti
nėje sistemoje, tačiau piliečio beteisišku
mas nepasikeitė. Autorius kelia klausimą, 
kodėl taip yra, ir nurodo dvi pagrindines 
priežastis. Beteisiškumas pirmiausia kyla 
iš totalistinės marksizmo sampratos, nei
giančios žmogaus teisių ir dorovės 
visuotinumą. Jei žmogus ir jo teisės tėra 
tik klasių kovos įrankis, tai su priešinin
ku galima elgtis kaip patinka, pateisina
mos ir nežmoniškiausios priemonės. Tai 
viena. Antroji beteisiškumo priežastis sly
pi Tarybų Sąjungos, tiksliau tariant, Ru
sijos istorijoje. Rusija turi ilgą tironiškos 
priespaudos tradiciją, kurioje totalistinis 
maksizmas rado derlingą dirvą. Štai kodėl 
tarybinis pilietis beteisis, nuolat prievar
taujamas, pajungiamas valstybei, kolekty
vui, partijai.

Išryškinęs šias dvi beteisiškumo prie
žastis, autorius nesprendžia, kuri iš jų pa
vojingesnė, tik pabrėžia kraštutiniškai su
prantamo kolektyvizmo žalą žmogui, šią 
problemą Pranas Vytėnas savotiškai pra
tęsia, gvildendamas kitą sovietinio gyve
nimo blogybę, kurią jis vadina „materia
listiniu žmogaus nužmoginimu“.

Autorius pripažįsta, kad materializmas 
šalia kitokių pasaulėžiūrinės minties kryp 
čių reiškėsi įvairiais amžiais. Jis nepavo
jingas laisvoje demokratinėje visuomenė
je, kuri užtikrina visiems vienodą teisę 
laikytis savo įsitikinimų, juos viešai gin
ti. Jis tampa didžiai grėsmingu tik tada, 
kai virsta valstybės ideologijos dalimi, 
totalistinės santvarkos ramsčiu. Toks yra 
vad. dialektinis ir istorinis materializmas, 
kuris, pasak Prano Vytėno, „stabdo ir 
varžo bet kokį valdžios nekontroliuojamą 
dvasinį žmonių aktyvumą“.

Marksistinis materializmas dangstosi 
mokslu, save laiko mokslišku, o visas ki
tas pasaulėžiūras, ypač idealistinę bei re
liginę filosofiją, vadina nemoksliškomis 
arba antimoksliškomis. Bet ar-tokios pre
tenzijos pagrįstos?

Mokslas tikrovę tiria specifiniu kieky
bės, struktūros požiūriu, siekia kiek gali
ma tiksliau apibrėžti savo tyrimo sritį ir 
nesiima nieko teigti ar spręsti apie tokius 
dalykus, kurie į jo sritį neįeina. Prie to
kių dalykų priklauso klausimai, kuriuos 
materializmas tariasi išsprendęs, kaip ma
terijos pirmumas, Dievo, nemirtingos sie
los, pomirtinio gyvenimo neigimas, žmo
gaus sąmonė nėra tik „visuomeninės bū
ties atspindys smegenų fiziologiniame ju
dėjime“, kaip teigia marksistai. Vytėnas 
pastebi, kad silpniausia materialistinės 
filosofijos vieta yra žmogaus būties klau
simai, nuo seno laikomi pačiais svarbiau
siais. „Svarbu yra tinkamai nušviesti 
šiuolaikinio konkretaus ir gyvo, vargstan
čio ir kenčiančio žmogaus gyvenimą. Bet 
apie konkretaus žmogaus, žmogaus kaip 
asmens problemas materializmas mažiau
siai gali ką nors tikrai turiningo pasakyti. 
Individo, asmens klausimai marksistinio 
materializmo sistemoje neranda sau dera
mos vietos. Kitaip ir negali būti, abejin
gumas žmogui kyla iš pagrindinių mate
rializmo tezių“, pažymi autorius.

Materializmo dvasinį bergždumą liudija 
gyvenimo praktika. Jo neigiama religija 
gyvuoja, net stiprėja komunistų valdomo
se šalyse. Oficialiai tai aiškinama bur
žuazinės propagandos poveikiu. Jaunesnės 
kartos marksistai Lietuvoje gerai supran
ta ortodoksiško marksizmo lėkštumą, kad 
jis negali pasakyti nieko vertingo šių die
nų žmogui. „Plačiai garsinamas marksis
tinis humanizmas, kuris žmogų kreipia tik 
; materialinį gyvenimą ir neigia amžiną
sias dvasines vertybes, neišvengiamai ne
ša žmonėms tik gilų pesimizmą ir dorovi
nį smukimą. Tuo įsitikina vis daugiau 
žmonių, net ir tų, kurie gauna tik mate
rialistinį ateistinį išsiauklėjimą“.

Baigdamas materializmo kritiką, Pra
nas Vytėnas pabrėžia krikščionybės pra
našumą: „Krikščionybė duoda tvirtą tikė
jimą, kad amžinai išlieka žmogaus asme
niškasis „aš“, kuris mirties valandą ne
suyra, nes siejamas su nemirtinga siela ir 
neišsenkama Dievo malone“. J.Vd.

Konferencija
Gegužės 17-18 dienomis Stockholme po

sėdžiavo Vidurinės ir Rytų Europos egzi- 
linių socialistų partijų konferencija, kuri 
aptarė tarptautinę padėtį ir pasisakė pa
vergtųjų Europos Kraštų klausimais.

Konferenciją atidarė Vid. ir Rytų Eu
ropos Socialistų Unijos (SUCEE) pirmi
ninkas dr. Bruno Kalninš, pirmiausiai pa
sveikindamas suvažiavusius ir pareikš
damas padėką Švedijos Socialdemokratų 
partijai, leidusiai pasinaudoti patalpomis 
iStoekholmo Liaudies Namuose. Pagerb
damas neseniai mirusio Švedijos min. pir
mininko Olof Palmės atmintį, dr. B. Kal
ninš iškėlė velionio nuopelnus pasauli
niam demokratinio socializmo sąjūdžiui ir 
jo ilgalaikę pagalbą Rytų Europos tau
toms, ypač Pabaltijo, kovojančioms dėl sa
vo kraštų laisvės. Dr. B. Kalninš prašė 
konferencijoje dalyvaujantį Švedijos soc. 
dem. partijos atstovą ir parlamento narį 
Hans-Goran Franką perduoti nuoširdžią 
padėką Švedijos broliškai partijai už vi- 
sakeriopą pagalbą ;r gilią užuojautą dėl 
Olof Palmės mirties.

H.G. Frankas pasveikino konferenciją 
Švedijos soc. dem. partijos vardu ir pa
žymėjo, kad jo partija pageidauja palai
kyti draugiškus ryšius su Rytų Europos 
socialistais. Jam pačiam tas reikalas rū
pi, tuo labiau, kad jam tenka lankytis 
Sov. Sąjungoje ir kituose Rytų Europos 
kraštuose. Neseniai būdamas Lenkijoje, 
jis kalbėjo su valdžioje esančiais asmeni
mis, bandydamas palengvinti suimtųjų 
Solidarnosc veikėjų bei disidentų padėtį.

H.G. Frankas pasakė, jog Olof Palmės 
tragiška mirtis buvo didelis smūgis Švedi
jai. Jis turėjo tautos, ypač darbo žmonių, 
pasitikėjimą ir buvo žinomas pasaulinio 
masto politikas. Jis kovojo dėl branduoli
nio nusiginklavimo, dėl tautų laisvo ap
sisprendimo, dėl teisės gyventi laisvėje 
kaip didžioms, taip ir mažoms tautoms. 
Jam labai rūpėjo ir Rytų Europos tautų 
laisvė. Švedija suteikė prieglobstį šimtams 
politinių pabėgėlių. Švedijos socialdemo
kratų partija ir naujo min. pirmininko 
Ingvar Carlsson vadovaujama vyriausybė 
yra pasiryžusi tęsti žuvusio Olof Palmės 
politinę liniją.

ATSILIEPIMAI VAK. SPAUDOJE
ANGLŲ SPAUDOJE APIE 

ČERNOBYLIO IR IGNALINOS 
JĖGAINES

Mėnesiui praėjus po avarijos Černoby
lio atominėje jėgainėje, sovietų spaudoje 
pradėjo pasirodyti korespondentų pra
nešimai apie nelaimės apimtį ir nuosto
lius. Pirmomis dienomis buvo spausdina
mi tik trumpi „Ministrų tarybos praneši
mai".

Dabar jau sakoma, kad žuvusiųjų skai
čius pasiekė 13, nukentėjusių nuo radia
cijos yra 299 žmonės, apie 100.000 žmonių 
buvo evakuota iš radioaktyvios taršos pa
liesto rajono. Prieš dvi savaites Kijeve 
buvo kilusi panika, nes užsienio radijas 
pranešė, jog iš Ukrainos sostinės evakuo
jami užsieniečiai.

Londono dienraštis The DAILY TELE
GRAPH (V.21) pranešė, kad Lietuvoje 
esanti Ignalinos atominė jėgainė, kuri yra 
tokios pat konstrukcijos, kaip ir Černoby
lio, turi panašius statybos trūkumus, tad 
yra nesaugi. Nelaimė Ignalinoje, tai tik 
laiko klausimas. Jėgainė esanti pastatyta 
be vandens vėsinimo bokštų, kaip tai da
roma Vakaruose. Karštas vanduo iš jė
gainės, turįs radioaktyvių priemaišų, nu
leidžiamas tiesiai į ežerą, iš kurio vanduo 
bėga į Dauguvos upę, o per ją į Baltijos 
jūrą.

Žinios apie jėgainės defektus ateina 
kartu su kitais įrodymais, kad Sov. Są
jungoje paskubomis vykdoma jėgainių 
statyba yra blogai organizuota ir yra daug 
trūkumų projekto vykdyme. Vis dažniau 
sovietų spaudoje spausdinami signalai, 
kuriuose nurodomi trūkumai statybose, 
bet padėčiai pagerinti nieko nedaroma.

Straipsnio pabaigoje sakoma, jog Sov. 
Sąjungoj yra dvidešimt RBM tipo reakto
rių, kurie po avarijos Černobylyje nebu
vo sustabdyti patikrinimui ir veikia be 
pertraukos. Vakarų spaudoje klaidingai 
buvo sakoma, kad visi reaktoriai buvo 
sustabdyti. Iš tikrųjų tik viena Černoby

Stockholme
Baigdamas savo kalbą, H.G. Frankas 

pakvietė visus konferencijos dalyvius į 
gražų viešbutį priešpiečiams, kuriuos su
rengė Švedijos soc. dem. partija. Pakeliui 
į tą priėmimą, konferencijos dalyviai ap
lankė Adolf Fredriks kapines, kur kon
ferencijos pirm. B. Kalninš padėjo ant 
Olof Palmės kapo raudonų rožių puokštę.

Grįžę į posėdį, konferencijos dalyviai 
išklausė SUCEE Vykd. komiteto bei Revi
zijos komijos pranešimus ir aptarė toles
nės veiklos klausimus. Turint omenyje, 
kad šiais metais Socialistų Internacionalo 
kongresas vyks Limoje, Peru sostinėje, ir 
kad dėl finansinių problemų ten galės da
lyvauti tik keli egzilinių partijų delega
tai, konferencija aptarė svarbesniuosius 
ten svarstysimus klausimus.

Ligšiolinis SUCEE pirmininkas dr. Bru
no Kalninš, vadovavęs organizacijai per 
pastaruosius 22 metus, dėl amžiaus ir 
sveikatos stovio nutarė atsistatydinti. Jis 
pasakė atsisveikinimo kalbą, kurioje pa
pasakojo apie savo politinę veiklą ir apie 
darbą pokariniame laikotarypje šioje or
ganizacijoje. SUCEE sekretorius Vilem 
Bernardas (Čekoslovakija) visų egzilinių 
partijų vardu padėkojo pasitraukiančiam 
Latvijos socialdemokratijos veteranui už 
jo darbus visų Rytų Europos kraštų la
bui ir pasiūlė konferencijai išrinkti dr. 
Bruno Kalninšą SUCEE garbės pirminin
ku. Pasiūlymas buvo vienbalsiai priimtas.

Po ilgesnių diskusijų apie padėtį Vid. 
ir Rytų Europos kraštuose, konferencija 
priėmė rezoliuciją. Joje pasakyta, jog sie
kiant geresnių santykių tarp Rytų ir Va
karų, ir norint sudaryti sąlygas visoms 
Europos tautoms gyventi taikoje ir lais
vėje, reikia:

L Prašyti Socialistų Internacionalui 
priklausančias partijas, kurių delegatai 
ateityje lankysis Sov. Sąjungoje ar Var
šuvos pakto kraštuose, kreiptis į valdžio
je esančius asmenis su šiuo prašymu:

a. išleisti iŠ kalėjimų, darbo stovyklų 
ir tremties šiuo laiku kalinamus socialis
tus, socialdemokratus ir kitus demokra
tus;

b. nustoti persekiojus politinius bei 
religinius disidentus;

lio atominė jėgainė neveikia. Ten vyksta 
darbai sugedusiam reaktoriui izoliuoti ir 
apvalyti aplinką nuo radioaktyvios taršos.

P.S. Paskutinėm sovietų žiniom, 19 jau 
mirė, 300 sužeistų.

ŠVEICARIJOS SPAUDOJE

Šveicarų laikraštis NEUE ZUERCHER 
ZEITUNG (V.13) išspausdino ilgesnį 
straipsnį apie Černobylio atominės jėgai
nės avariją ir apie Lenkijos valdžios su
sirūpinimą dėl radioaktyvios taršos, kuri 
palietė Lenkiją ir Lietuvą.

Laikraštis rašo, kad šiaurės rytų Len
kijos dalis, kuri anksčiau priklausė Len
kijos-Lietuvos karalystei — Balstogės ir 
Suvalkų vaivadija, taip pat dalis Lietu
vos teritorijos ir Rytprūsiai — tai rajo
nas, per kurį perejo radioaktyvūs de
besys. Iš Rytprūsių, kuri dabar vadinama 
Kaliningrado sritimi, jokių žinių nėra. Iš 
Baltarusijos ir Lietuvos gaunama mažai 
žinių, bet iš Lenkijos ateina beveik vis
kas, kas žinoma sąryšy su Černobylio 
avarija.

Gegužės 12 d. tas pat laikraštis prane
šė, kad užsienyje gyvenantieji ukrainie
čiai, kurių yra apie du milijonai, per baž
nytines organizacijas pasiūlė stambią pa
ramą nukentėjusiems Ukrainoje, bet tuos 
pasiūlymus Maskva ignoravo. Taip pat 
Ukrainiečių gydytojų sąjunga J.A. Valsti
jose norėjo suteikti pagalbą savo tautie
čiams Ukrainoje, — bet ir jie „neturėjo 
laimės“, — sovietai neleido. Ukrainiečių 
išeivių nuomone, Kremlius bando suvers
ti kaltę ukrainiečiams pareigūnams vieto
je, nors kaltė dėl nelaimės yra Gorbačio
vo nesugebėjime tvarkyti reikalus.

Šveicarijos spaudoje apie branduolines 
jėgaines rašoma bemaž kasdien. Spausdi
nami brėžiniai, kurie rodo skirtumus jė
gainių konstrukcijoje. Vakaruose statomi 
reaktoriai yra apsaugoti plieno ir gelžbe- 
tono struktūromis, kurių sovietų statybo
se nėra. Černobylio ir Ignalinos jėgainės 
yra panašios konstrukcijos, tad nesaugios

karinių bazių

teises punkte

Černobylio

kraštų vy-
Atominės

c. pasmerkti ir susilaikyti nuo bet 
kokio terorizmo;

d. atitraukti sovietų karines pajėgas 
iš Baltijos valstybių ir iš 
kituose Europos kraštuose,

e. atstatyti suverenines 
„d“ išvardintoms tautoms.

2. Turint omenyje avariją 
atominėje jėgainėje:

a. pareikalauti, kad visų 
riausybės leistų Tarptautinės
Energijos Agentūros pareigūnams apžiū
rėti atomines jėgaines, ypač Ukrainoje ir 
Lietuvoje, ir patikrinti įrengimus saugu
mo atžvilgiu; pareikšti užuojantą avari
jos pasekmėmis paliestų kraštų gyvento
jams, dėl pergyvenimų ir nuostolių gyvy
bėmis;

b. prašyti Pasaulio Sveikatos Valdy
bą (WHO) patikrinti paliestų rajonų de- 
kontaminaciją.

Vykdomojo komiteto rinkimai. Konfe- 
ferencija nutarė per ateinančias kadenci
jas palaipsniui atjauninti SUCEE vykdo
mąjį komitetą, išrenkant į vadovybę jau
nesnius asmenis. Buvo išstatyti kandida
tai, kurių amžius neviršija 70 metų. Tuo 
būdu į naują SUCEE vykdomąjį komite
tą tapo išrinkti:

pirmininku — Andor Bolcsfoldi (Ven
grija),

vicepirmininkais: Vilem Bernard (Če
koslovakija), Wilma Berzins (Latvija) ir 
Marko Milunovič (Jugoslavija), ir 

sekretorius — Tadeusz Prokopovicz 
(Lenkija).

Lietuvos Socialdemokratų partijos de
legatu Stockholmo konferencijoje buvo J. 
Vilčinskas, atvykęs iš Londono. Delega
tais Limos S.I. kongrese bus dr. J. Valai
tis ir prof. K. Balkus, abu iš Čikagos.

ŠČARANSKIS JAV KONGRESE

Sovietų politinis kalinys A. ščaranskis 
buvo klausinėjamas Kongreso Helsinkio 
komitete. Jis kalbėjo apie disidentus, „re- 
fusnikus“, žmogaus teisių kovotojus, reli
ginės laisvės siekiančius ir kitus sovieti
nės imperijos kalinius, su kuriais jam te
ko susitikti. Ščaranskis ypač pabrėžė Bal
tijos valstybių nuotaikas. Jam teko kalė
jime būti su ukrainiečiais, latviais, žy
dais, estais ir lietuviais. Pareiškime Šča
ranskis keturis kartus paminėjo Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Jis sėdėjęs kameroje su 
Viktoru Petkum, su latvių rašytoju Cali- 
tis, kitais Pabaltijo tautų kovotojais.

Buvęs kalinys pasakė, jog Sovietų 
junga naikina Helsinkio procesą, ji 
kalba apie laisvę, tačiau vykdo baisią 
liginę priespaudą. Jis ragina sudaryti 
Amerikoje bendrą jungtinį visų persekio
jamų mažumų frontą, nes tylioji diploma
tija, jo nuomone, gali būti tik paskutinė 
priemonė, o prieš imantis tokios diploma
tijos būtina išvystyti didelį, jungtinį 
spaudimą Kremliaus valdžiai, kuri tuoj 
pajustų bendrą ukrainiečių, žydų, lietu
vių, latvių, estų ir kitų prispaustų tautų 
veikimą.

Są- 
tik

DELEGACIJA BALTUOSIUOSE
RŪMUOSE

Vašingtone veikiančiam Jungtiniam Pa- 
baltiečių Komitetui pranešta, kad birželio 
14 d., Pabaltijo Laisvės Dienos proga, pa- 
baltiečių atstovų delegacija bus priimta 
Baltuosiuose Rūmuose. Jungtinis pabal- 
tiečių komitetas dabar rūpinasi, kad Ame
rikos Senatas ir Atstovų Rūmai iki bir
želio 14 d. priimtų Pabaltijo Laisvės Die
nos rezoliuciją. Jos pravedimą jau yra 
pažadėję paremti įvairūs kongresmenai.

HELSINKIO GRUPĖS NARIAI
SOVIETŲ LAGERIUOSE

Tarptautinės Amnestijos Organizacijos 
biuletenis pranešė, kad sovietų lageriuose 
kalinami 13 Helsinkio grupės narių, 5 yra 
tremtyje ir 1 internuotas psichiatrinėje 
ligoninėje.

VLADUI LEVINSKUI 
Vokietijoje mirus, 

Juozui Levinskui, jo broliams 
Lietuvoje, 

Australijoje ir šeimos nariams 
liūdesio valandoje reiškiame 

gilią užuojautą.
J. Maslauskas su šeima.

LIETUVOJE

tarptau-
Čekoslo-
moterų

atlikta

nakvyne
laikraštyje“ Ričardas Ve-

Vinikas ir Valdas Kamins-

vyrai, aipsigin- 
patraukė prie 
skyles ir kan 
ar nekibs.

apuoslė ir 
para-

„Lietuvos“ ansambliu koncertai Azijoje
Dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ vi

są kovo mėnesį koncertavo Vidurinėje 
Azijoje. Lankėsi Tadžikijoje, Uzbekijoje, 
Kirgizijoje ir Kazachstane.
Pirmieji personaliniai kompiuteriai

Šiaulių „Nuklono“ gamyklos kolektyvas 
gegužės mėnesį pagamino pirmuosius per
sonalinius kompiuterius.
Merginų šachmatų čempionatas

Gegužės 14 d. Vilniuje, Meno darbuoto
jų rūmuose, prasidėjo pasaulio merginų 
(iki 20 metų) šachmatų čempionatas. Vil
nietė Kamilė Baginskaitė turi galimybių 
laimėti. Ji neseniai laimėjo du 
tinius turnyrus — Lenkijoje ir 
vakijoje, sėkmingai žaidė TSRS 
pirmenybėse.
500-oji transplantacija

Vilniaus klinikinėje ligoninėje 
500-oji inksto persodinimo operacija. 22 
metų vaikinui operaciją atliko docentas 
V. Kleiza, profesorius B. Dainys, chirur- 
gas-transplantologas V. Dzedziulis. Prieš 
šešiolika metų Lietuvoje buvo pradėtos 
tos rūšies operacijos.
Žvejyba su

„Valstiečių 
gys rašė:

— Bronius 
kas — bendraminčiai. Abu jie statybinin
kai, abu žvejai mėgėjai. Tad nenuostabu, 
kad vieną saulėtą dieną 
klavę žvejybos įrankiais, 
Šventosios. Pragręžę lede 
triai laukė grobio — kibs

Broniui užkibo. Ištraukė, 
(kas nuostabiausia) nutarė vietoj 
gauti. Ne tik pats ragavo, bet ir draugą 
pavaišino. Paskui atvirkščiai — Bronių 
Valdas vaišino.

Nežinia kuo baigtųsi tos vaišės, jeigu 
vyrams jėgų nepristigtų. Laimė, praeiviai 
du vyrus, ramiai miegančius ant ledo 
ir saldžius sapnus sapnuojančius, laiku 
pastebėjo. Ten ir rado juos uniformuoti 
vyrai, tuščiais buteliais apsistačiusius.

Žvejyba baigėsi. Tik kur matyta, kad 
žvejus, turinčius bilietus, baustų?

Dabar apie tą unikalią žvejybą Bronius 
ir Valdas turės papasakoti kolektyve, ku
riame dirba — sodininkystės ūkyje. Ir 
apie žvejybą, ir apie nakvynę.
Valstybės turto grobstytojai

P. Mačiūnas „Tiesoje“ rašė:
— Daug metų dirbu cecho liaudies kon

trolierium. Iš praktikos galiu tvirtinti, 
kad valstybės turtą grobsto daugiausia 
žmonės, mėgstantys girtauti. Visai nese
niai cecho mašinų derintoją P. Jucevičių 
liaudies kontrolieriai aptiko darantį nes
tandartinę avalynę iš vogtos odos. Už to
kius gaminius gautus pinigus pragerdavo.

— Liaudies kontrolė įmonėje, įstaigoje 
ar organizacijoje visada pirmoji gali pa
stebėti tokius dalykus, kurių negalima 
toleruoti, negalima praeiti pro šalį.

MIRĖ KUNIGAS V. SENKUS

Iš okupuotos Lietuvos gauta žinia, kad 
balandžio 29 d. Šatėse, Kretingos apskri
tyje, mirė vietos klebonas a.a. kun. Vin
cas Senkus. Velionis buvo gimęs 1912 m. 
gruodžio 28 d. Kunigu įšventintas Telšiuo
se 1939 m. balandžio 16 d. Dirbo įvairiose 
parapijose, paskiausiai buvo ilgametis 
šatių klebonas. Palaidotas gegužės 2 d. Ša
tėse.

VLADUI LEVINSKUI 
iškeliavus į amžinuosius namus, 

J. Levinskui, jo broliams ir šeimos 
nariams reiškiame gilią užuojautą.

DBLS Derby skyriaus 
valdyba ir nariai

A.fA.
VLADUI LEVINSKUI 

mirus Vokietijoj, 
reiškiame užuojautą jo 

broliui Juozui Levinskui 
ir giminėms.
P.R. Popikai
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VENGRAS KALBĖJO LIETUVIŠKAI
Nuo 1985 m. lapkričio mėn pabaigos 

Kalifornijos universiteto iškvietimu, kaip 
„visiting scholar“, tame universitete dir
bo Budapešto, Vengrijos, universiteto pro
fesorius dr. Endre Bojtar. Būdamas Kali
fornijoje, daugiausia Los Angeles, prof. E. 
Bojtar susidraugavo su visa virtine Kali
fornijos lietuvių, daugiausia su Akademi
nio Skautų sąjūdžio filisteriais prof. A. 
Avižienių, J. Navicku, E. Kulikausku ir 
kt., su jais kalbėdamas lietuviškai. Ten, 
kaip prof. E.B. pats sako, galėjęs net ke
lis mėnesius tobulinti savo lietuvių kal
bos žinias. Tuose bendravimuose pasireiš
kė kaip didelis lietuvių kalbos ir literatū
ros puoselėtojas. Išvykstančiam lietuvių 
draugui Los Angeles ASS filisterių vie
netas padovanojo Lietuvių Enciklopedijos 
pilną komplektą ir daug kitų knygų lietu
vių kalba. Grįžtantį atgal į Budapeštą 
prof. E. Bojtar šviesa-Santara pakvietė 
Chicagoje pasidalinti savo patirtimi, besi
domint lietuvių kalba. Vasario 21 d. Jau
nimo centro vakaronėje prof. E. Bojtar 
apie tai pasakojo lietuviškai.

Prof. E.B. Budapešto universiteto mo
dernios literatūros istorijos dėstytojas, 
Europos literatūrų tarptautinių ryšių ži
novas. Vengrijos Mokslų akademijos lei
džiamoje Europos literatūrų lyginamojoje 
istorijoje (UNESCO remiant iki šiol iš
ėjo 5 tomai) jis nagrinėja Rytų Europos 
tautų literatūras. Berengdamas apybrai
žą apie Pabaltijo literatūrų avangardizmą 
susidomėjo ir lietuvių avangardizmu. No
rėdamas gauti daugiau medžiagos apie 
latvių bei lietuvių poeziją, kreipėsi į Ry
gos bei Vilniaus mokslų akademijas, bet 
į tai atsiliepė tik Vilnius. Tai buvo maž
daug prieš 18 metų. Bandydamas supras
ti „Keturių vėjų“ kūrybos formas, priėjo 
prie išvados, kad esminiam lietuvių litera
tūros pažinimui turįs išmokti kalbėti lie
tuviškai. Pradėjo mokytis iš atsitiktinai 
gauto rusiško lietuvių kalbos vadovėlio. 
Po to kelis kartus buvo nuvykęs, nors 
trumpam, į Lietuvą ir ten išmoko teisin- | 
gai tarti žodžius, pažino lietuvių kalbos 
kirčiavimą. Nors yra literatūros istorijos 
specialistas, bet moka 15 kalbų (jų tarpe: 

latvių, lietuvių, lenkų, prancūzų, rusų, 
vokiečių ir kt.).

Besigilindamas į lietuvių kalbos pažini
mą, pažodžiui išvertė Donelaičio „Metus“, 
vėliau virtinę apsakymų ir tris knygas 
dabartinių ok. Lietuvos rašytojų. Lietu
vių poezijos antologijoje vengrų kalba pa
teikė vertimus kūrinių keliolikos lietuvių 
poetų, esančių ok. Lietuvoje ir išeivijoje. 
Nuolat skelbia recenzijas lietuvių poezijos 
ir prozos veikalų. Pagaliau 1985 m. Bu
dapešte išleido lietuvių kalbos gramati
ką vengrams (Krėvės szoval Litvanul), 
312 p. veikalą, jame pateikdamas gana 
daug lietuvių literatūros ir tautosakos na
grinėjimo pavyzdžių.

Atidarydamas vakaronę L. Mockūnas 
pristatė prof. E. Bojtar kaip didelį lietu
vių literatūros žinovą ir populiarizatorių 
bei vertėją Vengrijoje. Jo dėka lietuviai 
ir vengrai tarsi susigiminiavo. Ko nepa
vyko padaryti šventam Kazimierui (kuris 
1471 m. buvo numatytas į Vengrijos ka
ralius ir turėjo suartinti ir vengrus su lie
tuviais) padarė E. Bojtaras, vengrus su
pažindindamas su lietuvių kalba ir lietu
viais.

Prof. E. Bojtar, taisyklinga ir gerai kir
čiuota lietuvių kalba, papasakojo apie sa
vo susidomėjimą oaskirų lietuvių rašyto
jų kūryba. Lietuvių Maironis jam yra ly
gintinas su vengrų laisvės kovų poeto 
Petofi Sandor kūryba. Petofi (1823-1849, 
žuvęs kovoje) laikomas genialiausiu ven
grų poetų, būdingiausiai išreiškusiu ven
grų tautos sielą savo kūryboje, atremtoj 
į liaudies dainas. Nors senovėje Lietuva 
ir Vengrija bendravo, tačiau XIX-XX a. 
vengrai lietuvių literatūrą galėjo pažinti 
tik iš negausių vertimų į rusų, vokiečių 
kalbas, nes jo žiniomis nebuvo vengro 
mokėjusio lietuvių kalbą. Jį patį labiau
siai nustebino lietuvių kalbos žodingumas, 
apibūdinimų turtingumas ir ritmingumas. 
Dabar Vengrijoje lietuvių rašytojų pro
zos bei poezijos pažinimas pažengė tiek 
pirmyn, kad pasirengta Budapešto uni
versitete įsteigti lietuvių kalbos katedrą. 
Versdamas lietuvių kūrinius į vengrų kal
bą E.B. labiausiai rūpinasi teksto minties 
vertimo tikslingumu. Lietuvių poeziją jis 

verčia pažodžiui, o po to paskiri vengrų 
poetai formuluoja lietuvių kūrybą ven
griškomis eilėmis. Prozos vertimus for
muluoja jis pats. Tarp kita ko E.B. at
kreipė dėmesį į tai, kad vengrų ir lietuvių 
dabartinėje literatūroje veik nėra rašinių 
istorinėmis temomis, nors abiejų tautų 
sena praeitis esanti labai turtinga ir ne
žiūrint, kad iki II-jo pasaulinio karo veng
rų literatūroje buvo labai daug veikalų 
Vengrijos istorijos temomis. Dabartinė kū
ryba, sako, daugiausia liečia dabarties 
buities temas. Tačiau savo krašto meilės 
požiūriu lietuviai, kaip ir vengrai, yra la
bai stiprūs.

GAUSUS PALIKIMAS
MIRĖ RAŠYTOJA SIMONE DE BEAUVOIR

Praeitą mėnesį (14.4) Paryžiuje mirė 
rašytoja S. de Beauvoir, sulaukusi 78 me
tų amžiaus. Rašytojos vardas literatūroje 
artimai susijęs su jos gyvenimo draugo 
ir rašytojo Jean-Paul Sartre asmeniu. 
Beauvoir tais atvejais visada minima an
troj vietoj po Sartre. Rašytojos literatūri
nis palikimas yra milžiniškas, kuris 1943 
m. prasidėjo romanu „LTnvitee“ (Įkviesta 
sis svečias). Pagrindiniais rašytojos vei
kalais yra laikomos sekančios knygos: 
„Antroji lytis“, „Mandarinai iš Pary
žiaus“, „Gražių paveikslų pasaulis“, „Se
natvė", atsiminimų knygos ir daug kitų.

Simone de Beauvoir gimė 1908 m. sau
sio 9 d. Paryžiuje, Montparnasso bulvare, 
pasiturinčioje aristokrato šeimoje. Jau 
1925 m. ji įsigija brandos atestatą, kuris 
Prancūzijoje vadinamas bakalaureatu. Iš 
pradžių ji studijuoja vienerius metus filo
logiją ir matematiką, o po to pereina į 
žymųjį Sorbonos universitetą filosofijos 
klausyti, kurį baigia 1929 m. parašydama 
diplominį darbą apie Leibnicą. Tais me
tais ji ir susipažįsta su Jean-Paul Sartre. 
Ji nuo 1931 m. iki 1943 m. su pertrauko
mis dirba filosofijos dėstytoja keliose ša
lies gimnazijose.

Didelę reikšmę rašytojos pasaulėžiūroj

Po paskaitos prof. E.B. laisvai lietuviš
kai atsakinėjo 'į klausimus, daugiausia su
sietus su jo asmeniškais įspūdžiais Lietu
voje, o taip pat ir apie paskirų lietuvių 
rašytojų kūrybą, savitumus. Savo kūry
boje lietuviai rašytojai vis laisviau pra
deda kalbėti net ir apie netolimą praeitį. 
Žmonių nuotaikos Vengrijoje ir Lietuvoje 
panašios.

Antroje vakaronės dalyje aktorė N. 
Martinaitytė paskaitė keliolikos vengrų 
poetų kūrinių vertimus į lietuvių kalbą, 
deja, verstų ne tiesiogiai iš vengrų kal
bos, o iš vertimų į kurią kitą kalbą.

J. Dainauskas

(„Draugas“)

turėjo jos ir Sartre susipažinimas su vo
kiečių filosofo E. Husserlio filosofija. Ypač 
didelę įtaką turėjo Husserlio mokslas apie 
sąmonės sąvoką, kaip apvaldančią pa
saulio centrą, kurios dėka daiktai ’įgauna 
savo egzistenciją.

Bendrai teigiama, kad visa S. de Beau
voir kūryba esanti lyg koks maištas prieš 
egzistuojančią santvarką ta prasme, kad 
padėti silpniesiems. Knyga „Antroji lytis“ 
yra laikoma rašytojos veikalu, kuriame 
apibūdinami egzistencialinės etikos bruo
žai. Pagal šitą etikos kryptį tylėjimas ir 
pasyvumas yra laikomi absoliučiu blogiu. 
Šitas vaidmuo moterims yra primestas iš 
vyriškos pusės. Pasak autorės, visiškai 
nesąmoningas teigimas būtų, jeigu mote
rys pradėtų reikalauti, kad viską reikia 
atmesti, kas vyriškos lyties sukurta kul
tūroje, technikoje ir mene. Beauvoir pa
sisako prieš tokį feminizmą, kuris pasisa
ko už radikalų vyrų ir moterų atskyrimą.

Romanas „Paryžiaus mandarinai“ laiko
mas žymiausiu rašytojos kūriniu, už kurį 
autorė gavo žymųjį Goncourt apdovano
jimą. Romane pavaizduojamas intelektua
lų vaidmuo Paryžiaus visuomenėje 1944- 
48 m. laikotarpiu. Autorė kiek ironiškai 
nupiešia šitus intelektualus, karo metu 
aktyviai dalyvavusius rezistencijos sąjū

dyje, pokario metais tapusius panašiais į 
žymiuosius administratorius mandarinus 
senojoje Kinijoje, Kurie yra visiškai atsi
skyrę nuo paprastos liaudies. Romano siu
žete dominuoja du pagrindiniai herojai ir 
jame duodamas gyvas paveikslas egzis
tencializmo epochos Prancūzijoje.

1966 m. pasirodžiusiame romane „Gra
žių paveikslų pasaulis“ autorė vaizdžiai 
nupiešia šiuolaikinę Paryžiaus visuome
nę, kurios gyvenimo prasmė esanti viso
kiausio turto įsigijime. Pagrindinė roma
no herojė Laurence turi viską, ką jos gy
venime buvo galima įsigyti: vyrą, kuris 
turi gyvenime daug pasisekimo, du ma
lonius vaikus, įdomią profesiją, o taip pat 
meilužį, kuris ją labai gerbia. Tačiau jos 
dukters pasipiktinimas kitų žmonių kan
čiomis, priverčia pagrindinę heroję su
prasti koks tuščias yra jos pasaulis.

Ypač populiari B. pasidarė pasirodžius 
jos knygai „Senatvė“. Šita knyga yra ais
tringas puolimas moderniosios visuomenės 
ir autorės nusistatymas senų žmonių at
žvilgiu. Ji reikalauja seniems žmonėms su
teikti galimybę, kad jie galėtų praleisti 
žmonišką senatvę. Pagal jos išvedžioji
mus, senam žmogui dar ir senatvėje gali
ma duoti gyvenimo prasmę.

Beauvoir, dar gyva būdama, išgarsėju- 
s: kaip atsiminimų autorė. Pagrindinės 
jos atsiminimų knygos: „Įvykių eiga“ ir 
„Geriausieji metai“ Juose rašytoja kar
tais ir sarkastiškai užsimena savo amži
ninkus. Beauvoir yra su Sartre daug ke
liavusi. Vienos tokios kelionės metu po 
Sovietų Sąjungą, jai teko kelias dienas 
pabuvoti ir Lietuvoje. Jean-Paul Sartre 
jau buvo miręs (1980 m.).

J. Kokštas

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJUS

Arkiv. L. Povilonis ir vysk. P.A. Bal
takis, OFM, sutarė ok. Lietuvoje pagrin
dines Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
iškilmes rengti 1987 m. birželio 28 d. ir 
išeivijoje 1987 m. birželio 14 d. Romoje. 
Jie paprašė Šv. Tėvą vadovauti jubilie
jaus atidarymo iškilmėms Romoje, išleisti 
ta proga apaštalinį laišką ir paskelbti ar
kiv. Jurgį Matulaitį palaimintuoju.

NAIKINAMIEJI
Ava Saudargienė

„NAIKINAMIEJI“ yra liudijimas, isto
rijoje neturintis sau pavyzdžio, tautų nai
kinimo ir barbariško kultūros, religijos ir 
žmoniškumo suniekinimo, Sovietų Rusijai 
siekiant užvaldyti pasaulį.

— Paskelbk mano liudijimą, kai nu
mirsiu, — prašė Petras Siemniška. — Kol 
gyvas, negaliu kalbėti.

Petras mirė. „NAIKINAMIEJI“ tai jo 
liudijimas, paminklas milijonams sunai
kintų ir naikinamų sovietiškoje vergijoje.

Autorė

Knygų Klubo leidinys Nr. 108, 1985. 224 
psl.

A. Saudargienė. NAIKINAMIEJI. Nidos 
Turinyje: „Išvadavimas“, 1940, 1944 m.; 

Tardymas, 1944 m.; Dolinka, 1945 m.; Ka
raganda, 1948 m.; Kasgaradok, 1951 m.
! Iliustracijos: Naikinamųjų kelias Ka
zachstane; Laisvės atėmimo potvarkis; 
Registracijos lapas; Asmens pažymėjimas.

„IŠVADAVIMAS“ 1940, 1944 m.
1945 m. spalio 2, dvidešimt penki 

gyvuliniai vagonai su politiniais kali
niais pajudėjo iš Vilniaus stoties. Kali
nių buvo po penkiasdešimt kiekviena
me narve. Traukiniui truktelėjus, nu
silpę, ligoti sukrito kaip skudurinės 
pamėklės.

„Veža... Kaip galvijus į skerdyklą 
veža...“, murmėjo sudžiūvęs, keturias
dešimties metų Petras Siemniška. Pa
kilo ir klupdamas prisibrovė prie lan
gelio. Įsikibo į grotas ir siūbavo ant 
sutinusių kojų.

Traukinys sunkiai ritosi, šlapdriba 
paslėpė laukus. Išnyko Panerių miške
liai ir kalvos. Dangus ir žemė susijun
gė sunkioj pilkumoj. Petras grįžo į va
gono kampą prie trijų vilniečių kuni
gų ir susirietė šalia savo vienmečio ku
nigo Aleksandro Lechavičiaus.

Virš jų braškėjo galvijų palydovo 
guolis, kuriame įsitaisė trys raudonar
miečiai nubausti už plėšikavimą. So
vietų NKVD (milicijos) skatinami, jie 
ėjo neoficialių seklių ir politinių kali
nių kankintojų pareigas. Nedidelis, 
lankstus kaip gyvatė, kriminalistas 
Vasia jau nuo pradžios užvaldė vago

ną. Jo bendrai, Ivanas ir Volodia, iš 
politinių kalinių atėmė paketėlius gau
tus iš giminių Vilniaus stotyje, o nesu
tikusius atiduoti geruoju iškoliojo ir 
suspardė.

Narve buvo tamsoka. Žmogus prie 
žmogaus, susispaudę, sėdėjo ant grin
dų. Žibalinė spinkselė apšvietė grindy
se išpjautą skylę, prie kurios stovėjo 
kalinių eilė.

— Kokia pažanga! — guodė ben
drakeleivius Aleksandras. — Devynio
liktame amžiuje rusų caras Lietuvos 
knygnešius ir politinius kalinius į Si
birą varė pėsčiomis. Dvidešimto am
žiaus pradžioje vežė grotomis apkal
tuose vagonuose. Kaliniai turėjo vie
tos ne tik sėdėti ant suolų, bet ir pri
gulti.

— Tik pagalvokit, galėjo išsitiesti, 
— nepatogiai rietėsi seniausias kunigų.

— Koks patogumas, — atsiduso 
jauniausias, bandydamas pajudinti 
sustingusias kojas.

— Palydovai ne tik saugojo kali
nius, bet ir patarnavo, —: tęsė Aleksan
dras — atnešdavo vandenį nusipraus
ti ir maistą kalinio stotyje užsakytą. 
Tokiame vagone vežamas į Sibirą ko
munizmo tėvas Leninas priekaištavo 
cariškai valdžiai dėl nepatogumų, nors 
visą skyrių sau vienas turėjęs. Nekul- 
tūringiausia, jam atrodė, kad jį į tua
letą kareivis lydėjęs.

— Pažangusis jo mokinys Stalinas 
panaikino buržuazinį žiaurumą, ko
lektyviai grūda į gyvulinius vagonus, 
su skyle grindyse mūsų patogumui, — 
atsiduso seniausias kunigų, Ukrainoje 
augęs ir gerai pažinęs komunistinę sis
temą.

— Nuo kada suimtieji vežami gyvu
liniais vagonais? — susidomėjo gele
žinkelietis Petras.

— Nuo 1929, masiškai tremiant 
ukrainiečius, vėliau Volgos vokiečius, 
valant Sovietinės Rusijos pasienius. 
1941 gyvuliniai vagonai panaudoti 
tremiant okupuotus lietuvius, latvius 
ir estus, — atsakė senas kunigas. — 
Pradžioje NKVD slėpė savo žiaurius 
veiksmus, darbavosi naktimis, bet kai 
suėmimai pasidarė sovietinio gyveni

mo kasdieninis reiškinys, jau nebesle
piamas!. Į vieną valymą patekau ir 
aš. Man pavyko pabėgti į Lietuvą. De
ja, ilga komunistų ranka ir vėl pačiu
po.

— Dabar jau nėra kaip pabėgti. 
Pažangūs sovietai užkalė langelius gro
tomis, ant vagonų įtaisė kulkosvai
džius, gale kiekvieno narvo įtaisė plat
formą sargybiniams. O gamtos reika
lui išpjovė skylę grindyse. Tai pažan
ga! Ir Leninas būtų patenkintas savo 
mokiniais, — dėstė Aleksandras.

— Kaip įmanoma tūkstančius su
imti per naktį, ar dieną? Iš kur tiek 
nusikaltėlių? — stebėjosi jaunas kuni
gas.

— Sovietų Sąjungoje nėra nekaltų. 
Kaip parista sniego gniūžtė auga ir 
virsta griūtimi, taip suėmimai ir kan
kinimai Sovietijoje. Komunizmas su
naikino žmoniškumą, kultūrą, religiją 
ir sugrąžino rusus į barbarybę, — at
sakė senas kunigas.

Nuo guolio nušoko Vasia, kietomis 
rankomis pačiupo Petro kojas ir nu
movė aulinius batus. Petras užprotes
tavo. Plėšikas spyrė jam į šoną. Nusi
rito nuo guolio Vasios draugai ir nu
vilko kailinius. Paliko Petras vien su 
švarku.

Politiniai nedrįso įsikišti. Vasia pa
metė Petrui suplyšusias brezentines 
vyžas. Kriminalistai sulipo į guolį, 
spjaudė ant gulinčių apačioje. Vasia 
keikė savo žmoną, sugrįžęs žadėjo nu
durti peiliu, kad jį įskundusi milicijai.

Petrą šiurpas kratė, konvulsingai 
kilnojosi krūtinė, sudžiūvusiom lūpom 
gaudė pašvinkusį orą; ištinęs liežuvis 
prilipo prie gomurio, aštrūs skausmai 
vėrė nugarą.

Prišlapinta buvo prie tualetinės sky
lės. Kaliniai suterštomis kojomis lipo 
per gulinčius, nešė smarvę.

Prašvitus traukinys sustojo laukuo
se. Narvo durys prasižiojo. Du aštuo
niolikmečiai su atkištais šautuvais su
stojo tarpduryje, kiti du, ginkluoti me
diniais vėzdais, įėjo į vidų, sugrūdo 
kalinius į dešinę ir skaičiuodami po 
vieną varė į kairę, kiekvienam suduo
dami vėzdu per galvą, ar per petį. Taip 
mušami jie linko nuo sunkių smūgių. 
Tuo tarpu kareiviai tikrino sienas, lu
bas ir grindis, ieškojo plyšių per ku
riuos kaliniai kėsintųsi pabėgti.

Sugirgždėję traukinio ratai, ir vėl 
ritosi. Įdienojus įkaitusiam vagone pri
trūko oro. Kaliniai alpo, šaukė van
dens. Pajėgesni išmušė langelio stiklą 

ir prisispaudę prie grotų gėrė šaltą orą.
Saulei leidžiantis traukinys vėl su

stojo. Tikrintojai, radę išmuštą stiklą, 
pranešė transporto viršininkui.

— Kas išmušė langą? — siuto NK
VD pulkininkas.

Kaliniai subruzdo, šaukė: — Oro! 
Vandens! Iš mūsų atėmė duoną, Vil
niaus stotyje giminių atneštą!

NKVD pulkininkas atkišo naganą: 
— Sovietų Sąjungoje duonos netrūks
ta, užtenka ir tėvynės išdavikams. O 
maištininkams užteks kulkų į pakaušį.

Kaliniai susitraukė, sukrito ant grin
dų.

Naktis buvo šalta. Apiplėštas Petras 
drebėjo. Kunigas Aleksandras nusivil
ko kailinius, patiesė ant grindų ir pa
kvietė:

— Prislink, užteks vietos abiem. 
Bus šilčiau.

Kunigo draugiškumas sugraudino 
Petrą. Užstojo slogi tyla, pertraukia
ma politinių kalinių kūkčiojimu, deja
vimu ir kriminalistų keiksmais.

Trečią kartą traukiniui sustojus, 
Petras prasispraudė prie langelio. Kit
ko nieko nematė, tik pilką dangų ir pa
geltusius laukus. Nenuspėjo, kur veža.

Po rytmetinio skaičiavimo ir pati
krinimo, komjaunuoliai įstūmė kibirą 
vandens. Tris dienas be vandens, kaip 
galvijų banda sujudo kaliniai. Sargy
biniai atkišo šautuvus. Komjaunuolis 
davė ženklą Vašiai: „Ei, tu! Išdalink 
vandenį! Po ketvirtį skardinukės kiek
vienam!“.

Vos ant kojų besilaikantys kaliniai 
sujudo. Šautuvų sutramdyti sustojo. 
Vasia atsigėrė, pagirdė bendrus, ir pra
dėjo dalinti.

Atėjo Petro eilė. Kaulėtais pirštais 
čiupo skardinę. Rankos drebėjo, vos 
neišpylė brangų skystį. Pakėlė prie lū
pų ir gardžiavosi drumzlinu vandeniu. 
Antram gurkšniui vandens neužteko. 
Vasia išplėšė skardinę ir pakišo sekan
čiam. Paskutinis buvo Aleksandras. Iš
tįsęs, visa galva praaugęs kitus, sto
vėjo palinkęs. Pajuodusi kunigo apy
kaklė buvo per didelė kalėjimuose su
nykusiam. Šviesių plaukų garbaną nu
stūmęs nuo akių, pakėlė skardinę. 
Vandens nebuvo nė sukepusiom lū
pom suvilginti.

Vakariniam skaičiavimui sustojo 
kažkur laukuose. Negavę vandens nei 
duonos, važiavo toliau. Viršutiniame 
guolyje kriminalistai keikė, spjaudė, 
vėmė.

— Jie girti, — pažvelgęs į braškan
tį guolį piktinosi Petras.

— Tavo batus išmainė į degtinę, 
— pastebėjo įžvalgus Aleksandras.

— Su kuo?
— Su komjaunuoliais. Ar nematei?
Ne, Petras nematė. Nenorėjo maty

ti. Bėgo nuo keiksmų, kosėjimo, skaus
mingų aikčiojimų ir smarvės. Nusil
pęs, išsekęs, prispaudė galvą prie lentų 
ir galvojo apie duoną. Duona priminė 
Ireną. Irenos veidas grįžo, buvo taip 
arti, kad tiesė ranką, norėjo paliesti 
jos šviesius plaukus. Bet ji buvo ne
reali, kaip ir duona. Baisios kelionės 
slogutyje tik praeitis buvo reali.

Jis buvo vyriausias gausioje šeimo
je. Tėvų mylėtas, globojamas. Ketu
riolika jam buvo, kai rusų caras, lai
kęs Lietuvą pavergtą, 1914 m., susi
kovė su Vokietijos kaizeriu, ir gimta
sis miestas atsidūrė fronto linijoje.

Skubomis evakuoti valdininkai, jų 
tarpe ir dėdė Juozas. Po kelių dienų 
dėdės žmona, teta Viktorija, gavo lei
dimų važiuoti pas vyrą į Vilnių. Tėvo 
patvarkymu keturiolikametis Petras 
palydėjo tetą su mažais vaikais. Vil
niaus stotyje pasitiko dėdė Juozas ir 
perkėlė šeimą į Maskvinį traukinį.

Petras pasiliko vienas. Turėjo bilie
tą atgal ir vieną rublį. Laukdamas 
traukinio į Kalvariją, išėjo pasižiūrėti 
miesto. Berniukas susižavėjo senais 
didmiesčio mūrais, atsigėrėti negalėjo 
puošniomis šventovėmis. Užlipęs ant 
Gedimino kalno stebėjosi Neries slė
nio žalumu ir karališko miesto grožiu. 
Vieną dieną aš čia gyvensiu — šnabž
dėjo užburtas.

Saulei leidžiantis grįžo į stotį, bet 
traukinio į vakarus nebuvo. Visur pil
na kareivių. Stumdėsi tarp karo pabė
gėlių, klausydamas svetimų kalbų. Už 
pusrublį pavalgė, pramiegojo stoties 
laukiamajame. Sekančią dieną trauki
nio ingi nebuvo. Laukė ir dirbo, batus 
valė, lagaminus nešiojo, vagonus valė. 
Ką uždirbo, tą pravalgė. Frontui pri
artėjus prie Vilniaus, pasklido įvairūs 
gandai. Būk tai rusai bėgdami šaudo 
žmones ir viską degina, o atėję vokie
čiai gaudo vyrus apkasams kasti fron
to linijoj. Išsigandę gyventojai bėgo, 
kur kas išmanė. Petras kitų prikalbin
tas sėdo į paskutinį traukinį einantį į 
rytus. Po poros dienų traukinys susto
jo Kijeve. Visiems liepė išlipti. Alkaną, 
pasimetusį berniuką užkalbino pagy
venęs bajoras:

— Ieškai darbo?
Petras linktelėjo galva.

2
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AKIVAIZDI SOVIETU PAGALBA
AMERIKIEČIŲ DOKUMENTACIJA APIE RYTŲ BLOKO IR TERORO AKTŲ BENDRUMĄ

JAV gynybos ministerija pasauliui vie
šai parodė dokumentaciją apie sovietines 
karines pajėgas. Remiantis šia dokumen
tacija, galima tvirtinti, kad Sovietų Są
junga nuo 1981 m. savo karines pajėgas 
padidino visuose sektoriuose, ši doku
mentacija taip pat nagrinėja komunistų 
pasaulinio teroro problemas.

Plačiame savo užsienio politikos kon
tekste, komunistai — pirmoj eilėj sovie
tai — stengiasi remti visus kairiųjų judė
jimus, o perversmus ir riaušes deklaruoti 
kaipo nacionalinius išsivadavimus.

Palanki dirva yra trečiajame pasauly
je. kur stengiamasi provakarietiškas ir 
antisovietines valdžias destabilizuoti, šių 
valstybių dezorganizuotoj vidaus padėty
je tada bandoma, taip vadinamų 5-tų ko
lonų pagalba, situaciją išnaudoti. Viešai, 
žinoma, bet koks ryšys su tarptautinėm 
teroro grupėm arba pavieniais teroro ak
tais nuginčijamas. Nenuginčijama tik vie
šas rėmimas, taip vadinamų nacionalinių 
išsivadavimo karų.

Komunistų griaunamoji veikla organi
zuojama ir planuojama Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos Centro Komiteto už
sienio skyriaus. Terorizmo rėmimas tam
priai susijęs su valstybės saugumo ir slap
tosiomis tarnybomis. Tarptautinis skyrius 
ruošia taip pat ir kadrus teroro aktyvu-

TERORISTŲ VEIKLA DIDĖJA

Praėjusiais metais visame pasaulyje 
buvo įvykdyta beveik septyni šimtai te
roristinių veiksmų, kuriuose žuvo iš viso 
840 žmonių ir daugiau kaip tūkstantis bu
vo sužeisti. Palyginus su 1984 metais, te
roristinių atentatų skaičius pasaulyje 
praėjusiais metais žymiai padaugėjo — 
beveik šimtu, žuvusiųjų skaičius padidėjo 
daugiau kaip penkiais šimtais, šitie šiur
pūs statistiniai duomenys, kuriuos paskel
bė Šveicarijos draudimo kompanijų sąjun
ga, liudija, kad teroristiniai veiksmai pa
saulyje pastoviai dažnėja ir pareikalauja 
vis daugiau aukų. Šveicarų draudimo 
kompanijų sąjunga toliau nurodo, kad is 
septynių šimtų teroristinių veiksmų praė
jusiais metais, du šimtai buvo įvykdyti 
prieš amerikiečių objektus arba Amerikos 
piliečius. Dėl jų praėjusiais metais žuvo 
17 amerikiečių ir apie 120 buvo sužeisti. 
Šveicarų sąjungos žiniomis, daugiausia 
teroristinių atentatų praėjusiais metais — 
iš viso 60, dvidešimtyje kraštų — įvykdė 
Abu Nidai vadovaujama palestiniečių te
roristinė organizacija.

KOOPERACIJA PUNSKE
Dažnai mintimis ieškome praeities ir 

domimės, kaip gyveno mūsų tėvai, sene
liai, proseniai. Dabar, kada kooperacijai 
Punske sueina 50 metų, verta šį tą apie 
ją prisiminti.

1935 metais susikūrė Punske Vartotojų 
bendrovė „Talka'“. Ją organizavo mgr Jo
nas Pajaujis (dabar pensininkas), nenu
ilstantis veikėjas visuomeninkas. Labai 
daug pasidarbavo švietimo ir kultūros 
veikloje mūsų krašte. Jisai įsteigė ir pie
ninę Ožkinių kaime. Aktyvus buvo ir „Tai
kos“ buhalteris Jurgis Maksimavičius 
(miręs). Jie negailėjo darbo ir jėgų, s‘er 
gėsi, kad „Talka“ plėstųsi, augtų. Pirmi
ninku buvo Kostas Cibulskas, žinomas vi
suomeninkas, chorų vedėjas, ir aš — par
duotuvės vedėja, — taigi etatinių darbuo
tojų pradžioje buvo tik du — buhalteris ir 
pardavėja. Mūsų kooperatyve buvo mais
to produktai, smulki galanterija, geleži
nės prekės, oda medžiokams ir puspa- 
džiams, benzinas, žibalas, tepalas veži
mams, skalbmenos. Darbas tokioje įvairių 
prekių parduotuvėje buvo gana sunkus. 
Kai kurias prekes prisiųsdavo mums iš 
Gardino traukiniu sankrova „Spolem“, o 
kitomis apsirūpindavome Suvalkuose pas 
žydus. Jas vienu arkliu vežiodavo Punsko 
Markevičius. Reikia paminėti to žmogaus 
nepaprastą darbštumą. Taigi jisai vienu 
kursu parveždavo tuo savo arkliu 1 toną 
prekių, arba ir daugiau. Kartais po lietaus 
esant blogam keliui, Šaltėnų miške, gailė
damas arklio, pakalnėje pusę maišų iš
kraudavo, ant pečių sunešdavo į kalną, ir 
vėl kraudavo į vežimą. Dabar tokių „kan
kinių“ tikrai nesirastų.

Bendrovė gerai laikėsi, turėjo pelno, na 
ir po kelerių metų jau pardavinėjome trą
šas, cementą. Sandėlis buvo neišbaigtame 
Radzevičių name (prie baro). Pradėjome 
gaminti tuščiavidurius blokučius-putnas, 
iš kurių buvo pastatytas sandėlis (dar ir 
dabar stovi prie baro).

Prieš 1939 m. karą pradėjome pirkinė
ti nuo ūkininkų javus. Dirbome, negailė
dami jėgų, nebuvo jokių normuotų darbo 
valandų, nuo ryto ligi nakties. Kai buvo 
daug pirkėjų, padėdavo juos aptarnauti 

mui pravesti. Be sovietinio aparato, pana
šių organizacijų yra ir kitose rytų Euro
pos valstybėse ir Kuboje. Iš čia raudonojo 
slibino akis seka pasaulio politiką ir įvy
kius. Kai tik kurioje nors valstybėje atsi
randa politinės srovės, turinčios tuos pa
čius tikslus kaip sovietai, jos gauna pa
ramą tam, kad nuversti vakarietiškai 
orientuotas valdžias. Valstybės, kaip, pvz., 
Libija ir Pietų Jemenas, laiko rinktines 
teroristų grupes, jas apmoko ir apginkluo
ja. Ryšiai, tarp komunistinių centrų bei 
j u slaptųjų tarnybų ir tarptautinio tero
rizmo, susideda iš apmokymo, finansavi
mo ir ginklų parūpinimo. Instrukcijos te
roristų veiksmams, sabotažui, politinėms 
žudynėms ir špionažui duodamos rytų Eu
ropos specialiose apmokymo stovyklose. 
Tūkstančiai palestiniečių, arabų, rinktinių 
nearabų, priklausančių SWAPO ir ANC, 
o taip pat PLO yra ideologiškai, techniš
kai ir fiziniai paruošiami tuose punktuo
se. Ginklų transportai iš rytų Europos, 
oficialūs teroristų ginklų pirkimai atviroj 
rinkoj, — aiškūs komunistų rėmimų 'įro
dymai. Imkime konkrečiai Pietų Jemeną, 
Iraką, Libaną ir Libiją. Sovietų parama 
teroristų paruošimui šių minėtų valstybių 
banditų stovyklose akivaizdžiai liudija, 
kad Vidurio Rytuose terorizmui toleruoti 
investuojamos milžiniškos lėšos, šiose 
stovyklose plačioj programoj apmokomi 
PLO banditai, partizanai ir teroristai is 
Lotynų Amerikos, Afrikos ir Europos. 
Ypatingai daug teroro aktų, kaip parodė 
paskutinio laiko įvykiai, organizuojami 
Libijoje — pasaulinio terorizmo centre.

Amerikos žemyne per Fidelį Castro te
roristams skiriami milijonai dolerių tam, 
kad visoj Vidurio ir Pietų Amerikoj būtų 
kurstomi sukilimai ir revoliucinė prievar-

LAISVĖS KOVOTOJŲ NUOSTOLIAI

Spaudos agentūros praneša, kad afganai 
laisvės kovotojai patyrė didelių nuostolių 
neseniai 'įvykusiuose susirėmimuose su 
sovietų okupacine kariuomene. Susirėmi
mai įvyko Kandaharo miesto apylinkėse, 
kuriose rezistentai buvo sovietinių dalinių 
apsupti. Rezistentai bandė prasiveržti per 
sovietų pozicijas. Taip pat ir Baktia pro
vincijoje vyksta įnirtingi laisvės kovotojų 
susirėmimai su sovietais. Čia mūšiuose žu
vę apie trys šimtai partizanų. Laisvės ko
votojų žiniomis, sovietai dabar į Afganis
taną jau yra įvedę apie du šimtus tūkstan
čių savo karių, gi rezistentų eilėse kovo
ja apie šimtą tūkstančių.

ir buhalteris, ir Valdybos pirmininkas, ne
žiūrėjo, kad tai ne jų darbas. Darbo buvo 
kaskart daugiau. Pagalbon priėmė dar 
vieną darbininkę Emiliją Baliūnaitę — 
Goberienę (jau mirusi).

šventadieniais pardavinėti valdžia ne
leido, tai padarė tokias slaptas duris, pro 
kurias eidavo žmonės apsipirkti. Pakuotų 
prekių nebuvo, viskas reikėjo pilti 'į krep
šelius, sverti ir dar popieriniu špagatu su
rišti. Pavyzdžiui, cukrų mažai kas pirko 
po 1 kg, daugiausiai — 0,5 kg ir 0.25 kg. 
Tai mes vėlai vakare prisvarstydavome, 
kad jau rytojaus dieną būtų greičiau.

Štai kokie buvo atlyginimai: buhalterio
— 75 zlotai į mėnesį, parduotuvės, o drau
ge ir sandėlio vedėjos — 60 zl. 1 kg cu
kraus kainavo 1,05 zl, 10 kiaušinių — 30- 
40 grašių, viena silkė iš statinės — 10 gr. 
Silkės pardavinėjamos buvo vienetais. Iš
valytos, skanios.

Nors darbo buvo labai daug, bet mes
— jauni žmonės — nuovargio nejausda- 
vome, buvome linksmi, patenkinti, kad 
viskas gerai sekasi. Reikia pažymėti, kad 
tuomet Punske buvo didelė konkurencija, 
nes bemaž kiekvienas žydas turėjo par
duotuvę ir dar duodavo kreditan, pas sa
ve visus prašydavo. Tuomet malonę darė 
pirkėjas, o ne pardavėjas, kaip dabar. Bu
vo kelios privačios ir lenkų parduotuvės. 
Bet mūsų „Talka“ kažkaip visus traukė, 
net ir lenkai mokytojai, karininkai pas 
mus pirkdavo. Vienas karininkas kartą 
pasakė: jeigu nori sutikti reikalingą žmo
gų, eik į „Talką“, lenkiškai sakydavo — 
do „Talki“, — tikrai sutiksi.

Keletą kartų buvau nuvažiavusi pas Su
valkų žydus prekių, tai ir į kambarį kvie
tė. vaišino, dovanas davė, kad tik pas 
juos imtume prekes.

1939 metų karas viską sunaikino, nu
traukė visą veiklą. Supirktus javus 
ir likusias prekes paėmė vokiečiai. Nebe
liko ir to namo, kur taip gražiai laikėsi 
visų mėgstama „Talka“. Jis stovėjo da
bartinių Mickevičiaus ir Gegužės 1-sios 
gatvių sankryžoje. Išliko tik cementiniai 
laiptai, daug gražių prisiminimų ir keli 
veteranai...

ta. Sovietinė parama revoliucinei prievar
tai yra priemonė iššūkiui Vakarams, ir 
šis iššūkis ateity intensyvės. Maskvos var
tojimas visų užsienio politikos instru
mentų, kaip karinė pagalba, propaganda, 
užmaskuota kova ir terorizmas, demons
truoja apsispręstą siekimą išplėsti savo 
galią ir įtaką ir tapti dominuojančia pa
sauline supervalstybe. Sovietų Sąjunga 
ieško atramos bazių visuose pasaulio 
kraštuose, tikslu įgyvendinti savo svar
biausius ideologinius pasaulinio komuniz
mo uždavinius. (H.E.J.) Nemunas

ŠAUDO SAVO KAREIVIUS
Vakarus pasiekusiomis žiniomis, nese

niai Khandaharo mieste, Afganistano pie
tuose, sovietai sušaudė dvidešimt savo ka
reivių už tai, kad buvo atsisakę kovoti 
prieš afganus rezistentus. Pagal turimas 
informacijas, tai nebe pirmas atsitikimas, 
kai raudonarmiečiai yra sušaudomi už at
sisakymą imtis ginklo prieš afganus lais
vės kovotojus. Sakoma, kad pastaraisiais 
metais buvę dėl to sušaudyti iš viso apie 
50 sovietinių karių. Iš diplomatinių šalti
nių patirta, kad prieš kelis mė
nesius buvę suimti keturi afganų režimo 
kariuomenės generolai apkaltinti išdavys
te. Generolai suteikę informacijų laisvės 
kovotojams apie sovietų okupacinės ka
riuomenės strateginius planus ir judėji
mus Afganistane. Ryšium su generolų su
ėmimu, sovietų kariuomenės vadovybė 
'įsakiusi, kad afganai nebūtų informuoja
mi iš anksto apie numatomus Raudono
sios armijos judėjimus. Sakoma, kad apie 
numatomas sovietų karines akcijas prieš 
laisvės kovotojus Afganistane, afganų re
žimo karinė vadovybė yra painformuoja
ma tik keturias valandas prieš veiksmų 
pradžią.

„CATACOMBES“ APIE LIETUVOS 
TIKINČIUOSIUS

Paryžiuje prancūzų kalba leidžiamas 
žurnalas „Catacombes“, kovo-balandžio 
numerio visą pirmąjį puslapį paskyrė in
formacijai apie Lietuvos tikinčiuosius. 
Straipsnyje daug vietos skiriama automo
bilio nelaimėje tragiškai žuvusiam kuni
gui Juozui Zdebskiui, primenant velionio 
veiklą Tikinčiųjų Teisėm Ginti Katalikų 
Komitete. Laikraštis atkreipia dėmesį, 
kad sovietų valdomuose kraštuose auto
mobilių nelaimėse jau yra žuvę ir keli ki
ti žymūs religinės laisvės ir žmogaus tei
sių gynėjai.

1945 metais, po Antrojo karo audrų, ka
da jau pamažu tvarkėsi žmonių gyveni
mas, vėl 'įsisteigė Punske kooperatyvas, 
kuris veikia iki dabar. Pradžia buvo sun
ki, panaši į tą prieškarinę. Nieks neskai
čiavo darbo valandų. Už menką pinigą dir
bome 12-13 valandų į dieną. Prekes vežio
jome iš Suvalkų arkliais, specialaus dar
buotojo tam reikalui nebuvo. Prekių va
žinėdavo vedėjas, buhalteris ir aš, parduo
tuvės vedėja. Pradžioje buvo tik trys eta
tiniai darbuotojai: be manęs dar vedėjas 
Česlovas Levinskis, buhalteris Jonas 
Šliaužys (miręs). Tai labai darbštūs vi
suomenininkai, darbui atsidėję žmonės. 
Negailėjo savo sveikatos, visomis jėgomis 
stengėsi, kad tik greičiau ir geriau ben
drovė klestėtų. Nežiūrint visų sunkumų, 
mes džiaugėmės, kad bendrovė gražiai 
veikia, didžiavomės tuo. Pradėjome pir
kinėti jaunus gyvulius, paukščius, parda
vinėjome mineralines trąšas. Veikla plė
tėsi, kaskart daugėjo ir darbuotojų. Daž
nai keitėsi vadovybė. Mažėjo sąžiningų 
darbuotojų, idealistų, daugėjo materialis
tų, kuriems nerūpėjo bendrovė, o tik jų 
pelnas. Sunku buvo pergyventi tie liūdni 
laikai, kada jau jautėsi bendrovės žlugi
mas. Bet likimas, matyt, to nenorėjo. Atė
jo į Punską jaunas žmogus, tik ką baigęs 
ekonominį licėjų, Henrikas Radzevičius. 
Pradėjo dirbti buhalterijoje, o vėliau ėmė 
vedėjauti. Darbštus, energingas, sumanus. 
Jau griūvančią bendrovę pastatė ant kojų 
ir visai veiklai nustatė atitinkamas gaires. 
Jam talkina gera, ilgametė vyr. buhalterė 
Irena Baganienė. Kiekvienais metais ben
drovė auga, stiprėja, turi gerą pelną.

1945 metais pradėjome bendrovę trys 
etatiniai darbuotojai, o dabar, po 40 metų, 
yra jų per šimtą. Belieka linkėti gražios 
ateities, gero pelno ir 100 metų!

Iš tėvų pasakojimų girdėjau, kad prieš 
1914 metų karą taip pat buvo susikūrusi 
Punske bendrovė „Dzūkas“, kuri gerai 
laikėsi, ir žmonės ja džiaugėsi, bet pirmas 
pasaulinis karas ją išblaškė. Taigi koope
racija Punske siekia senus laikus.

Angelė šliaužienė
Punskas

(„Aušra“, Nr. 1, 1986)

SAVAITGALIO PABIROS
GRAIKAS, KURIS ATRADO 

BRITANIJĄ

Grįžęs iš savo jūros kelionės į šiaurę 
nuo Atlanto vandenyno, graikų tyrinėto
jas papasakojo apie apsilankymą Britani
joje: „Sala yra tirštai apgyventa, jos kli
matas labai šaltas, žmonės švelnūs ir vai
šingi. Jų maistas visiškai paprastas, skir
tingas nuo mūsų. Sala turi daug karalių 
ir valdovų, kurių dauguma gyvena taiko
je...".

Niekas jo pasakojimais netikėjo. Tai 
buvo 304 metais prieš Kristų, o tyrinėtojo 
vardas — Pytėjas iš Marseilio.

Beveik du tūkstančius metų istorikai 
laikė jį apgaviku, nors ir mėgo jo „prasi
manytus“ pasakojimus.

Tačiau iš tikrųjų Pytėjas buvo pirma
sis graikas, kuris aprašė Britanijos salą 
ir jos gyventojus, ir galbūt buvo net pri
plaukęs netoli Norvegijos krantų.

Jis rašė: „Britanijos žmonės savo įpro
čiuose labai paprasti, neturi modernaus 
žmogaus suktybių ir klastingumo. Jie ne
geria vyno, bet gamina degtinę iš miežių"

Anų laikų žmonėms jūros į šiaurę nuo 
Atlanto nebuvo dar žinomos. Plaukiodami 
šiltoje Viduržemio jūroje, negalėjo jie ti
kėti Pytėjo pasakojimais apie ledo kalnus 
vandenyse, o dar toliau į šiaurę visiškai 
užšalusias jūras. Pytėjas buvo išjuoktas, 
bet vėlesnieji istorikai savo raštuose pa
žymėjo jo keliones.

Vienas jų, Strabas (63 metais pr. Kr.), 
rašė: „Pytėjas sakė mums, kad Thule 
(tuo metu toliausiai šiaurėje laikomas 
kraštas) yra vienos dienos kelionės nuo
toliu nuo stingstančios jūros... ir tai jis 
matė savo akimis“.

Ką Pytėjas matė, turbūt buvo Norvegi
jos migloti krantai, o „stingstanti“ jūra, 
mokslininkai spėja, galėjo būti didžiulė 
jūros medūzų masė.

Pytėjo parašytų dviejų knygų, „Van
denynas“ ir „Žemės aprašymas“, neliko

LIETUVIŲ DIENOS

„Lietuvių Dienų“ žurnalo balandžio mė
nesio numeris jau išsiuntinėtas prenume
ratoriams ir platintojams.

„Lietuvių Dienų“ žurnalo balandžio mė
nesio numeryje rašoma:

Liucija Mažeika. B.B. — Šventės ir šio
kiadieniai. Valerijos Baltušienės —- Pasi
kalbėjimas su Liucija Mažeikiene. Vinco 
Krėvės — Šv. Kazimieras. A. Markelio — 
Nešu tau eilėraštį. Rūtos K. Vidžiūnienės 
— Fordukas. B.B. — Vincas Stonis. Vinco 
Stonio eilėraščiai. J. Br. — Mirė Bronius 
Murinas — akvarelės meistras. V. Bace- 
vičias nuotraukos i* Klevelando lietuvių 
veiklos. Jurgio Gliaudos — Edmundo Ar- 
bo meno darbų paroda. J.K. „Bridges“ 
specialus numeris. Spaudoje ir gyvenime.

Anglų kalbos ssyriuje:
V.B. — Ann Jillian-Jūratė Nausėdaitė 

apdovanota Amerikos Vėžio Sąjungos 
aukščiausiu žymeniu. Aleksis Rannit ir 
Rūtos Skiriatės — Kristijonas Donelaitis 
ir lietuvių poezija. Edvardo Budelio — 
Mintys apie lietuvių kalbą. Jean K. Qua- 
der — Palinkimas į realybę. Žinios iš 
Lietuvos. Lietuvių įtaka.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Viršelyje — Liucija Mažeikienė, 
Kalifornijos Lietuvių Respublikonų pir
mininkė.

„L.D.“ prenumerata 20 dol., kanadiškais 
30 dol. Prenumeratas siųsti: „L.D.“ redak
cijai, 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029. 

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lie
tuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo artimuosius pasiunčiant 
jiems naudingų dovanų.

šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siuntinius:
1986 — 1.
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — anorakas, velvetinės 

„Wrangler“ firmos džinsinės kelnės, vyriški arba moteriški sporti
niai batai firmos „Adidas“. Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro 
paštu £80.00.

1986 — 2.
„Adidas“ firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai firmos 

„Adidas“, vyriškas arba moteriškas megztinis, vyriškas arba mote
riškas bliusonas — anorakas, velvetinės arba „Denim“ medžiagos 
džinsinės kelnės firmos „Wrangler“ arba „Levi“.

Kaina su pašto išlaidomis £140.00.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, išrūpina

me Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pali
kimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.

Telef. 01-460 2592.

nė nuotrupų. Betgi jo amžininkai nemažai 
rašė apie jo keliones.

Pytėjo kelionė iš Maiseilio, manoma, 
truko šešerius metus. Jis apiplaukė Bri
taniją ir išlipo 'į krantą įvairiose vietose, 
matė žmones dirbančius laukuose ir ga
nančius gyvulius. Pytėjas aplankė ir Korn
valio alavo kasyklas.

Grįžęs į Marseilį, jis teigė, kad Airija 
yra į vakarus nuo Britanijos. Strabas su 
tuo nesutiko: jo manymu Airija turėjo 
būti j šiaurę nuo Škotijos, ir visi tuo ti
kėjo.

Paskutiniuosius gyvenimo metus Pytė
jas praleido veltui bandydamas “įtikinti 
savo amžininkus.

PENKIOLIKMETIS — 
VYRIAUSYBĖS PATARĖJAS

Penkiolikmetis Cyrille de Vignemont 
yra jauniausias vyriausybės patarėjas 
Prancūzijoje. Po diskusijos su F. Mitter- 
randu televizijoje, jis buvo paskirtas 
planavimo ir visuomeninių reikalų minis
tro patarėju. Informacijos genijus rūpin
sis jaunimo mokslo reikalais. Jis yra jau 
paruošęs „šiandieninių kūdikių ateities 
planus 2000-siems metams“. Du kartus 
per savaitę jaunuolis skraidys į ministe
rijos posėdžius Paryžiuje. Kadangi mo
kyklai laiko nebelieka, abitūrai jis ruo
šis neakivaizdiniu būdu.

Dar būdamas dvylikos metų, Cyrille 
vedė derybas su Apple kompiuterių fir
ma. Jis atkreipė specialistų dėmesį savo 
originaliom programom. Keturiolikos me
tų — jau pardavė pirmąsias programas ir 
dabar jo banko sąskaitoj mirga šešiažen
klė suma.

L.B.

PLAUČIAMS
— Ar tikrai, kad per paskutines 

šešias savaites tu nė žodžio nepasakei 
savo žmonai?

— Iš tikrųjų taip! Nenorėjau jos 
kalbos pertraukti...

* *
Atostogaudamas Airijoje, vokiečių 

turistas užėjo į tipišką krašto aludę.
— Labai įdomi jūsų užeiga, — gi

ria jis aludės šeimininką, — bet pasa
kykit man, kam ta piuvenų krūva kam
bario vidury reikalinga?

— Tai ne piuvenos, bet vakarykš
čiai baldai! Vakar katalikų kompani- 
jon keli protestantai įsimaišė...

* *
Vienas draugelis mėgdavo pasigirti, 

kaip jo žmona atvertė jį į tikėjimą: 
prieš vedybas jis netikėjo, kad yra pra
garas.

* ♦
Visad skolink pinigus iš pesimisto: 

jis nesitikės, kad jam grąžinsi skolą...
* *

Linksmai praleidęs savaitgalį su 
draugais, besiruošdamas vykti į na
mus, vyras skambina žmonai:

— Brangioji, jeigu pagrobėjai jau 
reikalavo išpirkimo pinigų — nemo
kėk! Aš ką tik pats pabėgau! Tuoj 
būsiu namie...

* ♦
— Kodėl tu taip dažnai lankai ba

leto spektaklius?
— Turiu gerą priežastį.
— Įdomu, kokią?
— Baisiai mėgstu žiūrėti į moterį, 

kuri per keturias valandas nepasako 
nė žodžio...

3
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Kronika
K. AS—KADA— KUR

XXXUI Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Antaninių, Joninių ir Petrinių pobūvis 
Wolverhamptone — birželio 21 d., Ukrai
niečių klube.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

Tautinių šokių ir muzikos koncertas 
Londone — birželio 7 d., šeštadienį, 7 v.v„ 
Ukrainiečių klube, 79 Holland Park Ave., 
W.U. Rengia „Lietuva“. Programoje da
lyvaus ir latvių jaunimas.

D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje.

D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 23 
d. Derbyje, Assembly Rooms, Market 
Place. Meninėje programoje dalyvaus 
svečiai iš Vokietijos — Nelė ir Arvydas 
Paltinai.

Priėmimas Britų Parlamento rūmuose 
— liepos 18 d., penktadienį, 7 v. vak. Ren
gia Baltų Taryba.

Išvežtųjų minėjimas Londone — birže
lio 14 d., šeštadienį, St. Martin in the 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square.

AUKOS TAUTOS FONDUI

S. Pučinskienė — 30 sv.
Pr. ir Br. Voveriai — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
NEUŽMIRŠKIME IŠVEŽTŲJŲ
Pagal tradiciją baisiųjų birželio įvy

kių minėjimas ir šiais metais įvyksta 
kartu su estais ir latviais šeštadienį, 
birželio 14 d., 2 vai. p.p., St. Martin- 
in-the-Fields, Trafalgar Square.

Minėjimo metu bus įneštos visų ta:; 
tybių vėliavos, o maldas ir pamoksią 
praves visų tautybių kunigai: katalikų, 
evangelikų ir pravoslavų. Lietuvius 
atstovaus kun. J. Sakevičius. Visų tri
jų tautybių chorai giedos pamaldų me
lu.

Rinkliava bus padalyta į dvi dalis: 
bažnyčia atsiskaitys savo išlaidas, o 
likusieji pinigai bus skirti tautybių 
fondams, kurie šelpia išvežtųjų šeimas.

Lietuviai yra kviečiami kuo gausin- 
giau minėjime dalyvauti.

Baltų Taryba

VYSK. P.A. BALTAKIO, OFM, 
VIZITAS LONDONE

Birželio 22 d., sekmadienį, J.E. vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM, atnašaus šv. 
Mišias Lietuvių bažnyčioje 11 vai. Po pa
maldų bus priėmimo pietūs mūsų klubo 
salėje (345 A Victoria Park Rd. E.9) 1 
vai.

Prašoma įsigyti pietums bilietus (po 5 
sv. asmeniui) iki birž. 15 d. Lietuvių baž
nyčios adresu (21 The Oval, E2, tel. 739 
8735) arba pas įgaliotus platintojus.

Manchesteris
VYSKUPAS MANCHESTERY

J.E. Vyskupas P. Baltakis lankys Man- 
chesterio lietuvius birželio 8 dieną, sek
madienį.

Sekmadienį 1 vai. p.p. šv. Mišios St. 
Chad's bažnyčioje, po pamaldų, 3 vai. p.p., 
pietūs su Vyskupu Manchesterio lietuvių 
klube. Kas norėtų pietuose dalyvauti pra
šome užsirašyti ne vėliau gegužes mėn. 31 
dienos.

Užsirašyti pas kan. V. Kamaitį arba 
pas Ant. Jalovecką lietuvių klube. Kaina 
asmeniui 6 sv. sumokama užsirašant.

M.L.K. Bendrija

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. 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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR MUZIKOS 
KONCERTAS

Jaunimo tautinių šokių grupė „Lie
tuva“ rengia tautinių šokių ir muzikos

KONCERTĄ.
Programoje dalyvaus ir latvių jau

nimas.
Koncertas įvyks birželio 7 d., šeš

tadienį, 7 vai. vak., Ukrainiečių klube, 
79 Holland Park Ave., London, W.ll.

Po koncerto bus šokiai. Veiks bufe
tas.

Kviečiami visi — jauni ir seni. Įėji
mas 2 sv.

Savo atsilankymu paremsite jauni
mo veiklą.

PRIĖMIMAS PARLAMENTO 
RŪMUOSE

Liepos 18 d., penktadienį, 7 vai. vak., 
Baltų Taryba rengia iškilmingą priė
mimą Britų Parlamento rūmuose. 
Priėmimas vyks Ponios Edwinos Cur
rie, MP, globoje, ir kviečiami minis
trai, Parlamento atstovai, žurnalistai 
ir kiti svečiai.

Visi lietuviai, latviai ir estai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Būtų malonu matyti visų DBLS 
skyrių atstovus ir svečius iš kitų lietu
viškų kolonijų.

Pakvietimus galima gauti Lietuvių 
Namuose, Londone. Kaina — 10 sv.

Savo dalyvavimu paremkime pabal- 
tiečių dieną. Rengėjai

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDIS

D. Britanijos lietuvių sąskrydis 
įvyks rugpjūčio 23 d. Derbyje — mo
dernioje Assembly Rooms salėje, Mar
ket Place. Rengėjai DBLS C.V. ir 
Derby skyrius.

Meninę programą atliks mūsų vieti
nės pajėgos ir svečiai iš Vokietijos — 
žymūs estradinės muzikos menininkai 
NELĖ ir ARVYDAS PALTINAI.

Prašom ruoštis tam dideliam vaka
rui ir gausiai atsilankyti.

Nottinghamas
SU IŠKILIUOJU SVEČIU

Pas vietos ir apylinkių lietuvius vysk. 
P. Baltakis, OFM, atvyksta gegužės 31 
vakarop. Apsistos Aušros Vartų Marijos 
Židinyje ir išbus visą savaitę.

Birželio 1 d. Ganytojas atvyks į Šv. 
Barnabo katedrą, prie salės, 1345 vai. Visi 
kviečiami sutikti iš N. Circus — College 
St., ne iš Derby Rd. šv. Mišias atnašaus 
14 vai. Visi kviečiami pasinaudoti išpa
žintimi ir priimti Sv. Komuniją.

Per pamaldas visi ryškiai atsakinės ir 
giedos iš padėto spaudinio. Vargonuos sės. 
Teresė, diriguos sol. J. černis. Po pamal
dų visi palydi Vyskupą prie katedros sa
lės. Bus fotografijų.

Salėje Nottinghamo Moterų Draugija 
ruošia pietus. Derby „Tėviškėlė" Renatos 
Venskutės vadovybėje, vietos bei kitos 
meninės pajėgos atliks meninę programą. 
Meninei daliai ir pietums bilietai tik už 3 
svarus gaunami židinyje ir pas V. Biele- 
vičių.

Po 600 m. Lietuvos krikšto D. Britani
joje minėjimo salėj, c. komiteto ir DBL 
Kat. Bendrijos c. valdybos nariai renkasi 
Židinin pokalbiui su Vyskupu.

PRATYBOS IR PARODA
Ne tik „Gintaro“ choristai, bet ir visi 

maloniai kviečiami gegužės 30 d., 18.30
vai., į kataliki; katedrą, Derby Rd., būsi
mų vysk. P. Baltakio pamaldų giesmių, 
apeigų pratyboms.

Derbiškės Rūta Popikienė ir Gilma 
Zinkuvienė birželio 1 d., po vyskupo Mi
šių, katedros salėje turės savo meninių 
dirbinių parodą.

Sielovada ir Bendrija

Europos lietuvių 
dienos

Balandžio 26 d. Romuvoje Įvyko Pirmo
sioms Europos lietuvių dienoms ruošti 
komiteto posėdis. Buvo perskaityti D. 
Britanijos, Belgijos, Austrijos atsakymai 
į komiteto (PELDRK) 1985 m. lapkričio 
29 d. ir 1986 m. balandžio 3 d. raštus, iš
siuntinėtus visiems Europos kraštų LB 
ir LJS pirmininkams, prašant pasisakyti 
dėl PELD programos. Prancūzijos LB val
dybos vicepirmininkas pranešė, kad 1987 
m. data Prancūzijos lietuviams nepatogi.

Svarstant PELD datos klausimą, priei
ta nuomonės, kad 1987 m. nepatogūs dėl 
šių priežasčių:

a) 1987 m. birželio mėn. daugelyje Eu
ropos kraštų bus organizuojamos dides
nio masto lietuvių ekskursijos į Lietuvos 
krikšto 600 m. jubiliejaus iškilmes birže
lio 14 d. Romoje. Jos atitrauks daugelį 
tautiečių nuo dalyvavimo sekantį savait
galį numatytose rengti PELD Vokietijoje. 
Be to, to jubiliejaus minėjimus rengs ir 
įvairių kraštų, o taip pat ir Vokietijos lie
tuviai.

b) Iki 1987 m. birželio mėn. gal ir bus 
baigtos didžiosios statybos (gimnazijos 
berniukų bendrabučio ir pilies atstaty
mo) Romuvoje, bet dar nebus sutvarkyta 
j u aplinka ir pasiruošta priimti didelį 
skaičių tautiečių iš įvairių kraštų.

c) PELD pasiruošti reikalingas ilgesnis 
laikas, negu iki 1987 m. birželio mėn.

d) 1988 m. JAV-bėse įvyksianti Lietu
vių tautinių šokių šventė ir Pasaulio LB 
seimas didesnio skaičiaus tautiečių neati
trauks nuo dalyvavimo PELD, nes tuose 
renginiuose iš Europos paprastai daly
vauja tik šokėjai ir negausūs kraštų LB 
atstovai.

Todėl nutarta Pirmąsias Europos lietu
vių dienas ruošti 1988 m. birželio 17, 18 
ir 19 dienomis.

Derby
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio mėn. 7 d. DBLS-gos Derby 
skyrius rengia tragiškų

Birželio mėn. įvykių minėjimą.
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Charnwood Str. Derby, 6 vai. 
vak.

Po minėjimo bus susirinkimas, kur bus 
pranešimas iš S-gos bei B-vės Suvažiavi
mo, svarstoma numatomo didelio masto 
Sąskrydžio Derbyje suruošimas bei kiti 
svarbūs reikalai.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius 
bei svečius maloniai kviečiame į minėji
mą bei susirinkimą gausiai atsilankyti.

Sk. Valdyba

PARODA DERBYJE
Didžiosios Britanijos Lietuvių Są

jungos Derby skyriaus rengiama pa
roda prasidės birželio 14 d. ir bus iki 
liepos 12 d. Derby City Art Gallery, 
THE STRAND, Derby.

Parodą atidarys Derby City bur
mistras penktadienį, birželio 13 d., su 
kviestais anglų ir lietuvių svečiais. Pa
rodoje bus galima pamatyti Anglijoj 
gyvenančių lietuvių menininkų pa
veikslus, drožinius, Lietuvos skulptū
rų nuotraukas, jaunimo kelionę Balti
jos jūra, lietuvių organizacijų veiklą 
Anglijoj, Lietuvos pašto ženklus nuo 
1918-1940 m. šie pašto ženklai at
spindi dalį Lietuvos istorijos. Taip pat 
bus Lietuvos pinigai, monetos ir bank
notai bei Nepriklausomybės laikų vek
seliai. šios parodos centre yra Lietu
vos gamtos vaizdai, medžiai, gėlės, vi
sokie augalai, gyvuliai, žuvys ir paukš
čiai. Rasite, kad dalis jų yra ir Angli
joj. Taip pat tautiniai rūbai, lėlės ap
rengtos tautiniais rūbais, jaunosios ir 
pamergių karūnėlės ir juostos, kurios 
yra rankomis išaustos, gintaras ir dau
gybė kitokių eksponatų, ši paroda pa
reikalavo daug laiko ir lėšų.

Ačiū Centro Valdybai ir Derby 
City savivaldybei už finansinę paramą.

Kviečiame visus iš arti ir toli ap
lankyti parodą.

P. Popika

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Gegužės 17 d. boltoniškiai vėl buvo su
sirinkę savo einamųjų reikalų aptarti. 
Padaręs pranešimą apie metinį DBLS su
važiavimą, skyriaus pirmininkas ragino 
visus boltoniškius gausiai dalyvauti vys
kupo P. Baltakio sutikime Manchesteryje 
birželio 8 d.

Svarbiausias dienotvarkės punktas — 
Boltono Baltijos Tautų Komiteto rengia
mas Išvežtųjų minėjimas birželio 14 d.

SODYBOJE...
Atrodo, kad kelerius metus trukusi mū

sų Sodyboje „vedėjų nedalia“, pagaliau pa 
sibaigė. Turime jaunus šeimininkus, ku
rie diena iš dienos, ir iš tikrųjų gana 
greit, įgauna vis daugiau patyrimo, įneša 
naujų idėjų, rodo savo jaunatvišką entu
ziazmą ir galbūt norą pakelti Sodybos ly
gi aukščiau, negu buvo jis per visus pas
kutiniuosius trisdešimt metų. Ir to jiems 
linki ir laukia visi senieji veteranai.

Užteko trumpos valandikės pereiti per 
mūsų žemę, nuo šaudyklos iki garsiojo, 
„vyriausybės kabineto krizę“ sukėlusio 
malūno, ir pamatyti, kaip viskas prižiūri
ma, tvarkoma — pastatyti nauji suoliukai 
parke, naujasis šiltadaržis pilnas įvairių 
daigų, lankos nušienautos, švarus maudy
mosi baseinas, daržai kultivuojami... net 
ir senosios obelaitės pilnam žydėjime. Da
bar didėja ir viltys, kad p. Lapinsko pa
siūlymas įtraukti skautus ir jaunimą Į 
naujų vaismedžių ir dekoratyvinių mede
lių sodinimą bus vykdomas. O juk vietos 
tiek daug!

Ir šiam 31-majam lietuvių sąskrydžiui 
Sodyboje, o taip pat ir naujojo vyskupo 
P.A. Baltakio pirmojo vizito proga, buvo 
iškeltos vėliavos, pastatyti Ganytojui 
sveikinimo vartai. Jaunimas atliko vėlia
vų pakėlimo iškilmę.

Pirmieji svečiai, daugiausia jaunieji, 
ėmė rinktis šeštadienį. Tą vakarą įvyko ir 
disko šokiai. Rodos, tik pirmieji gaideliai 
suguldė jaunuosius į lovas ar į jų pasis
tatytas palapines.

Sekmadienį suvažiavo ir kiti. Daugiau
sia automobilistai. Šį kartą nebuvo dides
nių ekskursijų autobusais iš provincijos. 
Gal ne vien dėl šalto oro, nors ir nelijo, 
bet turbūt ir dėl ruošimosi sutikti Vysku
pą savo kolonijose. Juk specialūs Gany
tojo pagerbimo ir susipažinimo pobūviai 
bus rengiami Škotijoje, Bradforde, Not- 
tinghame, Wolverhamptone, Mancheste
ryje ir Londone. O visgi susirinko apie 
ketvirtį tūkstančio. Į akis krito nemažas 
skaičius jaunimo ir šiaip nematytų veidų. 
Ir galbūt ne vienas žilagalvis veteranas 
prisiminė tą prieš keturiasdešimt metų, 
paliekant Vokietijos lagerius, dainuotą 
dainą:

„O, jei kada, po daugel metų,
vėl susitiksim mes, draugai, 
tai mūsų gretos bus praretę 
ir pasikeitę mūs veidai“...

Šv. mišios Rūpintojėlio kalnely prasi
dėjo 11 valandą. Gėles berdamos, Ganyto
ją pasitiko tautiniais rūbais pasipuošusios 
Gloucesterio mergaitės. Mišias atnašavo 
ir pasakė išsamų pamokslą svečias Vysku
pas, asistuojamas kun. A. Gerybes ir ev. 
kun. A. Putcės. Škotijos dūdų orkestrėlis

W olverhamptonas
VYSKUPO P. BALTAKIO VIZITAS

J.E. Vyskupas lankysis Wolverhampto
ne gegužės 31 d., šeštadienį. 12.30 vai. vys
kupą pasitiksim lenkų švč. Trejybės baž
nyčios šventoriuj STAFFORD Rd., OX
LEY, W-ton. Po to lydėsime į bažnyčią 
iškilmingoms šv. Mišioms, kurias atna
šaus vyskupas su lietuvių, lenkų ir anglų 
dvasiškiais. Mišių metu trys vaikučiai 
priims iš vyskupo rankų pirmąją šv. Ko
muniją ir penki Sutvirtinimo Sakramen
tą. Po Mišių didžiojoj salėj bus priėmi
mas ir pietūs.

Kas norės su vyskupu pietauti, prašom 
pranešti rengėjams iki gegužės 17 d. Pie
tų kaina suaugusiems 5 sv. asmeniui, vai
kams iki 12 m. amž. nemokamai.

Visus artimesnių kolonijų lietuvius ir 
kitus svečius maloniai kviečiame daly
vauti tokioj retai pasitaikančioj šventėj.

Vyskupo priėmimo komitetas

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 1 d., 14 vai., 

Šv. Mišias aukoja katedroje vysk. P. Bal
takis.

Nottinghame — birželio 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Ketteringe — birželio 8 d., 14 vai., Šv. 
Eduarde.

Northamptone — birželio 8 d., 18 vai., 
Šv. Lauryne.

Latvių klube buvo smulkiai apsvarstytas. 
Skyriaus pirmininkas pranešė, kad jis 
pats šioje svarbioje pabaltiečių dienoje 
negalės dalyvauti ir todėl siūlė, kad 
Boltono lietuviai prie jos aktyviai ir 
gausiai prisidėtų, ypatingai kad minėji
mo religines apeigas šiais metais atliks 
kan. V. Kamaitis. 

pagrojo Marijos giesmę ir pabaigoj — 
Tautos himną.

Po pamaldų Ganytojas susipažino ir pa
sikalbėjo pavieniai su kai kuriais daly
viais.

Apie penkiasdešimt asmenų dalyvavo 
iškilminguose pietuose. Vos tik įžengus 
valgyklos salėn, visi tuoj pastebėjo Sody
bos gėlininkės ponios Lapinskienės išau
gintų gėlių gražų išdėstymą.

Sodybos reikalų direktorius E. Šova 
pasveikino Vyskupą ir pakvietė palaiminti 
vaišių stalą. Pasistiprinus sekė kalbos. 
Kalbėjo DBLS pirmininkas J. Alkis, LNB- 
vės pirmininkas V. Dargis, ev. kun. A. 
Putcė, Jaunimo Sąjungos pirmininkas G. 
Jakimavičius ir Vienybės klubo seniūnas 
M. Bajorūnas. Visiems atsakydamas, Ga
nytojas pirmiausia padėkojo pirm. J. Al
kiui ir direkt. E. šovai už pakvietimą, 
pasidžiaugė D. Britanijos lietuvių veikla 
ir iškėlė vienybės svarbą.

Baigiant pietus, K Šova padėkojo Vys
kupui už malonų žodį, pakvietė meninei 
programai, o sol. J. Cernis pravedė „Il
giausių metų“.

Meninė programa vyko žalioj lankoj. 
Šoko Londono tautinių šokių grupė (še
šios poros) „Lietuva" ir Gloucesterio p. 
Gelvinauskienės pasiryžimu ir nelengvo
mis pastangomis sudaryta jaunų mergai
čių „tarptautinė“ lietuviškų tautinių šo
kių grupė (4 poros) „Baltija", o Škotijos 
Canty dūdų orkestrėlis (dauguma muzi
kantų skautiškomis uniformomis) pagro
jo keletą lietuviškų dalykėlių. Programą 
pravedė E. Šova.

Smagu buvo pasižiūrėti ir pasiklausyti 
pačių jauniausių. Tačiau rimčiau reikia 
kreipti dėmesį į „Lietuvos“ grupę. Ši gru
pe yra padariusi nemažą pažangą — gali 
jau pasirodyti ir reprezentuoti šio krašto 
lietuvius rimtesniuose koncertuose, tele
vizijoj, dalyvauti tarptautiniuose rengi
niuose. Jau keletą kartų anksčiau spaudo
je buvo keliamas šios grupės tautinių kos
tiumų klausimas. Turime būtinai rasti lė
šų pagerinti mergaičių rūbus, o, svarbiau
sia, pakeisti tuos ryškiai mėlynus vyrų 
kostiumus, kurie taip nustelbia mergai
čių rūbų grožį. Vyrams tiktų baltos dro
bės drabužiai, tačiau geriausia būtų kreip
tis patarimo į mūsų tautinių kostiumų ži
novus. Gražūs tautiniai rūbai pakeltų vi
są grupės lygį. Reikia tik noro, o lėšų vi
sad gausime.

Iki pasimatymo sekančiame Sodybos 
didesnio masto renginyje — Barbeke 
(Barbecue), kuris įvyks birželio 20 d. 
Programą atliks garsusis Amerikos kau- 
bojus-dainininkas Memphis Short (lietu
vis Bronius Juknevičius) su savo muzi
kantais. Veteranas

SVEIKINAME
J.E. Ganytoją-skautininką vyskupą 

dr. Antaną Deksnį, švenčiantį garbin
gą 80 metų gimtadienį, dėkodami už 
dvasinę globą, nuoširdžiai skautiškai 
sveikiname.

Prašome Aukščiausiojo teikti svei
katos ir jėgų, ilgus metus likti mūsų ra
telyje ir skiepyti Ganytojišką palaimą: 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meilę mūsų 
širdyse.

LSS Europos rajono vadija, 
seses ir broliai

AUKOS
Bradforde, įvykusiam Motinų pagerbi

me, ps. I. Gerdžiūnienė pravedė stovy
klai lėšų rinkliavą ir apylinkės skautiškos 
idėjos rėmėjai suaukojo 40 sv.

AUKOTOJAI: Kaminskaitė — 3.50 sv., 
V. Verseckas — 3 sv., P. Vasis — 3 sv., 
M. Rimdzevičius — 3 sv., Vyt. Gurevičius
— 3 sv., V. Rekešius —- 2 sv., S. Sasnaus
kas — 2 sv., Genė (Nyta) — 2 sv., P. 
Popika — 1.50 sv., S. Pūras — 1.50 sv., A. 
Brazdeikis — 1 sv., C.S. (pavardė neiš
skaitoma) —• 1 sv., G. Galubickas — 1 sv., 
P.V. Dzidolikas — 1 sv., H. Vaineikis — 
1 sv., A. Bučys — 1 sv., S. Žalys — 1 sv., 
F. Sasnauskaitė — 1 sv., E. Radzevičius
— 1 sv., A. Podvoiskienė — 1 sv., A. Lip- 
ner — 1 sv., K. Puteikis — 1 sv., Silnic- 
kienė — 1 sv., A. Kadžionis — 1 sv., Roma 
Vaicekauskaitė — 1 sv., I. Degutis —0.50 
sv.

Manchesteryje skautų organizuoto Mo
tinų pagerbimo proga, s.v. J. Verbicko ir 
sesės I. Gerdžiūnienės pravestos loterijos 
pelnas (14 sv.) paskirtas skautų stovy
klai. Nuoširdus ir skautiškas AČIŪ!
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