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Antroji tautos
šventė

Rugsėjo 8-ji yra antroji lietuviu tautos 
šventė, įvesta Vytauto garbei. Jos tikslas, 
kaip nusako prof. Ivinskis, buvo labiau pa
brėžti ir išpopuliarinti D. Lietuvos Kuni
gaikštijos garsą, kurios viršūnėje nuo seno 
lietuvių tautos istorijoje yra Vytautas, 
Maironio pradėtas vadinti Didžiuoju. „Jo 
politinis veikimas, atbaigtas žygiais vaini
kuotis Lietuvos karaliumi, iš visų Gedimi- 
naičių nuo tautinio atgimimo laikų mūsų 
istorijos mylėtojams bei romantikams la
biausiai imponavo“ (L. E. XXXVI, 91 psl.)

Kaip žinoma, Vytautas Didysis 1430 m. 
rugsėjo 8-tą dieną buvo pasiruošęs vaini
kuotis Lietuvos karaliumi, o 1930-tieji me
tai jo garbei buvo pavadinti Vytauto Di
džiojo metais. Nuo to laiko ir buvo pradė
ta rugsėjo 8-tąją laikyti tautos švente. Tas 
pats istorikas Z. Ivinskis užsimena, kad da
bar kartais keliama mintis, ar tikslinga 
yra minėti rugsėjo 8-tąją dieną kaipo ant
rąją tautos šventę. Tuo labiau, kad tai bu
vo tik numatytoji vainikavimosi diena, nes 
patį įvykį lenkai sutrukdė, užpuldami vai
niką gabenusius imperatoriaus Zigmanto 
pasiuntinius.

Savaime suprantama, kad šis, Lietuvos 
likimą galėjęs visai kita kryptimi pasukti, 
įvykis turi prasmę, ir niekas rimtai neban
dė to minėjimo nuneigti. Bet vis dėlto pri
simintina, kad gyvename skaudžios emi
grantinės realybės, o ne romantinių tradi
cijų tęsimo laikus. Kartais net ir mūsų 
pagrindinė nepriklausomybės paskelbimo 
šventė, Vasario 16-toji, ima kai kam atro
dyti nebereali. Laikui ir svetimoms įtakoms 
naikinant mūsų fizines ir dvasines pajė
gas, mes nebe visada galime ir šią šventę 
su pakankamu orumu ir tinkamai pasiruo
šę paminėti. Todėl, nors ir atsargiai, kelti
nas klausimas, ar neverta mažinti minėji
mų kiekybę, kad būtų galima išlaikyti jų 
kokybę.

Niekam ne paslaptis, kad mūsų minėji
mai nebegali prisišaukti kvalifikuotų ir su
gebančių paskaitininkų. Taip pat ne pa
slaptis, kad vis besikartoją kalbėtojai ir jų 
temos jau yra gerokai nusibodę. Tad ar 
nebūtų laikas visomis jėgomis paremti 
šiais metais Bradford© sąskrydyje bando
mą įgyvendinti idėją — antrąją tautos 
šventę paminėti visiems kartu, nebekarto
jai! t jos pavieniuose skyriuose ar organi
zacijose. Dar geriau ją sujungti su kuriuo 
nors kitu svarbesniu tautiniu įvykiu. Šiais 
metais toks įvykis yra Vilniaus miesto 650 
metų sukaktis. Kitais metais atsiras kas 
nors kitas. Šį klausimą tektų pergalvoti ir 
rimtai apsvarstyti. Tur būt nebus perdėta 
teigiant, kad įvairių oficialių švenčių bei 
minėjimų mes turime daugiau už visus sa
vo kaimynus. Nekalbant jau apie didžiąsias 
tautas, kaip Anglija ar JAV.

Atsiras uolių ir nuoširdžių veikėjų, ku
rie tvirtins, kad mažinant minėjimų Skai
čių, bus griaunamas jau ir taip nelabai 
tvirtas DBLS skyrių ar kitų organizacijų 
veikimas. Nebebus -minėjimų — žmonės ne
beturės progos draugėn sueiti. Bet gerai 
dalykus pergalvojus, kyla klausimas, ar 
nebus atvirkščiai? Arne todėl žmonės į mi
nėjimus gausiai nebeatsilanko, kad jiems 
yra įkyrėjusios vis pasikartojančios ilgos 
kalbos? Kodėl nepadaryti lietuviškus subu
vimus vien tik su trumpa menine-kultūrine 
programa, o kartais ir visai be jos? Kodėl 
nesuruošti dabar taip madingus simpoziu
mus su diskusijomis politinais ar visuome
niniais klausimais? Tegu, sakysim, inicia
tyvos imasi jaunieji, tegu jie ruošia šokius, 
linksma vakarius, o vyresnieji tegu pabūna 
tyliais dalyviais, dvasiniais rėmėjais. Gerai 
žinome, kad jaunieji nemėgsta programų, j 
kurias jie patys negali įsitraukti. Atrodo, 
kad nereikėtų skrupulingai baimintis, kad 
kuris nors tradicinis įvykis liks kartą nepa
minėtas. Svarbiausia, kad būtų sugebėta 
'bendrauti, išlikti lietuviais ir jaunuosius 
kiek galima ilgiau tokiais išlaikyti.

J. Vikis

GAVO PILIETYBES
Praėjusiais metais 39,965 žmonės gavo 

britų pilietybę. Iš jų daugiau kaip 33.000 
buvo iš Commonwealto kraštų, daugiausia 
pakistanų (10.516).

Iš kitų tautybių pirmoje eilėje yra len
kai — 1.220, vokiečiai — 657, neaiškios tau
tybės — 255, visai be pilietybės — 210, 
amerikiečiai — 159 ir rusai — 18. Iš pa- 
baltiečių britų pilietybės priėmė 49 latviai, 
21 estai ir 16 lietuvių.

Mielam draugui ir senam kaimynui
PETRUI SARAPINUI,

jo žmonai staigiai mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą 

ir kartu liūdime
Sadulų šeima

Sėkminga konferencija
Rugpiūčio 24-27 d., Londone įvyko Anti- 

bolševikinio Tautų Bloko (ANB) ir Euro
pos Laisvės Tarybos (EFC) konferencija. 
Daugelio stebėtojų nuomone tai buvo nau
jas ir reikšmingas lapas pavergtųjų tautų 
kovos dėl laisvės istorijoje. Konferencija 
buvo stipri, praktiška ir gerai reprezen
tuota. Dalyvavo daugybė tautų reprezen
tantų. Paminėsime tik keletą: Jeroslavą 
Stesko, buvusį Ukrainos ministerį pirmi
ninką, jo žmoną Slavą Stetsko — ugningą 
veikėją ir organizatorę, visa širdim atsi
davusią lietuviams, Ole Bjoern Kraft, 
EFC prezidentą, buvusį Danijos užsienio 
reikalų ministerį, Vakarų Vokietijos mi
nisterį prof. dr. Theodor Oberlaender, 
prof. Stephan Halamay, žymų anglų vei
kėją Don Martin ir ponią Suzenne Labįn 
iš Prancūzijos. Lietuvius reprezentavo vi
są pasaulį apkeliavęs laisvės reikalais dr. 
Juozas Kaškelis, kun. A. Geryba ir A. 
Pranskūnas. Reikia įvertinti A. Pranskū- 
no veiklą, pasiaukojimą įr pastangas. Be 
jo rūpesčio mūsų tautos reikalai vargu ar 
šioje konferencijoje būtų buvę iškelti.

Konferencijoje prieita išvados, kad ko
munistinė Rusijos imperija yra supuvusi 
ir galį būti sugriauta iš vidaus. Tam rei
kia tik vienybės, sutarimo ir koordinuo
tos veiklos abiejose pusėse geležinės už
dangos. Tos vienybės ženklai jau aiškiai

SOLŽENITSYNAS PRABILO
Vakarų pasaulio spauda rugpiūčio 29 d. 

didelėmis antraštėmis prabilo apie įvykius 
Sovietų Sąjungoje: Jakiras ir Krasinas pri
sipažino, Sacharovas spaudžiamas kapitu
liuoti, KGB negailestingai valo ir triuški
na opoziciją.

Visų tų įvykių priešaky pasirodė didžio
jo rusų rašytojo, Nobelio premijos laurea
to, Aleksandro Solženitsyno pasikalbėjimas 
su Vakarų spaudos atstovais, šis drąsus ir 
nepalaužiamas intelektualas pareiškė, kad 
sovietinis gyvenimas vėl sugrįžo į Stalino- 
Višinskio laikus — prasidėjo masinis inte
lektualų persekiojimas, kankinimas ir žu
dymas. Jis pats, Solženitsynas, nuolatos 
gauna grasinančius laiškus, kad jeigu ne
siliaus kalbėjęs ir rašęs prieš tarybinę san
tvarką, bus likviduotas. Jis žino, iš kur tie 
grasinimai ateina ir viešai skelbia, kad 
jeigu jis bus nužudytas — pasaulis žinos, 
kad tai KGB darbas.

Bet tada, jis sako, Rusiją užpilus jo dar 
nepaskelbtieji raštai, kurie iš tikrųjų su
daro visos jo kūrybos pagrindą. Solženitsy
nas, kaip ir Sacharovas, žino, kad jo gyvy
bė kabo ant plauko, bet taip pat žino, kad 
to plauko nukirtimas sunkia, juoda ir kru
vina dėme kristų ne tik anit KGB, bet taip 
pat ant Brežnevo, Politbiuro ir visos So
vietų Sąjungos. Vakarų pasaulis, kuriam 
prisivilioti nesigailima pastangų, pagaliau 
pamatytų, kad Sovietų Sąjungoje nuo Sta
lino dienų niekas nepasikeitė, pasipiktin
tų ir galutinai nusigręžtų.

Jeigu Sacharovo prieš keletą dienu pa
skelbtas viešas įspėjimas nedaryti Sovie
tams nuolaidų nustebino pasaulį, tai Solže
nitsyno spaudos konferencija jį apstulbi
no. Net ir tie tomai-netikėliai, kurie skelbė, 
kad Sovietų žmonės patenkinti, kad skel
biamoji priespauda ir teroras yra tik va

Kaip bendradarbiauti?
Sąryšy su sovietų spaudoje pasirodžiu

siu noru atnaujinti gerus santykius su 
Anglija, „The Times“ (rugpiūčio 25 d.) sa
vo vedamajame nagrinėja tokių santykių 
pagrindą.

Pasiremdamas dr. A. Sacharovo spaudos 
atstovams padarytu pareiškimu, kad Va
karai neturėtų eiti su Sov. Sąjunga į de
rybas iki ten nebus demokratijos, laikraš
tis sako, kad tie abu pareiškimai ar pagei
davimai yra suderinami. Esą reikia tiktai 
išsiaiškinti, kokia iš tikrųjų yra gerų san
tykių sąvoka. „Izvestijos“ kalba apie pre
kybą, ekonomiją, mokslą ir politinį Euro
pos bendradarbiavimą, o dr. Sacharovas 
kalba apie žmogaus teises.

Dr. Sacharovo įspėjimas esąs ypatingai 
vertas dėmesio, nes paprastai tarptauti
niams santykiams pagerėjus, komunisti
niuose kraštuose atsiranda daugiau laisvės 
viduje. Bet šiuo kartu taip neatsitiko. Dr. 
Sacharovas sako, kad Vakarai klysta, nes 
iš tikrųjų Sov. Sąjungoje vidaus ir išori
niai santykiai neturi tarp savęs ryšio.

Helsinkio konferencijoje Vakarai pradė
jo mainų derybas: už dabartinių sienų pri
pažinimą ir ekonominį bei technologinį 
bendradarbiavimą jie pareikalavo laisvo 
žmonių, idėjų ir informacijos apsikeitimo. 
Jie galvojo, kad be laisvės ekonominis ben
dradarbiavimas nebus įmanomas, o kartu 

matosi. Į Romo Kalantos laidotuves atva
žiavo būriai iš Ukrainos ir Baltarusijos. 
Kovos prieš pavergėjus efektyvingumą 
žymiai silpnina Vakarų ekonominė para
ma Sovietų Sąjungai. Be jos komunistinė 
imperija žlugtų. Anglų ir australų pa
stangomis buvo sudarytas ekspertų komi
tetas, kuris seks bet kokius ekonominius 
ryšius su pavergėjais ir tuo reikalu bom
barduos spaudą ir valdžios organus.

Jaunimas paruošė rezoliuciją prieš 
spaudos, radijo ir televizijos nerangumą 
bei netikslumą. Jie aplankė žymiųjų laik
raščių redakcijas ir išreiškė griežtai su
formuluotus protestus.

Konferencijos metu Lietuvos ir jos ko
votojų vardas gausiai skambėjo. Mūsų 
tautai pripažintas ypatingas ir vadovau
jantis vaidmuo kovoje su raudonuoju Sli
binu. Sįmo Kudirkos, Romo Kalantos ir 
kitų auka bei drąsa tikrai nebuvo veltui.

Lietuvių atstovas ilgoje pagrindinėje 
kalboje iškėlė ne vien tik mūsų tautos 
padėtį bei reikalus, bet, vartojant daly
vių žodžius, nuodugniai, tiksliai ir prak
tiškai išreiškė visų pavergtųjų tautų ir 
dalies laisvojo pasaulio sentimentus. Ji 
buvo priimta su dideliu entuziazmu ir 
dažnai minima viešuose bei privačiuose 
pokalbiuose.

kariečių propaganda prieš komunizmą, kad 
Rytų Europos emigrantai kelia nerimą ir 
kiršina ramius žmones prieš taikos ištroš
kusius kaimynus -— pamatė Rusijos gyve
nimą iš arti. Jiems tą gyvenimą parodė 
tikri rusai — Solženitsynas ir Sacharovas. 
Rusai, kurių tarptautinis integralumas ir 
garsas užtikrina jų pareiškimų teisingumą.

Kodėl taip daroma? Kodėl grįžtama į pa
tį juodžiausią Stalino vergijos laikotarpį? 
Pati pirmoji priežastis, anot to paties Sol
ženitsyno, yra ta, kad „teisingiausia, tobu
liausia ir pažangiausia pasaulyje valsty
bė“, pabandžiusi nors kiek suartėti su iš
sigimusiais Vakarais, iš 'karto nusigando. 
Pabūgo, kad vakarietiškos idėjos, įtaigoja
mos pačių Sovietų Sąjungos intelektualų, 
ims ir sunaikins tą tobulybės kūrinį. To
dėl reikia skubinti pirma sunaikinti tuos 
grėsmę nešančius intelektualus.

Gal siaubo artėjimą pagreitino ir Brež
nevo derybos su Vakarais. Jo politika 
Kremliuje ne visiems patinka. Dabar vyk
domais persekiojimais, gal būt, bandoma 
jį diskredituoti vakariečių akyse, šiuo at
sitikimu KGB Brežnevą pastato į labai ne
malonią padėtį: jeigu jis „dissidentu“ ne
draus, tai jis atvirai parodys pasauliui, ko
kia nevykusi sovietinė sistema, o jeigu jis 
ir toliau persekios, tai bus pasmerktas už 
necivilizuotą elgesį ir stalininį terorą.

Ir tik tada, kai tokios žinios ateina iš 
krašto, ‘kurio malonei priklauso ir mūsų 
tėvynė, galima pajusti, kokia palaima yra 
gyventi laisvėje. Kalbėk apie Watergate, 
gerk vodką su rusais, statyk altorius Mao 
Tse-tungui, garbink konservatorius ar dar- 
biečius — niekas neuždarys į kalėjimą, ne- 
pasiųs į psichiatrinę ligoninę, nes gyveni 
in a free country.

Lucanus

tikėjosi už savo pasiūlymus gauti ką nors 
iš sovietų.

Deja, Vakarams buvo pasakyta, kad jų 
reikalaujamos laisvės yra 'kišimasis į vals
tybės vidaus reikalus. Pasirodė, kad Sov. 
Sąjungos draugiško bendradarbiavimo su
pratimas yra visiškai skirtingas. Taip, pvz., 
jie galvoja, kad gerus santykius galima 
pagadinti, pradėjus rašyti apie Watergate 
skandalą arba išvarius iš savo (krašto sve
timos valstybės šnipus. Tuo tarpu vaka
riečiai tokį bendradarbiavimą vadina veid
mainyste.

Sov. Sąjunga iš viso nenori taikyti to 
paties masto sau, kurį taiko kitiems. Jų 
radijo komentatorius pvz., aiškina, kad tai
kus bendradarbiavimas sudarysiąs palan
kias darbo masių išsivadavimo sąlygas ka
pitalistiniuose kraštuose. Sov. Sąjungos pa
reiga esanti padėti tų kraštų kovojančiai 
liaudžiai. Bet jei vakariečiai pareikalauja 
nors kiek laisvės persekiojamiems sovietų 
intelektualams, tai iš karto pasidaro kiši
masis į svetimus reikalus.

Baigdamas laikraštis siūlo, kad bendra
darbiavimo taisyklės būtų abiejų pusių 
vienodai priimtos ir paisomos. Sovietų Są
junga negali reikalauti idėjų skleidimo mo
nopolio. Jeigu šis paprastas dėsnis būtų 
suprastas, tai abiejų kraštų bendradarbia
vimui nebūtų jokių kitų kliūčių.

Sekmadienį 26-tą Trafalgar© aikštėje 
įvyko masinis susibūrimas. Pradinėje 
maldoje drauge su dviem ukrainiečių ku
nigais dalyvavo kun. J. Sakevičius, MIC 
ir latvių kunigas. Lietuvius atstovavo ir 
žodį tarė A. PrainSkūnas, palydimas tau
tiniais rūbais pasipuošusios M. Gelvi- 
nauskienės.

Vėliau A. Pranskūno pastangomis, bū
relis žymesnių delegatų susirinko Lietu
vių Sodyboje ir toliau tęsė praktiškai 
naudingus pasikalbėjimus.

Konferencija įrodė gyvybinį reikalą 
naudotis visomis galimomis platformo
mis, iš kurių mes galime kelti pavergto
sios lietuvių tautos viltis, troškimus ir 
teises. Tuo reikalu ypatingai turėtų rū
pintis vadovaujančios kovai dėl laisvės 
organizacijos ir asmenys.

Dalyvis

DR. J. K. VALIŪNUI 50 M. KAREIVIAI NEBESISVEIKINA
Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas, Vliko Pir

mininkas, atšventė savo 50 metų sukaktį. 
Jis gimė 1923 m. rugpiūčio 6 d. Kaune. Čia 
1941 m. 'baigė Jėzuitų gimnaziją. 1947 m. 
Tuebingeno universitete, apgynęs diserta
ciją, gavo ekonomikos daktaro laipsnį. 
1951 m. atvykęs į JAV, New Yorke pradė
jo verstis anglių ir geležies eksporto pre
kyba.

Nuo 1967 m. pabaigos dr. Valiūnas sėk
mingai vadovauja Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui. Savo liepos 7 d. po
sėdyje Vliko Valdyba pagerbė savo pirmi
ninką. (ELTA)

ČEKOSLOVAKŲ NOTOS

Anksčiau skelbtoje čekoslovakų automo
bilių kavalkadoje sąryšy su penktosiomis 
sovietų invazijos metinėmis dalyvavo še
šių kraštų atstovai. Kavalkados tikslas bu
vo įteikti tris notas.

Pirmoji nota buvo adresuota Sovietų Są
jungos ambasadoriui. Joje 'buvo reikalau
jama, kad Sov. Sąjunga laikytųsi Jungti
nių Tautų Chartos, kurią ji pati yra pasi
rašiusi. Ambasados sekretorius notos ne
priėmė, pareikšdamas, kad dienos darbo 
valandos yra pasibaigusios. Patarė atsiųsti 
paštu.

Antroji nota buvo Čekoslovakijos amba
sadoriui. Jis buvo prašomas paveikti sa
vo vyriausybę, kad ji neignoruotų žmonių 
valios, pareikštos per 1968 m. sukilimą. 
Deja, ambasada buvo davusi policijai nu
rodymus jokios delegacijos nei arti nepri
leisti.

Trečioji nota buvo atgabenta į Downing 
Street D. Britanijos ministeriui pirminin
kui. Pasirodęs tarnautojas notą priėmė ir 
pažadėjo ją perduoti ministeriui pirminin
kui.

Po to gatvėje buvo sugiedoti čekų ir slo
vakų himnai ir, padėkojus policijai už ap
saugą, išsiskirstyta. Britų spauda šio če
koslovakų įvykio visai nepaminėjo.

VATIKANO DIPLOMATINĖ VEIKLA
Italų spauda rašo apie pagyvėjusią Va

tikano diplomatinę veiklą po to, kai Vati
kano atstovas dalyvavo lygiomis teisėmis 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijoje Helsinkyje. Komentatoriai 
pažymi, kad toje konferencijoje kiekviena 
valstybė turi veto teisę, ir kad tokią pat 
teisę turi Vatikanas.

Pasiruošimui konferencijai, kuri tęs sa
vo darbus nuo rugsėjo 18 dienos Ženevoje, 
šiomis dienomis į Italiją suvažiuoja Vati
kano diplomatai iš viso pasaulio. Rugsėjo 
3-8 dienomis Frascati vietovėje (į pietus 
nui Romos, kur ir lietuvių kolegija turi sa
vo „vasaros rezidenciją“) susirinks apie 30 
aukštų dvasiškių su Monsignoru A. Casa- 
roli priešaky, aptarti būsimą politinę lini
ją-

Šv. Sosto „užs. reikalų ministeris“ kard. 
Casaroli, dalyvaudamas Helsinkio konfe
rencijoje, buvo pasakęs, kad visos Europos 
tautos turėtų būti traktuojamos lygiai, ir 
kiekviena tauta turėtų teisę laisvai pasi
rinkti sau valdymosi formą. Jo kalba, ku
rios klausėsi ir Sovietų užs. reik, ministe
ris, buvo grynai politinė.

Frascati pasitarimuose dalyvaus ir 
Mons. Luigi Poggi, kurį Popiežius Povilas 
VI iškvietė iš Nunciatūros Peru ir paskyrė 
savo atstovu Europos Saugumo konferen
cijai Ženevoje.

Vatikano susidomėjimas Europos saugu
mu ir tautų laisve — nauja viltis lietuvių 
tautai.

PRINCO PILYPO FILOSOFIJA

Commonwealtho universitetų kongrese 
Edinborough princas Pilypas pasakė kalbą, 
kurioje jis pasmerkė nacionalizmą ir socia
lizmą. „Aš nesu antisocialistas, bet apgai
lestaudamas turiu pabrėžti, kad naciona
lizmas ir socializmas pagimdė nacius ir fa
šistus“.

Nors princas kalbėjo turėdamas galvoj 
universitetų bendruomenes, bet kai kurie 
anglų laikraščiai pasisakė prieš jo nuomo
nę. Visi sutinka su juo, kad „nei viena 
tauta nėra geresnė už kitą“, bet priešinasi 
internacionalizmo doktrinai ir reikalauja, 
kad visi turėtų teisę pasisakyti, kurios 
tautinės bendruomenės narais jie nori būti.

Dirbtinis internacionalizmas esąs lygiai 
nepriimtinas, kaip fašizmas ar nacionaliz
mas, nes jis vedąs į sovietuose praktikuo
jamą imperializmą.

Olandų kariuomenėje išleistas patvar
kymas, kad kareiviai gali nebesveikinti 
viršininkų, jeigu jiems taip patinka. Esą 
nepatogu per prievartą būti mandagiems.

Kariuomenės „demokratinimas“ eina 
dar toliau. Jau panaikintos vėliavos pakė- 
limos-nuleidimo ceremonijos ir sumažin
tas inspekcijų skaičius. Vakarienės metu 
nebereikia dėvėti uniformos. Kareiviams 
leista dėvėti iki pečių plaukus, jei manev
rų metu jie užsideda tinklelius.

Kariuomenės laisvių priešininkai sako, 
kad po keletos metų kareiviams viskas 
bus leistą, išskyrus spiaudymą į veidą.

WILKINSONO KARDAS

Žinoma anglų skutimosi firma „Wilkin
sons Sword“ pasirašė su rusais 3.750.000 
svarų sutarti pastatyti du fabrikus Sov. 
Sąjungoje. Derybos vyko 8 metus.

Pirmasis fabrikas bus Leningrade. Jis 
gamins 400 milijonų peiliukų per metus. 
Antrasis, 600.000 produkcijos, bus pastaty
tas Maskvoje.

Wilkinsons firma tuoj po karo pagami
no garsųjį karaliaus Jurgio VI užsakytą 
Stalingrado kardą, kurį Winston Curchi- 
lis įteikė Stalinui Teherano konferencijos 
metu.

Sutarties pasirašymo proga sovietų at
stovui V. Ivanovui taip pat įteiktas kar
das su atitinkamu įrašu.

D. BRITANIJOS GYVENTOJAI

Praėjusiais metais D. Britanijoj buvo 
55.9 mil. gyventojų. Iš Britanijos per metus 
emigravo (daugiausia į Australiją) 
223.000 žmonių, o imigravo — 222.000.

Vidutinis mirtingumas praėjusiais me
tais buvo 12.1 gyventojų iš tūkstančio. 
Daugiausiai mirė nuo širdies negalavimų. 
Gimimų skaičius buvo 14.4 tūkstančiui gy
ventojų. Iš viso praėjusiais metais gimė 
706.000 (mažiausias skaičius per 22 me
tus), o mirė — 591.000. Tad gyventojų 
prieauglio (įskaitant emigraciją), 'beveik 
nebūta.

Abortų skaičius per šių metų pirmą ket
virtį buvo 43.447 (pernai per tą laiką — 
40.386) Iš to skaičiaus mergaitės iki 16 me
tų turėjo 952 abortus. Iš abortus dariusių, 
21.051 buvo neištekėjusios moterys.
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PETRAS BABICKAS

APMĄSTYMAI
VILNIAUS MIESTE

(Vilniaus 650 metų

Mokykloje besimokydami, mes daug su
žinojome apie mūsų senovės kunigaikš
čius. Mes juos pamilome, bet visuomet 
kažkodėl įsivaizduodavome juos su šal
mais, kardais, žirgais, mantijomis ir karū
nomis, be kurių, atrodo, jie nė žingsnio 
nežengė.

Kad jie buvo žmonės su visais įgimtais 
žmonių giminės privalumais ir silpnybė
mis — apie tai mes nė nepagalvojame.

Ir ką gi? Mes savo praeitį (taip mums 
vadovėlių duota) įsivaizdavome tik kaip 
majestotingą kovų ir puotų seriją. Papras
ti žmonės, tada gyvenę mūsų tėvynėje, 
mums liko uždengti storu nežinios dulkių 
apklotu, ir čia mūsų literatūros artojams 
dar nepradėta arti dirva.

Įvairiausių, tur būt, gražiausių siužetų 
aruodas yra Vilnius. Vilnius — dar nepa
rašytas epas, laukiąs savo Homero. Nors 
nūdieniniai jo gyventojai tiek toli nuo Vy
tauto D. epochos lietuvių, kaip dabartiniai 
graikai nuo helenų, bet, vis dėlto, jų gy
venime yra daug įamžintinų pasiryžimų ’r 
žygių.

Sodas ties katedra. Keletą nukritusių, 
rudeni pranašaujančių lapų iš nuostabiai 
skaisčių medžių karūnų... Einu taku, ir, 
rodos, žemės balsas kužda man „Sustok, 
pagalvok... Juk čia dar vos prieš 500 me
tų klestėjo šventieji ąžuolai, kurių prie
globstyje ruseno Amžinoji ugnis. Čia, štai, 
gyveno krivių Krivaitis, čia, štai dešim
tys tūkstančių žmonių susirinkdavo klau
syti jo kalbos ir ieškojo ramybės Romu
vos pavėsyje...

Gal būt, štai, būtent iš šio lango (dabar 
katedros varpinės apatinė dalis), kalbėjo 
krivė lietuviams, juos ramindamas, aiš
kindamas, mokydamas, guosdamas. Čia 
juk Šventaragio slėnis! Čia juk sudegintas 
ir Lietuvos Vytis —- Kęstutis — idealas ir 
šių dienų žmogui!

Čia dūmai ir vėjas išnešiojo jo pelenus, 
kaip svetimieji išnešiojo iš Vilniaus visa, 
kas buvo brangu ir... pakeliama!

Tas mūsų nepaprastas kuklumas, man
dagumas, tolerantingumas! Valdovas (Ge
diminas) diktuoja laiškininkui laišką, 
kviečiantį iš Europos įvairių meistrų Vil
niui pagražinti. Raštininkas įrašo: „noriu 
krikštytis“. Ir valdovas, kai įvyksta nesu
sipratimas, užuot pakoręs raštininką, tei
sinasi popiežiaus pasiuntiniams: „Aš to 
neliepiau rašyti... Sakiau, visus senesnius 
ir Popiežių ir Rygos arkivyskupą ir kitus 
— aš kaipo tėvus gerbiu, sau lygaus am
žiaus — aš kaip brolius myliu, tuos, kas 
jaunesnis už mane, aš pasiruošęs kaip sū
nus mylėti...“

Toks mūsų tautos būdas.
Ir dabar, vaikščiodamas Šventaragio 

slėnyje, neatsiginu demono kuždomų min
čių. Jei Gediminas ar kuris kitas Lietuvos 
valdovas būtų supylęs kalną iš priešų 
griaučių, jei jis būtų nemylėjęs, o žudęs 
visus, kurie su šypsena ir peiliu už nuga
ros brovėsi į šventus Lietuvos slėnius, ar 
ne kitoks būtų istorijos posūkis?!

Tas įgimtas lietuvio būdo džentelmeniš
kumas, ta pagarba visa kam, kas svetima,

Auld Franko 
apmislijimai

Saulė, praskleidusi debesų uždangą, apšvietė 
ligoninės langus, pasižiūrėjo į lovose gulinčius ligo
nius ir nuslinko už miesto. Rytoj ji pakils iš kitos pu
sės, vėl suskaitys ligonius, kas naujai naktį atvež
tas, kas skardinėj dėžėj iš palatos išvežtas... Palata 
palengva tamsėja, tamsa, lyg vagis, sėlina iš kampų 
į palatos vidurį, artinasi prie lango. Staiga palubėj 
sužiba elektros šviesos ir tamsa, suskilusi į gabalus, 
slepiasi po lovomis. Slaugės paskutinį kartą apeina 
ligonius, patvarko paklodes ir antklodes, supurto 
pagalvius ir išeina, šviesą užgesinusios. Tylu dabar 
ir tamsu, kaip kape, bet galvą į dešinę pasukęs, gali 
matyti kas pasieniu praeina ir, gerai įsiklausęs, gali 
girdėti tolimame kampe ligonį dejuojant. Oras lauke 
šiltas, nė naktį neatvėsta, tvanku po antklode. Kažin 
kaip ten bus kape: šilta ar šalta?

Bet kam galvoti apie kapus. Apendicito opera
cija ne toks jau pavojingas dalykas. Tai kas, kad 
žarna buvo trūkus, daktaras ją suremontavo, o slau
gės išgydys. O ir mirti ne taip jau baisu, ką čia daug 
beužgyvensi. Nemalonu tik jei reikėtų Anglijoje nu
mirti. Niekas čia tau budynės neruoštų, niekas ne
sušuktų „Jėzau Nazarėnai, "karaliau žydų, pasigai
lėk mirštančio“. Nesimelstų, negiedotų nė Škotijoje, 
bet ten nors laidojant būrelis pažįstamų susirinktų, 
dūdorius, karstą į kapą leidžiant, lamentą sudūduo
tų, paskui per savaitę ar dvi kaimynai susitikdami 
Auld Franką apkalbėtų. Ak, bet kam galvoti apie

sukakties proga)

tas vaišincumo jausmas, nes tariuos, kiek
vienas to laiko lietuvis laukė iš atėjūni. 
kad pastarasis, būdamas svečias, prisitai
kys prie šeimininko...

Susidūrimas patriarchalinės senosios 
Lietuvos su atėjūnais buvo dviejų kultū
rų susidūrimas: švento naivaus natūra
laus žmoniškumo ir landaus ciniško biz- 
nieriškumo. Deja, pastarasis tais laikais 
(kaip kartais ir dabar) laimėjo.

1387 m. užgeso Vilniaus Romuvoje šven
toji ugnis, o iki šių laikų... spėjo sugriūti 
įvairiausi didingi rūmai, puošę šią vietą.

Mačiau Vilniaus šaunų miestą, 
Seną mokslų gyvenimą, 
Nuo žemaičių beapsėstą 
Ir jų tikrą sutarimą.

S. Stanevičius

Sugriuvo, vos nežymius pėdsakus palikę... 
Kam lietuviai buvo iki sancta simplicitas 
kuklūs, o atėjūnai — arogantiški?!

Ir vaizduotėje praūžia vaizdų spiečius: 
Juk Vilnius buvo toks svarbus politikos, 
kultūros, tikybos centras, kad net stačia
tikių metropolitas 1415 m. persikėlė iš 
Kijevo į Vilnių. Čia Vytautas apdovano
davo kiekvieną svetimšali. Tai buvo Lie
tuvos tradicija! Tai didžio valdovo gestas. 
Ne veltui Gilbert de Lannoy, 1413 m. ap
lankęs Vilnių, rašo apie Vytautą: „Tas 
kunigaikštis yra didis valdovas. Kalba, 
kad jis privertęs sau nusilenkti jau dvyli
ka ar trylika valstybių. Savo reikalams 

tokias kvailystes, pagyvensi dar kiek ir būsi nemi
ręs užmirštas.

Pasieniu atbrazda vežimėlis. Matyt, nestipriai 
miegota, kad iš miego prižadino. Kai pro sienoje 
spinksinčią šviesą praveš, galėsi matyti sėdintį ar gu
lintį atveža. Oh, ant vežimėlio tuščia skardinė dėžė, 
dėl to ji taip garsiai brazda. Atvažiavo ko nors iš
vežti.

Swing low sweet chariot,
Coming for to carry me home...

Kažin kas jis buvo? Sūnus kieno nors, gal vai

kų tėvas? Ar senelis koks amžių atgyvenęs? Gal ki
tą naktį vėl atbrazdės skardinė dėžė ir sustos prie 
mano lovos. Oh, ne, ne! Tas važiavimas skardinėj 
dėžėj baisesnis už pačią mirtį. Betgi neveš tavęs 
ūkiškas vežimas, dviem tavo paties augintais arkliais 
pakinkytas, neseks iš paskos kitas vežimas pilnas 
„Amžiną atilsį“ giedančių prisodintas.

Kokios kvailos mintys. Nuvažiavo nubrazdėjo 
vyrai, skardinę dėžę pasikrovę. Gali dabar vėl mie
goti, tas kvailas mintis nuvaikęs. Je, nuvaikysi tu 
jas, kaip žvirblius iš kanapių! Įkyriai lenda jos vėl 
į galvą, kankindamos ir taip jau išvargusį ligonį, 
vaizduotėje senus atsiminimus sukeldamos.

* * *

Gelžinį dygliai užpuolė. Pirmą dieną nekreipė 
jis dėmesio, antrąją pradėjo spiritą nuo visokių žo
lelių gerti. Gelžinis netikėjo į vaistus, jei jie nebuvo

arklidėse jis laiko 10.000 arklių. Trakuose 
jis turi didžiausią žvėryną...“ Vaizduotė 
pasigeria praeitimi. Skaitytų istorijos vei
kalų nuotrupos, literatūros kūrėjų vizijos 
ir ši, dabar tylinti, žemė ties Gedimino 
kalnu kalba plačiais paveikslais, priekaiš
taudama...

1430 m. Vytauto vainikavimo metai. Su
važiuoja svečiai: kunigaikščiai, magistrai, 
chanai... Romos Imperatoriaus siųstą ka
rūną sulaiko lenkai. Vytautas skaudžiai 
įžeistas. Tragiška jo mirtis. Jis palaidoja
mas čia, Katedroje, ir nūn, kada surasti ir 
pagerbti kaulai Aleksandro Jogailaičio, 
Elžbietos ir Barboros Zigmunto Augusto 
žmonų, Vladislovo IV širdis karalaičio Ka- 
žmonų, Vladislovo IV širdis, karalaičio 
Kazimiero (Bažnyčios pripažinto šventuo
ju) palaikai, dar nerandama Vytauto Di
džiojo (m. 1430), Karigailos (m. 1390), 
Aleksandro Vygaudo (Jogailos brolio), 
Onos (antrosios Vytauto D. žmonos, Smo
lensko kunigaikštytės m. 1418), Zigmunto 
(Vytauto brolio m. 1440), Švitrigailos.

(mirusio Lucke, palaidoto Katedroje 1452 
m). Ir kt.

Būdinga! Zigmantas Augustas liepė pa
laidoti save jo pamiltame Vilniuje, bet ir 
šiandien jo valia dar neįvykdyta, o juk tai 
tas pats karalius, kurio viešpatavimo me
tas Vilniuje buvo nė kiek ne mažiau spin
dįs, kaip Vytauto, kuris labiau mėgo Tra
kus. Zigmantui Augustui Lietuvą vandant, 
Vilniuje būta 3-jų spaustuvių, teatro, žvė
ryno, bibliotekos, armotų, parako ir šiaip 
ginklų dirbtuvių ir net... vaistinės.

Gaisrai, pasiuntinių apsilankymai, ti
kybiniai ginčai, didikų šeimynų kovos, 
puošniausioji statyba, pasaulinio garso

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
TURTINGA GALERIJA PRIVAČIAME 

NAME

Dail. Viktoras Petravičius savo namuo 
se, Chicagoje, yra įrengęs turtingą savo 
kūrinių galeriją. Visų kambarių sienos 
nukabintos meniškais jo kūriniais. Iš viso 
čia yra gal per 70 meno darbų: spalvotos 
grafikos, aliejinės tapybos, portetų, dail. 
Petravičiui savitu stiliumi atliktų. Daili
ninkas taip pat yra sukūręs daugybę 
skulptūrų, panaudodamas įvairias akmens 

menininkų prižiūrima ir paveldėjusi jų 
genijų kibirkštėles, puošnios iškilmės ir 
badas, okupacijos ir revoliucijos, vėl gais
rai ir kovos kovos kovos — visa tai Vil
niaus veidas.

Ir jei šiandien šiaip vilnietis eina pro 
Rotušę, tai jis nė nepagalvoja, kad jos kū
rėjas — Kupiškio apylinkių baudžiaunin
kas — piemenėlis, sukūręs, be to, Kated
rą Baziliką ir Verkų rūmus — Stoka Gu
cevičius. Pilietis nė negalvoja apie 1812 
m., kada čia ėjo iš Rusijos Napoleono tau
tų amaras ir kiek žmonių čia pat užmer
kė akis, kurios jau niekuomet neregėjo 
saulėtos Prancūzijos. Kiek čia kovota, 
keiktasi, melstasi, mylėta ir kentėta!

Sutikau užsienietį žurnalistą iš Prahos. 
Nuėjome į Gheto. Kada aš, rodydamas 
siauriausius ir nešvariausius žydų kvarta
lo užkampius, pasakojau apie tai, kad čia 
D. Lietuvos kunigaikščių laikais, gal būt, 
tų pačių, šiandien į laužą panašių, krau
tuvėlių savininkų protėviai vertėsi bran
giųjų akmenų, persų kilimų ir aukso indų 
prekyba — jis į mane žiūrėjo, kaip į fan
tastą. Aš turėjau jam nurodyt visą litera
tūrą, kur apie tai rašoma ir net papasako
jau faktą, kad Liuterio padovanotą Zig
mantui Augustui sidabriniais viršeliais bi
bliją 1655 m. vėl pergabeno į Karaliaučių. 
Jis ėmė tikėti ir pažadėjo pasidomėti.

V Iniaus „senų daiktų pardavėjai“ ne
nusimano apie vertę to, ką jie turi. Tai 
pavyzdžiu įrodžiau kolegai iš Prahos. Jis 
pirko už skatikus keletą senoviškų lietu
viškų monetų Jono Kazimiero laikų. Ne
žinau, ar visa, kas lietuviška , taip pigiai 
Vilniuje parduodama. Kai savo abejones 
išdėstėm pardavėjui, jis flegmatiškai at
sakė: „Man rūpi duona, o jums pinigai“. 
Posakis tikrai vertas dėmesio. Kas po to 
drįstu tvirtinti, kad vilniečiai neturi hu
moro. 

PAKEISTA
Kova su religija Lietuvoje yra užėmusi 

labai neįprastą poziciją. Iš vienos pusės 
bandoma įrodyti, kad tikinčiųjų Lietuvoje 
niekas nepersekioja ir jie laisvai gali at
likti savo pareigs, o iš kitos pusės ragina
ma kovoti su „religiniais prietarais“, kurie 
nesiderina su komunistine visuomene. Ki
taip sakant, yra pakeista kovos su religija 
taktika. Bandoma pateisinti religines apei
gas atliekančio žmogaus nesusipratimą, pa- 
tapšnojama vienam kitam „pažangesniam“ 
kunigui per petį, pagiriamas sąžiningas, 
nors ir tikįs, darbininkas. Tai savotiška už
liūliavimo politika, kuri gali pasirodyti sėk
mingesnė už smurtą. Taip, pvz., S. Nekra- 
šius „Komuniste“ (Nr. 8) rašo: „Tikintieji

užpilti spiritu. Nusiurbstė, nugurkšnojo skystimą 
nuo visų butelių per dieną. Nugeria gerą klukšnį — 
rodos, lyg mažiau skauda, bet už valandėlės dygulys 
Gelžinį vėl į dvigubą suriečia. Vakare nuėjo prie 
lipynės. Kaimynas llgeris iš kitos pusės atėjo. Gaila 
jam žiūrėti į Gelžinį, dygulių varstomą. Atnešė jam 
outelį degtinės, nuo kiek jau laiko spintoje išstovė
jusį.

— Gerk, kaimynėli, gal padės.
Išgurkšnojo juodu tą butelį iki dugno, tik sau

sos šaknelės, amžiną duok jai atilsį, Ilgerienės sudė
tos, dugne bepasiliko. Lyg ir lengviau Geižiniui pa
sidarė, duria dar dygulys, bet nebe taip žiauriai, ga
lima kentėti.

Trečią rytą Gelžinis visai iš lovos nebekėlė. 
Vartosi ir Dievo vardą šaukia. Išvažiavo sūnus ku
nigo, o jaunasis llgeris daktaro. Apžiūrėjo, apspau
dė daktaras Gelžinį ir sako sūnui:

— Aklosios žarnos uždegimas. Neatbūtinai 
reikia operacijos.

Ir išvežė Gelžinį į ligoninę, patalais paklotą, pa
talais užklotą. Marti sėdi šalia, sūnus važiuoja pa
lengva. Pašalas dar neišėjęs, tekiniai į jį atsitrenkia. 
Gelžinis šaukia, kad geriau leistų jį pėsčią takeliu 
eiti, ne taip labai skaudės. Glosto, ramina jį marti, 
įmanytų pati uošvio skausmą pusiau pasidalyti.

Kitą vakarą Gelžinis sugrįžo atgal. Miręs. Ne
bebuvo išganymo, kaip daktaras buvo sakęs. Suva
žiavo giminės, suėjo kaimynai, meldėsi, giedojo už 
jį, po trijų dienų vėl tuo pačiu keliu išvežė. Plaukia 
per laukus graudus „Amžiną atilsį“, skamba baž
nyčios varpai, veža Gelžinį, veža jį paskutinį kartą, 
kad niekuomet į savo kaimą, į savo sodybą nebesu
grįžtų.

(Bus daugiau)

figūras, primenančias kai kuriuos Lietu
vos istorijos asmenis, Rūpintojėlį, ar kito
kias ligūras. Paveikslai patraukia žiūro
vo dėmesį liaudies kūrybos atgarsiais ir 
paties dailininko originalumu.

AUSTRALAI MOKOSI LIETUVŠKAI
Melbourne Sunshine West gimnazijoje, 

darytas įdomus bandymas įvairių tauty
bių vaikus mokyti lietuviškai.

Tos gimnazijos pirmos klasės mokiniai 
yra supažindinami su svetimomis kalbo
mis, kad pajustų rašybos ir tarimo skir
tumus, kad suprastų kitų tautų gyvenimo 
įdomesnius pasireiškimus.

Sunshine gimnazijos mokytojai Danu
tei Levickienei pasiūlius, viena iš tų sve
timų kalbų buvo parinkta lietuvių kalba. 
Žinoma, Danutė buvo pakviesta tą kalbą 
dėstyti. Nepavykus gauti tam tikslui pa
ruoštos medžiagos, Danutei teko pačiai su
daryti programą ir paruošti mokymo kon
spektus.

Mokinių entuziazmas buvo tikras dva
sinis balzamas mokytojai. Ypač noriai 
mokėsi tie vaikai, kurie norėjo prieš savo 
vyresnius broliukus ir sesutes pasirodyti 
su kalba, kurios dar iki šiol gimnazijoje 
niekas negirdėjo.

Po penkiasdešimt pamokų, įvairiatau
čiai vaikai puikiai išmoko lietuviško tari
mo dėsnius, gavo Lietuvos istorijos ir geo
grafijos pagrindinę informaciją, pažino 
tautinius rūbus, liaudies dainų melodijas, 
kaimo senos architektūros įdomesnius 
bruožus ir tautinius papročius.

PETRUI BABICKUI 70 METŲ
Brazilijoje gyvenantis rašytojas P. Ba

bickas bal. 29 d. sulaukė 70 m. amžiaus. Ki
lęs nuo Panevėžio, tame mieste baigęs gim
naziją, literatūros studijas ėjo Kauno uni
versitete. Kurį laiką mokytojavęs Jurbar
ko gimnazijoje, vėliau dirbo Lietuvos ra
diofone. Redagavo Mūsų Vilnių, buvo Šau
lių sąjungos kultūros skyriaus instrukto
rius, Švietimo ministerijai organizavo fil. 
moteiką ir buvo sudaryti eilės žymių lie
tuvių filmai. Daug keliavo ir rašė kūrybin
gus kelionių reportažus. Bendradarbiavo 
žurnaluose. Iš spaudos išėjo eilė jo kūri
nių: apysakų rinkinys Vakar, Marių pasa
kos, Gintaro krantas, eilėraščių rinkiniai: 
Geltona ir juoda, žmogaus remontas, Toli 
nuo Tėvynės, Svetimoj padangėj ir eilė ki
tų.

TAKTIKA
žmo.iės mūsų šalyje yra darbo žmonės, ly
giateisiai socialistinės visuomenės nariai, 
jiems negali būti taikomos ir nėra taikomos 
kokios nors diskriminacinės priemonės. Jų 
teises, jų tarpe ir teisę išpažinti kurią nors 
religiją, saugo tarybiniai įstatymai.“ Labai 
gražu. S. Nekrašius eina dar toliau, įrodi
nėdamas, kad „ateizmo propaguotojai nė
ra tikinčiojo žmogaus priešai, o jo gerano- 
riai draugai, kurie įtikinėjimo ir auklėjimo 
pagalba nori padėti tikinčiajam žmogui iš
sivaduoti iš religinių prietarų varžtų“...

Iš tikrųjų taip galėtų ir pasilikti: jeigu 
kam tie varžtai patinka, tegu jie sau tūno 
juose. Tuo labiau, kad jau ...„retai kada iš
girsime iš atskirų dvasininkų lūpų atvirą 
kvietimą, kad tikintieji neremtų Tarybų 
valdžios, Komunistų partijos politikos.“
Esą jau praėję tie laikai, „kad reakcinė ka
talikų dvasininkija kartu su buržuaziniais 
nacionalistais galėjo atvirai kovoti prieš 
naują lietuvių tautos gyvenimą“.

Galėtum pagalvoti, kad abi pusės susi
prato ir susitaikė. Bet taip nėra. Ne tam 
„susitaikymui“ aprašyti ir straipsnis skir
tas. Jo tikslas įrodyti tikrąją religijos ža
lą ir suaktyvinti žodinės kovos priemones.

Bene didžiausias tikinčiųjų prasikalti
mas esąs, kad jie priešinasi internaciona
lizmui. Už tą „grieką“ gauna pylos ne tik 
Lietuvos katalikai, bet ir „buržuaziniai na
cionalistai užsienyje“.

„Vienas iš didžiausių socialistinės visuo
menės laimėjimų yra lenininės nacionalinės 
politikos įgyvendinimas. Socialistinė san
tvarka, tautų draugystė, proletarinis inter
nacionalizmas, intemacionalistinė partijos 
politika apsprendė visų TSRS nacijų ir tau
tybių suklestėjimą Tarybų valdžios metais, 
yra mūsų šalies galios ir neįveikiamumo 
pagrindas. Tuo tarpu bažnytiniuose pa
moksluose, dvasininkų pokalbiuose su ti
kinčiais neretai skamba nacionalistiniai 
motyvai, vienokiu ar kitokiu būdu bando
ma įrodinėti, kad religija padeda išsaugoti 
nacionalines tradicijas, tautiškumą, bando
ma skiepyti nepasitikėjimą kitų nacijų 
žmonėmis. Buržuaziniai nacionalistai už- 
sienyje irgi laiko bažnyčią gera priemone 
savo idėjoms propaguoti ir tarybinių tautų 
tarpusavio nepasitikėjimui kelti.

Pagaliau ngalima pamiršti ir tarptauinių 
katalikų bažnyčios ryšių su įvairiomis an
tikomunistinėmis jėgomis ir pirmoje eilėje 
su Vatikanu, kuris radijo bangomis ir ki
tais kanalais bando įrodinėti, kad komu
nizmas yra nepriimtinas katalikams, siekia 
kurstyti religinį fanatizmą, skelbti socia
lizmo priešišką politiką.“

Pasikeitė laikai. Nepriklausomoje Lietu
voje katalikams, o ypačiai politikuojan
tiems, buvo primetamas internacionalinių 
idėjų skleidimas. O dabar jie kaltinami už 
nacionalizmą...
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TURKIJOJE
Nusileidžiamo Izmire, kuris anksčiau 

vadinosi Smirna. Temperatūra 41 Celsi
jaus. Norėtųsi numesti ne tik švarką, bet 
ir marškinius nuo nugaros, bet rankos už
imtos. Vienoje dokumentai, kitoje kiti ma
ži nežiniai.

Oficialioji dalis trumpa. Atiduodam lėk
tuve jau užpildytus blankus, pase atsiran
da naujas antspaudas ir jau legaliai atsi
duriam Turkijoje.

Išeiname iš pastatų ir čia pat jau lau
kia dvi mašinos. I didesnę susėda tie, kurie 
važiuoja tiesiai prie jūros. Į kitą, kurie 
nori toliau pavažiuoti, šį tą pamatyti. Tų 
pastarųjų šį kartą vos devyni žmonės. O 
su įgula, kurią sudaro vairuotojas, vado
vas ir berniukas, durų atidarinėtoj as, kar
tu bufeto laikytojas, viso 12 žmonių. Tai
gi vietos pilna.

Švarkas, kaklaraištis jau guli viršuje, 
lengvus medvilninius marškinius ant krū
tinės kedena skersvėjas, nes visi mašinos 
langai atidaryti. Gyventi galima, net da
rosi įdomu. Gauname starus vokus, kur vi-

Rašo

R. SPALIS

sa informacinė medžiaga ir Turkijos že
mėlapis. Pirmą kartą nereikės jo pirkti. 
Čia pat skelbiama, kad autobusėlis turi 
gėrimų. Visokios sunkos ir alaus. Gėrimai 
šalti, apdėti ledais. Tokiame klimate ir il
goje kelionėje tai ypatingai džiugi naujie
na. Tuo labiau, kad palyginus jie pigūs. 
Už alų čia temokėjau 3į turkiškos liros, 
tuo tarpu viešbučiuose tas pats alus kašta
vo nuo 5 iki 7į liros.

O dėl tų lirų irgi komedija. Laikraščiai 
perspėjo keliaujančius į svetimus kraštus, 
kad mainytų pinigus namie, nes užsienyje 
negaus pilnos vertės už svarą.

Neturėdamas laiko ir kartą dėl to kiek 
nukentėjęs, nesimainiau nė vieno peno. 
Tuo tarpu bendrakeleivių piniginės pūtėsi 
nuo turkiškų pinigų. Už svarą jie gavo 
Anglijoje po 30 lirų, o turkai davė po 35 
liras. Na ir piktinosi anglai savais bankais.

Bet tada mašinoje to dar nežinojome. 
Jie siurbė skysčius už liras, o aš skolon iki 
pirmo viešbučio. Iš viso per tas atostogas 
teko išgerti alaus tiek, kad bent šiais me
tais joks lietuviškas klubas neapturės nau
dos iš manęs. Negaliu žiūrėti į jį. O kelio
nėje jis, nevidonas, buvo skanus. Žiūri pro 
langą į saulės nudegintus plotus, karšta, 
siurbi pro popierinį vamzdelį ji, tokį šaltu- 
tėlį, pagulėjusį ant ledo. Per dieną prisi
siurbdavai tiek, kad dainuotum žmogus, 
jei jis būtų buvęs stipresnis, bet turkiškas, 
nabagėlis, silpnas. O kitų sunkų nesiurb
davau, nes esamas cukrus jose dar dau
giau troškindavo.

Kurį laiką traukiame į šaurę prie pat 
Eigėjaus jūros, vėliau pasukam giliau į 
žemyną, į Pergamono miestą. Netoli jo 
apsistojame viešbutyje nakvoti. Aplink 
viešbutį dunkso aukštos kalvos. Daug me
džių, bet vanduo taupomas, žolė tik kur- 
ne-kur palaistyta.

Lėktuve buvo pranešta, kad Turkijoje 
laikrodžiai eina vieną valandą pirmyn. 
Muitinėje, žvilgterėjęs į laikrodį, pamačiau 
kad skirtumas dvi valandos. Pagal tai pa
sukau ir savo laikrodį. Vienas iš mūsų 
kompanijos, to nepastebėjęs, vakarienės 
valgyti atėjo valandą vėliau ir tegavo tik 
vaisių. Pradėjau stebėtis mūsų vadovu 
turku. Gi jo pareiga buvo patikrinti lai
krodžius, sužinoti, kas atsitiko su nesan
čiu prie stalo, parūpinti jam pilną vaka
rienę.

Kartais vadovai plepa per daug. Bet ši
tas, apie 50 metų vyras, mano manymu, 
netiko tai pareigai. Prieš porą metų važi
nėdamas po Graikiją, iš vadovės sužinojau 
ir apie švietimą, ir ūki, ir santvarką ir let. 

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Sydnejus. Vyresnėsės kartos veikėjų gre
toms mažėjant, Sydnejaus apylinkė gerina 
sąlygas jaunuomenės veiklai. Sydnejaus 
Lietuvių Klubas nusipirko šalia klubo 
esantį namą, kurį pertvarko taip, kad tik
tų visokeriopai jaunimo veiklai: tautinių 
šokių repeticijoms, skautų sueigoms, sa
vaitgalio mokyklai ir t. t. Pačiose klubo 
patalpose, pagal įstatymus, tegali lankytis 
tik senimas ir virš 18 m. amžiaus jauni
mas.

Australijos lietuviai yra labai jautrūs 
savo spaudos reikalams. Ją palaiko prenu
meratomis ir aukomis. Be to, skaitlingos 
apylinkės kas met ruošia spaudos balius 
„Mūsų Pastogės“ ir „Tėviškės Aidams“ 
paremti. Rugp. 18 d. įvyko šaunus „Tėviš
kės Aidų“ balius. Erdvios Lietuvių Klubo 
patalpos vos sutalpino puošnius svečius.

Perthas. Iš visų Australijos federalinių 
valstybių sparčiausiai auga ir turtingiau
sia žemės turtais yra Vakarų Australija. 
V. A. turi tik 8% visos Australijos gyven
tojų, bet užpildo 21% Australijos ekspor
to. Tai yra jauna valstybė ta prasme, kad 
vidutinis gyventojų amžius yra žemiau 25 
metų amžiaus. Jaunus žmones ten traukia

Iš šito nieko apie Turkiją, vien archeolo
giniai paaiškinimai. Vėliau, iš atsitiktinai 
sutikto turko studento per pusvalandį su
žinojau daugiau, negu iš to dėdės per aš- 
tuonias dienas. Žinoma, knygos, laikraš
čiai mums pasako daug, bet vietos ele
mentas yra įdomesnis žinių šaltinis. Gi iš 
jo atvirumo ar neatvirumo gali pats spręs
ti apie nuotaikas ir žodžio laisvę krašte.

Rytą geru keliu traukiam (visą laiką 
keliai buvo geri) į Pergamumo Akropolį. 
Čia esančios senovės liekanos vertos dėme
sio. Iš tų likusių gatvių, kolonų pajunti se
novę, kuri surišta su Antoniumi ir Kleopa
tra. Gal nuobodu būtų aprašinėti visą vie
tos istoriją, tad stabtelsiu tik ties gydykla. 
Ši vieta buvo skirta sveikatos dievui Aes- 
kalapiui. Anų laikų ligoniai verždavosi 
čia, norėdami būti pagydyti. Deja, ne vi
sus įleisdavo į vidų. Šventikai nužiūrėda
vo, kuriuos dievas dar gali „pagydyti“. Ki
tiems liepdavo grįžti namo. Įleistieji iš kar
to pagerėdavo, nes gi buvo žinoma, kad 
dievas pagydo visus.

O patys šventikai buvę labai geri gydy
tojai. Jie suprato purvo vonių naudą, ži
nojo gydomų žolių paslaptį ir įvertino li
gonio psichinį stovį. Ligoniams buvo ruo
šiami spektakliai, bet tik komedijos, kad 
juokas gerintų nuotaiką. Vakarais jie ei
davo per tam tikrą ilgą tunelį, kuris ir da
bar išlikęs. Tam tunelyje dabar matosi 
anksčiau užmaskuoti garsiakalbiai, pro 
kuriuos šventikai šnabždėdavo padrąsi
nančiu žodžius, girdi, nenusimink, greit 
būsi sveikas. Išėję iš to tunelio, gerdavo 
dievo vandenį, kuris ir dabar teka. Šaltas, 
skanus. Žinoma, ir mes, turistai, atsigėrė
me ir visi sveiki sugrįžome namo.

Taigi gydymo priemonės būdavo pui
kios. Iš anų laikų liko visa eilė padėkos pa
minklų.

Traukiam vis prie jūros į buvusią Troją. 
Homeras ją išgarsino, Špilmanas ją atrado 
ir bekasdamas sugriovė, o istorinės trojos 
buvusios net devynios. Norisi pamiršt da
bartinę skurdžią tikrovę, norisi matyti Ho
mero Troją ir, kaip besistengtum, negali 
to padaryti, nepadeda ir laki fantazija. Vi
sa Troja primena labiau sudegusį kaime
lį, o ne didvyrių tvirtovę. Pačioje gamtoje 
čia trūksta didingumo. Kas kita Graikijo
je Agamemnono pilies griuvėsiai ant di
dingo kalino su vaizdais aplink. Ten polė
kis nešė toli. Ten jutai Homero dvasią.

Nusivylę grįžtam nakvoti į Pergamum, o 
kitą dieną skubam į Istanbulą, buvusį 
Konstantinopolį, į Bizantiją. Laivu kelia
mės per Dardanelio sąsiaurį, skubam gar
siuoju Galipolio pusiasaliu ir pagaliau pa
siekiam Marmuro jūrą.

Konstantinas tikėjo, kad septyni yra 
laimingas skaičius, todėl pastatė miestą 
ant septynių kalvų. Pirmoje kalvoje yra 
buvusioji šv. Sofijos bažnyčia bei garsūs 
Topkapi rūmai. Istambulas trijų milijonų 
miestas. Markaus Aurelians laikais vadino
si Antonion, vėliau Naujoji Roma, Kon
stantinopolis, turkai pakeitė į Istambu- 
lą.

Čia nuobodžiauti netenka. Teturime tik 
tris dienas ir reikia skubėti. Lankome gar
siąsias mečetes. Visur nuimant batus, vi
duje vaikščiojam po kilimus, kai kurios 
moterys priverstos užsidėti ilgesnius sijo
nus, apsirišti skara, bet vietos maldingu
mas dingęs. Vos kur-ne-kur šaukiamas 
Alacho vardas ir linguojama. Mečetės, ga
linčios sutalpinti tūkstančius maldininkų, 
dabar pilnos vien tik turistų. Anot mūsų 
vadovo, po to, kai buvo įvesta civilinė me
trikacija, mečetės pradėjusios tuštėti.

Prie kai kurių garsesnių mečečių — Ach 
medo, Bajazaro, Suleimaao — : ra ir pa
statai, kur. ilsisi sultonų kūnai.

Į buvusią šv. Sofijos bažnyčią įsiriogli
nau su tamsiais akiniais ir, tai pamiršęs, iš 
pradžių negalėjau atsistebėti dėl tamsumo 
viduje. Kadaise ji buvo paversta į mečetę, 
o dabar muziejus. Istorijos įvykiai, žaizdos 

daugybė galimybių, aukštas gyvenimo ly
gis ir šviesi ateitis. V. A. sostinė Perthas 
yra gerai išplanuotas, modemiškas mies
tas su 750 tūkst. gyventojų. Šis Australi
jos pakraštys turi švelnų, malonų, amži
nos vasaros klimatą.

Campbelltown miestely, netoli Sydne
jaus, naktimis sutinkamas draugiškas vai
duoklis. Paklaustas, kas jis yra, atsakė 
esąs Fišeris, prieš 147 metus toj vietoj nu
žudytas. Jis turįs visada naktimis stovėti 
ant tilto vidury miestelio.

Simpson dykuma Australijos viduryje 
yra nepereinama. Ji kelia prietaringą bai
mę aborigenų širdyse, jos bijo net labiau
siai prityrę baltieji keliautojai. Dykuma 
žudo kiekvieną, kuris drįsta į ją užklysti. 
Šio šalto sezono metu du australai, Warren 
Bonython 56 metų ir Charles McCubbin 
42 metų, apsirūpinę vandeniu ir maistu, 
pasiryžo ją nugalėti arba žūti. Padarę iš 
viso 285 mylias skersai judančio smėlio dy
kumos, jie ją nugalėjo. Kai kuriomis die
nomis jie pajėgė nueiti vos 4 mylias. Vi
siškai išvargę, netoli mirties, keleiviai pa
siekė Birdsvilles policijos punktą, kuris 
yra dykumos pietų pakrašty. Pereiti iš 
Northern Teritorijos per judantį smėlį 
jiems reikėjo 32 dienų.

tiek gyvos joje, kad palieka, įspaudžia sa
votišką, neišdildomą įspūdį.

Neaplenkiami ir buvusių Brizantijos im
peratorių, vėliau sultonų, rūmai, kur su
krautos brangenybės, sultonų iškilmių 
drabužiai, ginklai, auksas, ir visa to tokia 
daugybė, kad po kiek laiko tie visi milijo
ninės vertės blizgučiai nebeveikia, persiso
tini jais, ir pastebi labiau auksakalio me
nišką ranką, meną, o ne akmens ar meta
lo vertę.

Didysis turgus „Grand bazar“ irgi Is- 
tambulo {žymenybė. Po stogu savotiškas 
miestelis, turįs bent šimtą gatvelių, kur 
plaukia be pertraukos tūkstantinė minia, 
kur žėri auksas, odos išdirbiniai, porcelia
nas, kur galima ir pasimelsti ir išgerti 
„čai“, turkiškos arbatos, kuri man labai 
patiko ir kelionėje jos išgėriau gerą kibi- 
riuką.

Eilė muziejų, požeminis vandens rezer
vuaras dar nuo romėnų laikų, buvę gyni
mosi mūrai, bokštai — viskas ir tik sku
bėk. Žinoma, neaplenkiamas ir Bosforo 
judrusis sąsiauris.

(Bus daugiau)

LIETUVOJE
GARLAIVIS „LITVA“

Sovietų laivas, palaikąs reguliarų ryšį 
tarp Odesos ir Marselio yra pavadintas 
„Litva“. Kaip reprezentacinis kelionių lai
vas kartais jis daro ir specialias turistines 
keliones. Laivo kapitonas, F. Daškovas, 
kuris „puikiai žino mūsų respublikos pro- 
problemas,“ pažįstąs daug žmonių iš Lie
tuvos, bet nei jis pats, nei jo laivas, atro
do, Lietuvoje niekada nėra buvę.

Rugsėjo mėnesį „Litva“ ruošia t-urisinę 
ekskursiją vien tik Lietuvos keleiviams. 
Ta proga „Tiesa“ šitaip apraišo laivo lietu
viškumą:

Rugsėjo mėnesį ,Litva“ ruošia turistinę 
džių apie laivą, pavadintą mūsų respubli
kos vardu. Beje, laivą su Lietuva sieja ne 
tik vardas. Jo įgula palaiko plačius ryšius 
su Draugystės ir kultūrinių ryšių draugi
jos Lietuvos skyriumi, kitomis respubli
kos organizacijomis. Šiuo laivu keliavo 
daug mūsų meninių kolektyvų. Laivo, in
terjerai papuošti lietuvių grafikų kūri
niais, bibliotekoje yra literatūros apie Lie
tuvą ir iš Lietuvos. Laive yra lietuviškų 
plokšteli.', lietuviškos muzikos magnetofo
ninių įraš”. dokumentinių filmų ap'e Lie
tuvą, kuriais labai domi ! keleiviai. Ne per 
seniausiai respublikoje pasiūti lietuivško 
tautinio stiliaus drabužiai restorano pada
vėjoms.“

Tik nepasakyta, ar tos padavėjos moka 
lietuviškai.

„NIEKO NESUPRATAU“
Aktorius Juozas Miltinis „Literatūra ir 

menas“ žurnale, kalbėdamas apie teatrą, 
jo kritiką ir suartėjimą su žmonėmis, pa
duoda tokį vaizdą:

„Mūsų teatre buvo toks atsitikimas. Į 
spektakli „Lauke už durų“ atvažiavo vie
nas kolūkietis iš Pasvalio rajono. Grįžus 
kolūkin, jo paklausė: „Ką matei?“ Jis at
sakė: „Nežinau. Nieko nesupratau. Bet bu
vo įdomu ir baisu. Važiuokit pažiūrėti pa
tys!“ Po to atvažiavo būrys kolūkiečių, fo
jė nusiavė kojas ir su vienom kojinėm su
ėjo į salę. Štai koks būna suartėjimas.“

Čia jis daro teisingą išvadą, kad „visuo
menė gali būti net beraštė, bet dvasiškai 
aktyvi.“

Tame pačiame rašiny J. Miltinis patei
kia ir vieną savo biografinį bruožą:

„Paryžiuje išbuvau penkerius metus. Po 
to išvažiavau į Angliją, nes su vienu žmo
gum (profesorium Vincu Babilium, kuris 
tuo metu studijavo Paryžiuje) sukirtau 
lažybų, jog išmoksiu kalbos tiek, kad ga
lėčiau originalo kalba skaityti Šekspyrą. 
Lažybas išlošiau.“

Esama žinių, kad anuo metu būdamas 
Londone, aktorius Juozas Miltinis buvo 
suėjęs į kontaktą su vietos lietuviais ir 
net padedavę's jiems vaidinimus paruošti. 
Kas galėtų apie tai plačiau parašyti?

STATO ŠILTNAMIUS
Vilniaus pakraštyje ties Pagiriais sta

tomi didžiausiai Pabaltily šiltnamiai, juo
se bus 26 hektarai naudingo ploto. Pir
muosius tris hektarus šiltnamių numatoma 
atiduoti naudoti šiais metais. Ateinančią 
žiemą Vilniaus gyventojai iš čia gaus apie 
500 tonų agurkų, pomidorų ir kitų anksty
vųjų daržovių.

P. VAIČIŪNO POEZIJA
„Vaga“ išleido visiems žinomo poeto Pet

ro Vaičiūno poezijos rinktinę, pavadintą 
„Iš tolių beribių“.

Vytautas Skripka savaitrašty „-Literatū
ra ir menas“ (Nr. 33) šį rinkinį taip api
būdina:

„Petro Vaičiūno eilėraščių rinktinę šian
dieną skaitom tarytum įdomų poeto epo
chos ir kultūros dokumentą, žavimės tais 
eilėraščiais, -kurie painiais literatūrinių sro
vių vingiais išnešė žmogišką šilumą ir ne
nublukusį meninio žodžio spindėjimą. Jo 
poezijoje randame daugybę paprastų, bet 
labai jautriai, nekasdieniškai išsakytų tie
sų ir minčių. Visko sutaurinimas, nuvaly
mas, mokėjimas išpuošti savo žodį net kas- 
dieniškiausią valandą — vienas esminių 
bei gražiausių P. Vaičiūno poezijos bruo
žų“.

Kili,rašo
„Tiesa“ (Nr. 196) persispausdina bulga

rų komunistinio žurnalo „Političeska pro- 
sveta“ straipsnį apie Kinijos maoistus. Iš 
jo matosi, kokie yra kinų-sovietų santykiai 
dabartiniu metu. Čia paduodamos būdin
gesnės straipsnio ištraukos.

„Maoizmas — tai ne teorinė revoliucio
nierių klaida ar komunizmo „vaikiška li
ga“. Tai priešiška marksizmui ideologija, 
stojanti į nusikalstamą sąjungą su užkie
tėjusiais socializmo priešais, su atvirai an
tikomunistinėmis jėgomis.

Maoistai mėgina suskaldyti visų pažan
giųjų organizacijų pasaulyje vienybę ir 
pirmiausia komunistų partijų vienybę. De
šiniųjų revizionistų pavyzdžiu šalie viduje 
jie sutriuškino pagrindinę socialistinės vi
suomenės jėgą — Komunistų partiją, pro
letariato diktatūrą -pakeitė karine biuro
kratine maoistų grupės diktatūra, įvedė 
„komunas“, kurios savo esme visiškai 
prieštarauja socializmui. Taigi maoizmas, 
kaip ir dešinieji revizionistai, pasirodė 
esąs imperializmui naudingas įrankis ko
voje prieš marksizmą-leninizmą ir pasau
linę socialistinę sandraugą. Maoizmui bū
dingas neregėtas nacionalizmas, šoviniz
mas ir hegemoniškumas, paveldėti iš bur
žuazinių nacionalistinių ir feodalinių ikire
voliucinės Kinijos tradicijų.

Tarybų Sąjungos, kaip žmonijos kelio į 
socializmą ir komunizmą pionieriaus, isto

Ašva
Tarp Pajūralio ir Švėkšnos į Veiviržos 

upę įteka Ašvos upė. Dėl tikslumo primin
sime, kad Veiviržą įteka į Miniją, svar
biausią Vakarų Žemaitijos, pajūrio lygu
mos upę. Minija įteka į Atmatą, į vieną 
Nemuno atšakų, įtekančių į Kuršių ma
rias.

ANDREI SACIIAROV APIE KUDIRKĄ

Sovietų mokslininkas Andrei Sacharov 
davė pasikalbėjimą Prancūzijos telegramų 
agentūros France-Presse direktoriui Ed. 
Dillon, ragindamas Vakarų valstybes ne
nusileisti Europos Saugumo konferencijo
je, kuri netrukus susirinks Ženevoje.

Pagal Sacharovą, betkoks susitarimas su 
Sovietais bus bevertis, jeigu Sovietų Są
jungoje nebus įgyvendinta demokratinė 
santvarka. Pirmas reikalavimas iš Vakaru 
valstybių pusės turėtų būti: laisvė Sov. Są
jungos piliečiams laisvai išvykti į -užsienį 
ir grįžti atgal į tėvynę. Toks leidimas su
darytų sąlygas tautų susiartinimui. Negali 
būti tarpusavio pasitikėjimo, jeigu vienas 
-partneris (valstybė) primena didėlę kon
centracijos stovyklą.

Sacharovas nurodė visą eilę pavyzdžių, 
kaip Sov. Sąjungas piliečiai yra persekio
jami, neteisėtai kalinami ir siunčiami į 
darbo stovyklas. Priminė jis ir jūreivį Ku
dirką, kuris JAV-bių teritoriniuose vande
nyse peršoko iš sovietų laivo į, amerikonų. 
Atpasakojęs, kaip amerikonai jį išdavė, ti
kėdamiesi, kad rusai nėra žmogėdros, ir 
kaip jis buvo rusų sumuštas. Po to tas jū
rininkas buvęs nuteistas 10 metų. Ar taip 
gali elgtis civilizuota tauta? — klausia Sa
charovas.

Politinės ir materialinės aplinkybės ver
čia Sov. Sąjungos vyriausybę šiuo metu su
švelninti santykius su Vakarais. Tad Va
karams yra laikas pateikti savo sąlygas.

LAKŠTINGALŲ SLĖNIS

Pagramančio girininkijoje (Tauragės 
apskr.) gražiai sutvarkytas Akmenos upės 
vingis, kurį žmonės praminė Lakštingalų 
slėniu.

Girininkijos darbuotojai upės vingyje 
įrengė tvenkinius, gražius tiltelius, prisodi
no gyvatvorių, -gėlių. Ant akmenuoto upės 
kranto pastatė dailų namelį, kuriame gali
ma pailsėti. Visa tai padaryta su dideliu 
skoniu ir išradingumu, su meile gamtai.

A. RAČIŪNO SONATA
Žinomas kompozitorius, keletos operų au

torius, Antanas Račiūnas sukūrė naują mu
zikinį kūrinį „Trečiąją sonatą“. Muzikos 
-kritikai šią sonatą vertina teigiamai. Dar 
prieš karą jaunas kompozitorius A. Račiū
nas buvo sukūręs operas „Trys talismanai“ 
ir „Gintaro krantas“. Ypačiai populiarios 
jo prieškarinės dainos buvo „Miela mano 
mergele“, „Draugai“, „Karas“ ir kt.

APLEISTI PIRČIUPIAI
Apie vokiečių sudegintą garsųjį Pirčiu

piu kaimą „Literatūra ir menas“ rašo:
„Galima -būtų kruopščiau sutvarkyti mo- 

numentinio ansamblio aplinką, pasodinti 
čia daugiau gėlių. Memorialinė siena su su
degintų žmonių pavardėmis išblukusi, jų 
pavardžių beveik negalima perskaityti.

Labai jau kukliai, tieesiog skurdžiai at
rodo čia pat, už plento, esantis Senųjų Pir
čiupiu kaimelis. Jis nedidukas — vos ke
liolika sodybų, bet išore primena senus ne
tvarkingus kaimelius, retai kur dabar be
pasitaikančius.“ 

rinį vaidmenį dešinieji revizionistai ir 
maoistai laiko didžiausia kliūtimi savo na
cionalistiniams ir hegemonistiniams sie
kiams realizuoti. Štai kodėl jų nacionaliz
mas įgauna antitarybinę kryptį ir pobūdį. 
Siekdama atitraukti Kinijos darbo žmonių 
dėmesį nuo katastrofiškos padėties, į ku
rią šalį atvedė avantiūristinė „didžiųjų 
šuolių“ linija, maoistų grupė savo kovos 
smaigalį tarptautinėje arenoje nukreipė 
prieš Tarybų Sąjungą ir TSKP. Antitary- 
biškumas yra pagrindinis maoistų ideolo
gijos turinys, Kinijos užsienio -politikos ge
neralinis kursas. Kad nuslopintų didelę Ki
nijos darbo žmonių meilę ir draugystę ta
rybinėms tautoms, maoistai griebėsi vulga
riausių prasimanymų ir šmeižto prieš Ta
rybų Sąjungą, jos didžiąją lenininę parti
ją. Buvo atgaivintas senas -trockistu šmeiž
tas apie „kapitalizmo restauravimą“ Tary
bų Sąjungoje ir pan.

Didieji revizionistai ir maoistai susijun
gė į bendrą atvirų didžiojo proletariato 
reikalo išdavikų ir priešų frontą. Jų ben
dras tikslas — skaldyti komunistinio judė
jimo ir -pasaulinės -socialistinės sandraugos 
vienybę, -taktika — atvira ideologinė ir po
litinė kova prieš Tarybų Sąjungą ir TSKP, 
prieš visas komunistų partijas ir socialisti
nes šalis. Jie turi bendrus sąjungininkus: 
trockistus, dešiniuosius renegatus, agentus 
provokatorius, anarchistus, antikomunis- 
tus, imperialistinės reakcijos jėgas.“

Jeigu šiandien vietinį gyventoją pa
klausime, ką reiškia Ašva, -kodėl ši upė 
taip vadinama, jis nesugebėtų atsakyti. 
Taip pat nežinotų, ar Ašvos upės vardas 
lietuviškas, -ar ne.

Senovėje indoeuropiečiai kalbėjo vadi
namąja indoeuropiečių prokalbe. Daugelis 
dabar labai skirtingai kalbančių Indijos ir 
Europos tautų vartojo tuos pačius žodžius. 
Ilgainiui kai kurios iš šių tautų vienus žo
džius išlaikė tokius, -kokie buvo kadaise, 
kitus iškraipė, trečius — visai užmiršo.

Ašva senovės indų kalba reiškė kumelė.
Vulfstanas, keliavęs po vakarinių aisčių 

žemes apie 887-901 m. rašė: „Kunigaikš
čiai ir diduomenė geria kumelių pieną“. 
Yra užrašyta, kad prūsai kumelių pieną 
vadino asvvinan.

Šiandien lietuviai — net ir žemaičiai — 
kumelės jau nebevadina ašva, M. Valan
čius, L. Ivinskis, V-aižgantas yra vartoję 
žodį ašvienis „darbinis arklys“, o J. Basa
navičius — ašviai „arkliai“, kurie turi tą 
pačią šaknį, šį žodį ir šiandien pateikia 
„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ 
(1972 m.), būtent: ašvienis žem. darbinis 
arklys.

Su žodžiu aš-va giminingas žodis aš-utas 
„arklio uodegos ar karčių plaukas“.

Taigi Ašvos upės vardas yra labai senas 
lietuviškas žodis, atsineštas iš indoeuro
piečių prokalbės.

„M. & G.“

KARALIŠKAS SODININKAS

Kapitonas Mark Phillips, princesses 
Annes vyras, turės pagarbai sveikinti savo 
sodininką atsargos pulkininką T. Bowers, 
CBE, DSO, MS. Dvi dienos savaitėje už 
8 svarus jis prižiūri sodą to namo, į kurį 
jaunavedžiai atsikels gyventi. Likusias 
3 dienas jis tvarko karių kapus.

Vienas pokštininkas pastebėjo, kad esą 
gerai, kad sodininkas tarsi tik pulkininko 
laipsnį. Esą galėję atsitikti, kad vejos nu- 
paiuti atvyktų pats feldmaršalas Mon-tgo- 
meris, kuris taip pat yra atsargoje ir gy
vena visai netoli.

GALVOSŪKIS

Nr. 4

Gulsčiai: 1. Iš vardo kilusi pavardė. 6. 
Kūno dalis. 7. Ramumas. 9. Per prievartą. 
10. Chemikalas. 11. Metalinis.

Statmenai: 2. Lietuvos kurortas. 3. Len
telė su parašu. 4. Aeroplanas. 5. Apskrities 
miestas Lietuvoj. 8. Tikėtis. 10. žvaigždė 
(angliškai).

GALVOSŪKIO NR. 3 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Katiliškis. 6. Tokia 7. Aras.

9. Estė. 10. Varna. 11. Riestainis.
Statmenai: 2. Loto. 3. Iešmas. 4. Darbė

nai. 5. Atlaidai. 8. Anglai. 10. Vila.
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Europos Lietuvių Kronikų
MANCHESTERIS

Kviečiame!
Maloniai kviečiame visus pavieniui, gru

pėmis ar ekskursijomis atvykti į pirmą 
bendrą didžiulį Anglijos ir Škotijos lietu
vių

SĄSKRYDĮ,

kuris rengiamas rugsėjo 22 d. šiais jubilie
jiniais 650 nuo Vilniaus įkūrimo metais.

Sąskrydis įvyks didelėje ir gražioje sa
lėje —

Victoria Hall, Shipley,

pora mylių nuo Bradfordo centro; iš cent
ro važiuoti Manningham Lane.

Programoje
rašytojo kun. J. Kuzmickio paskaita 

Tautos šventei ir Vilniaus įkūrimui pami
nėti.

Meninėje dalyje dalyvaus:
P. Dzidoliko vadovaujamas Šv. Cecilijos 

choras iš Škotijos,
V. Jurienės vedama jaunų tautinių šo

kių šokėjų grupė iš Londono,
E. Vainorienės kanklių muzika iš Not- 

tinghamo.
Be to, bus dvi parodos:
K. Steponavičius iš Manchesterio išsta- 

tys savo medžio drožinius,
V. Ignaitis iš Bradfordo ir V. Zdanavi

čius iš Londono parodys lietuviškos spau
dos retesnius leidinius.

Šokiams gros geras vengrų orkestras. 
Bus savas baras, užkandžių ir kavutės.

Pradžia 5 vai. vak., pabaiga 11.45 vai.
Kviečiame ir lauksime visų rugsėjo 22 d.
Rengėjai: DBLS Bradfordo skyrius ir

Vyties klubas.

AUKOS

Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
Klubo knygas, lietuviškai spaudai aukojo:

S. Jurgelis — 1.50 sv.; S. Kotavičius ir 
A. Miliūnas po 1.00 sv.; F. Ramonis — 0.90 
sv.; A. Čebatoriūnas — 0.35 sv.; A. Prač- 
kauSkas — 0.30 sv.

LONDONAS
GRAŽIAI PASIRODĖ JAUNIMAS

šeštadienį, rugsėjo 1 d. Westminsterio 
Centrinėje salėje įvykusiame tarptauti
niame šokių festivalyje gražiai pasirodė 
Londono jaunieji šokėjai, pašokdami ket
vertą lietuviškų šokių.

Jauniesiems vadovauja energingos ir 
veiklios londonietės V. Jurienė ir Senku
vienė.

Koncertą organizavo Tarptautinė Anti
komunistinė Lyga (WACL).

IŠVYKA Į NOTTINGHAMĄ

Rugsėjo mėn. 8 dieną Sporto ir Sociali
nis klubas kartu su Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiu rengia išvyką į Tautos Šventės 
minėjimą Nottinghame.

Tikimės, kad kartu vyks ir Londono 
lietuvių choras, vedamas J. Černiaus, ku
ris yra pakviestas dalyvauti programoje.

Norintieji dalyvauti šioje išvykoje, pra
šomi tuojau užsirašyti pas P. Mašalaitį, S. 
Kasparą, Lietuvių klebonijoje, Baltic Sto
res, klubo sekretorių J. Černių ar Lietuvių 
Namuose.

Kelionpinigiai, 1.50 svarų, sumokami už
sirašant.

Išvykstame nuo lietuvių bažnyčios 1 vai.

EKSKURSIJA Į BRADFORDO 
SĄSKRYDĮ

Rugsėjo mėn. 22 d. Bradforde įvyksta 
Lietuvių Sąskrydis.

Londono Sporto ir Soicalinis 'klubas 
rengia į tą sąskrydį ekskursiją. Sąskry
džio programoje dalyvaus Prano Dzidoli
ko vedamas Škotijos lietuvių choras ir 
Londono šeštadieninės mokyklos moki
niai. Londono šeštadieninės mokyklos mo
kinių kelionės išlaidoms pasižadėjo paau
koti 25 svarus Petras Gabrėnas.

Kas nori išvykoje dalyvauti, prašomi 
tuojau užsirašyti ir sumokėti kelionpini
gius, 2,50 svarų. Užsirašoma pas S. Kas
parą, J. Černių, Lietuvių Bažnyčios klebo
nijoje, Baltic Stores (Z. Juras) ir Lietuvių 
Namuose.

Išvažiavimo laikas bus praneštas vėliau.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus valdyba rug
sėjo 8 d., šeštadienį, 6 vai. vak. lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Tautos šventės minėjimą.
Paskaitą skaitys kun. A. Geryba. Po ofi

cialios dalies bus šokiai, kuriems gros E. 
Dragūno vadovaujamas orkestras iki 1 
vai. ryto. Baras su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
maloniai prašome gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

A. A. ANTANAS ŠLIAUTERIS

Š. m. rugpiūčio 12 d. Ladywell ligoninėje 
mirė Antanas Šliauteris, 55 m. amžiaus. 
Mirė plaučiu vėžiu. Palaidotas 1973. VIII. 
18 Moston R. K. kapinėse, lietuvių kapuo
se.

Antanas gimė 1918. IV. 11 Mickiu kai
me, Papilės valse., Šiaulių apskrityje. Pra
džios mokyklą lankė Papilėje. Gimnaziją 
lankė ir ją baigė Viekšniuose. Manė būti 
kunigu. Karinę tarnybą atliko 4-tame ar
tilerijos pulke. Atėjus vokiečiams, dirbo 
valsčiaus savivaldybėje. Grįžtant'rusams, 
pasitraukė Vokietijon. 1947 m. atvyko j

Angliją. Dirbo žemės ūky. 1949 m. atsikėlė 
į Eccles ir čia gyveno iki mirties. Ilgus 
metus dirbo Eccles Ward & Goldstone plas
tikos fabrike. Įsijungė į visuomeninę veik
lą ir ėjo įvairias pareigas. Ligi sveikata 
leido, redagavo Š. A. L. Biuletenį. Apsive
dęs anglę žmoną, įsigijo namus ir gražiai 
įsikūrė.

Penktadienio vakare jo karstas buvo at
vežtas į Eccles St. Mary's bažnyčią, šešta
dienį kun. V. Kamaitis, dalyvaujant būriui 
draugų ir pažįstamų, atlaikė gedulingas 
pamaldas. Kadangi jis buvo ramovėnas, tai 
jį pagerbė ir palaidojo kaip ramovėną.

Į amžino poilsio vietą velionį palydėjo 
virš 90 žmonių. Kun. V. Kamaitis tarė at
sisveikinimo žodį, kuriame Antaną apibū
dino kaip taikaus, ramaus būdo žmogų bei 
sąžiningą ir patriotą lietuvį. Toks jis ir 
buvo. Jis liet, kapuose užpildė 40-tąją vie
tą. Organizicijos ir paskiri asmenys sune
šė daug vainikų ir gėlių. Tas rodo, kad An
tanas buvo visų mylimas ir gerbiamas.

Laidotuves nufilmavo J. Verbickas, nu
fotografavo A. Jaloveckas. Pas jį galima 
užsisakyti E. Sabaliausko ir A. Šliauterio 
laidotuvių nuotraukų.

Manchesterio liet, klube velionio žmona 
visiems laidotuvių dalyviams suruošė vai
šes, kurių metu apie velionį kalbėjo L. V. 
S. RAMOVĖS Manchesterio skyriaus p-kas 
K. Murauskas, M. L. K-nio RATELIO p- 
kas D. Dainauskas ir J. Verbickas.

Velionio žmona gedėjo savo trečiojo mi
rusio vyro. Lietuvoje liko velionio giminių.

Tai jau antros iš eilės artimos ir netikė
tos eccliškiams laidotuvės.

Tegu Tau, Antanai, anksti pašauktam 
amžinybėn, būna lengva ši molėta lietuviš
kų kapų žemelė.

A. P-kis

MOTERŲ BALIUS

Š. m. rugpiūčio 25 d. Manchesterio Liet. 
Moterų Ratelis RŪTA lietuviu klube su
rengė pobūvį-balių, kurin atsilankė pus
šimtis svečių. Atsitiko, kad šis balius pasi
vadino net trimis vardais: šeimų, cepelinų 
ir moterų balius. Jie visi buvo sujungti į 
vieną.

Pobūvį atidarė Ratelio p-kė B. Baraus
kienė, kuri pasveikino svečius ir ragino 
vaišintis.

Tarp gausiai ir gardžiai paruoštų patie
kalų iškiliausi buvo cepelinai, kuriuos visi 
mėgsta ir, galima sakyti, gerbia. Toks ska
nėstas tik moterų pasiaukojimo ir kantry
bės dėka atsiranda ant stalo.

Pobūvio metu rūtietes sveikino DBLS 
Manchesterio skyriaus p-kas A. Jaloveckas. 
Ratelio reikalui buvo pravesta loterija.

Ratelis RŪTA įsisteigė prieš 6 metus. 
Savo gyvavimo laikotarpy daug nuveikė, 
pagyvino kolonijos gyvenimą ir užpildė 
tuščias mūsų veikloje spragas, kurių kitas 
niekas nebūtų užpildęs. Ratelis visuomenė
je įsigijo pripažinimą ir gerą vardą. Ruo
šiant pobūvius, be rūtiečių beveik neapsi
einama. Šiai organizacijai turėtų priklau
syti visos moterys.

Nors šiam pobūviui specialios programos 
nebuvo, tačiau svečiai nenuobodžiavo, jie 
įsileido į įvairius pašnekesius, ir tos kelios

PAIEŠKOJIMAS

ALDONA PIPIRAITĖ ieško J. JAKAI
TIENĖS, gyvenusios Montreaiyje.

Atsiliepti: A. Pipiraitei, 1 Whiston Clo
se, Eastwood Park, Nottingham, England. 

pobūvio valandos prabėgo lyg ir nepaste
bėtos. Pobūvis buvo tęsiamas klubo bare.

Dalyviai už šį pobūvį, kaip ir už visas ki
tas rūtiečių suteiktas malonias susiėjimo 
progas, lieka nuoširdžiai dėkingi ir paten
kinti.

RŪTAI visi linkime ggeros kloties ir ti
kime, kad rūtietės ir ateity mus pradžiu
gins įvairiomis maloniomis staigmenomis.

A. P-kis

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
D. B. L. S-gos Manchesterio Skyriaus 

valdyba šių metų rugsėjo 8 dieną, šešta
dienį, 6 vai. po pietų Manchesterio lietu
vių socialinio klubo patalpose ruošia

Tautos Šventės paminėjimą .
Programoje paskaita ir trumpa meninė 

dalis. Manchesterio ir apylinkės lietuviai 
prašomi ko gausiau minėjime dalyvauti ir 
praleisti keletą valandų lietuvių klube.

Tad ligi malonaus pasimatymo 8 rugsėjo.
Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
IŠKYLA Į BRADFORDĄ

Rugsėjo 22 d., 2 vai. p. p., šeštadienį 
Skills Ekspresas iš Wollaton Str. (užpaka
ly kooperatyvo) išvažiuoja punktualiai į 
rengiamą lietuvių sąskrydį Bradforde.

Iškylos tikslo ir pasekmių neaiškinsime 
— pamatysim, kai nuvažiuosim.

Kelionės kaina — suaugusiems 1,00 sva
ras, o jaunimui ir mokiniams dar bus pa
daryta nuolaida.

Prašoma registruotis neatidėliojant pas 
Valdybos narius.

DBLS Skyriaus Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
L. A. S. Nottinghamo skyrius š. m. rug

sėjo mėn. 8 dieną ukrainiečių salėje (Ben- 
tick Rd.) rengia

Tautos Šventės minėjimą.
Programą atliks Londono Lietuvių cho

ras ir vietinės pajėgos.
Įėjimas 25 penai.
Pradžia 6.30 vai. punktualiai.
Kviečiame tautiečius apsilankyti ir pa

gerbti taip svarbią mūsų Tautos Šventę.
L. A S. Skyriaus Valdyba

DERBY
EKSKURSIJA

Derby DBLS Skyrius rugsėjo mėn. 22 
d. organizuoja ekskursiją į lietuvių są
skrydį Bradforde.

Kas norėtų ekskursijoj dalyvauti, pra
šomi neatidėliojant užsiregistruoti pas 
Sk. V-bos marius, užsimokant kelionės 
mokestį. Moterims, seneliams ir studen
tams mokestis yra žymiai mažesnis.

Primename, kad tai yra didelio masto 
lietuvių susibūrimas, kur pamatysime ir 
išgirsime lietuviško meno bei susitiksime 
senus draugus, todėl maloniai kviečiame 
visus gausiai ekskursijoje dalyvauti.

Sk. Valdyba

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į BRADFORDO 

SĄSKRYDĮ

Rugsėjo mėn. 22 d., šeštadienį Glouces- 
terio ir Stroudo Skyr. Valdyba rengia 
ekskursiją į sąskrydį Bradforde. Aplan
kysime lietuvių Vyties klubą.

Iš Gloucesterio išvažiuojame punktua
liai 9 vai. ryto nuo ukrainiečių klubo, 
37, MIDLAND RD.

Iš Stroudo — 9.30 vai. iš miesto centro.
Prašome registruotis pas Valdybos na

rius.
DBLS Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
KUNIGŲ PASITARIMAS

Lietuviai kunigai turėjo eilinį pasitari
mą Dieburge, Tėvo Alfonso Bernatonio pa
stogėje ir malonioje globoje. Pagrindines 
paskaitas paruošė Šv. Kazimiero Kolegi
jos Rektorius Romoje prelatas dr. L. Tula- 
ba, J. E. vysk. dr. Antanas Deksnys, kun. 
Kazimieras Senkus ir prel. dr. P. Celie- 
šius. Viską labai sėkmingai pravedė prel. 
dr. Jonas Aviža. Suvažiavime dalyvavo 13 
lietuvių kunigų. Vieną dieną J. E. vysk. dr. 
Ant. Deksnys su visais savo kunigais at
laikė mišias už mirusius ir žuvusius kuni
gus ir visus lietuvius tikinčiuosius.

LEIDINYS VOKIŠKAI

Kun. R. Krasauskas su Tėvu dr. Kons
tantinu Gulbinu išleido visą dokumentaci
ją vokiečių kalba apie bažnyčios persekio- 
>■■■■»>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — rugsėjo 9 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — rugsėjo 16 d., 11.30 vai.

(Palottine Seselių vienuolyne, Beech
wood, Manchester Rd.)

COVENTRYJE — rugsėjo 9 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth’s.

BRADFORDE — rugsėjo 16 d., 12.30 v. 
BRADFORDE — rugsėjo 23 d., 12.30 
v. iškilmingos Mišios už Tėvynę; gie
dos Škotijos lietuvių šv. Cecilijos cho
ras, diriguojamas Pr. Dzidoliko. 

jimus dabartinėje Lietuvoje. Šią knygelę 
mielai skaito žurnalistai ir Rytų kraštų 
specialistai.

DALYVAVO DAINŲ ŠVENTĖJE
Kun. V. Šarka dalyvavo latvių dainų 

šventėje Koelne. Jis pasveikino latvių dai
nų ir šokių šventės dalyvius ilgesne kalba 
vokiškai ir latviškai. Paskiau dalyvavo 
ekumeninėse pamaldose, kurios vyko Koel- 
no katedroje. Atidarymo metu buvo visos 
trys pabaltiečių vėliavos. Lietuvių vėliavą 
nešė Koelno Apylinkės lietuviai, vadovau
jami Mečio Kiužausko. Koncerto metu gė
les lietuvių vardu įteikė dr. L. Pašaitienė 
ir dr. Jonas Norkaitis, jn.

LIET. SODYBA
Spalio 6 d., šeštadienį, Lietuvių Sodyboje 

ruošiamas didžiulis
Rudens Balius.

Veiks ypatingai geras bufetas, gros žino
mas „Original Shades“ orkestras, kuris 
kartais pasirodo radijo ir T. V. programo
se.

Šokių pradžia 9 vai. v. iki 1 vai. ryto.
Bilietų kaina, įskaitant bufetą, £2,50.
Norintieji, galės Sodyboje ir pernakvoti, 

bet nakvynė nėra įskaityta į bilieto kainą.
Bilietai ir nakvynė iš anksto užsakomi 

Lietuvių Sodyboje.
Telefonas — Bordon 2810.

SKAITAI IR NETIKI

Apolinaras Sinkevičius „Tiesoje“ ilgo
kame straipsnyje išguldinėja, koks svar
bus ir protingas dalykas yra JAV-Sov. Są
jungos ekonominis bendradarbiavimas. Iš
vardintos visos prekybinės smulkmenos, 
pradedant 1919 m., baigiant šiomis dieno
mis.

Didžiausias nuopelnas skiriamas senam 
kapitalistui A. Hameriui, kuriam neseniai 
pats Brežnevas nusikabinęs atidavė savo 
auksinį laikrodį.

Tas Hameris vedė visas JAV-Sovietų de
rybas ir iš jų labai praturtėjo. Neseniai 
jam pavyko pasirašyti milžinišką Sibiro 
eksploatacijos sutartį. A. Sinkevičius ci
tuoja Hamerio naujai išleistą atsiminimų 
knygą, kurią jis pradeda tokiais žodžiais: 
„Biznis yra biznis, bet Rusija — tai roma
nas“.

Toje knygoje dėmesio centre esą du laiš
kai, kuriuos anglų kalba Hameriui para
šė V. Leninas. Viename jų, datuotame 1922 
metų geguužės 11 d., V. Leninas rašęs: 
„Geriausi mano linkėjimai visokeriopos 
Jūsų sėkmės pirmajai koncesijai. Šis lai
mėjimas turės didelę reikšmę ir prekybi
niams santykiams tarp mūsų respublikos 
ir Jungtinių Valstijų.“

Skaitai, žmogau, ir netiki...

SUKILĖLIŲ KALNELIS

Vienas žymesnių 1863 m. valstiečių su
kilimo Lietuvoje istorinių paminklų yra 
Sukilėlių kalnelis Šiauliuose. Sukilėliams 
karti ir šaudyti už miesto, „Gubernijos“ 
lauke (dabar miesto ribose), cariniai bau
dėjai buvo parinkę nedidelį kalnelį. Pasa
kojama, jog sukilėlius iš kalėjimo į kalne
lį kareiviai vesdavę su muzika, kad dau
giau žmonių tą matytų ir pasibaisėtų. Pa
smerktuosius lydėdavusios didelės žmonių

Sefitųnios DIENOS
— Neseniai Suttone (Surrey) mirė se

niausia Anglijos moteris, išgyvenusi 113 
metų ir 39 dienas.

— Gallup Poll apklausinėjimai rodo, kad 
daugiau kaip pusė Anglijos gyventojų ne
patenkinti įstojimu į E. Europos Bendruo
menę.

— Britų spauda palankiai atsiliepė apie 
Kanados ukrainiečių šokėjų grupę „Rusal- 
ka“, 'kuri atliko įdomią programą Holland 
Park Court teatre Londone.

— Čekoslovakijos invazijos sukakties 
proga Kinija apkaltino Sov. Sąjungą už to 
krašto okupaciją. Sovietų kariuomenės Če
koslovakijoj esą daugiau, negu bet kada.

— Sovietų saugumo (policija primušė 
apie 20 žydų, stebėjusių Izraelio-Puerto Ri
co krepšinio rungtynes Maskvoje.

— Anglijoj išbandytas naujas garvežis, 
varomas dujų turbinomis. Garvežis galės 
važiuoti 155 mylias per valandą.

— Sveikatos sumetimais pasiūlyta Ang
lijos ligoninėse sustabdyti cigarečių parda
vimą ir uždrausti rūkymą palatose.

— Š. Airijos policija žino IRA organiza
cijai priklausantį asmenį, kuris gamina 
Londone pasirodžiusias su laiškais bombas. 
Šiuo metu jis slapstosi.

— Vienoje (Austrijoj) paruoštas įstaty
mas, kad už medžio mieste 'be leidimo nu
kirtimą gali būti nubaustas 10.000 svarų.

— Per liepos mėnesį tik vienas dešimta
dalis Anglijos pensininkų pasinaudojo pa
piginto sviesto kuponais.

— Argentinos komunistai remia Perono 
kandidatūrą į prezidentus.

— Pasaulinėse studentų žaidynėse Mas
kvoje JAV krepšinio komanda laimėjo 
prieš Sov. Sąjungą.

—- Romą užpuolė blusos. Manoma, kad 
joms veistis padeda karščiai ir 300.000 ka
čių, gyvenančių mieste. 

minios. Netgi Šiaulių gimnazijos mokinius 
priverstinai atvesdavo bausmės vykdymo 
pažiūrėti. Sukilėlis Kvetkauskas, nepraras
damas narsos, pamatęs minioje pažįstamą 
gimnazistą, šuktelėjęs: „Veda mane į pa
silinksminimą“. Nužudytuosius užkasdavo 
ten pat o kapus, kad neliktų žymės, su. 
trypdavo arkliais.

Sukilėlių kalnelyje buvo sušaudyti ar 
pakarti šie sukilėliai: Mečislovas Scipio- 
nas, Jonas Morkis, Bronislovas Kvetkaus
kas, Kazimieras Brazulis, Paulynas Bag
donavičius, Aleksandras Kučauskis, And
rius Kuprijanka, Aleksandras Kobilinskis, 
Jurgis Pranaitis, Konstantinas Sungaila, 
Albinas Verbliugevičius. Egzekucijos vyk
dytos 1863 m. — VI.14, XH.16, XII. 21; 
1864 m. — 11.10, III.6.

Po pirmojo pasaulinio karo kalnelis bu
vo gražiai sutvarkytas ir apsodintas, o 
1935 m. jame buvo pastatytas architekto 
K. Reisono projektuotas gelžbetonio ir taš
kyto granito paminklas. Po karo šis pa
minklas restauruotas. Prie paminklo buvo 
prišlieta skulptoriaus A. Dimžlio bronzinė 
skulptūra, vaizduojanti sukilusius valstie
čius. Gražiai sutvarkytas skveras veda 
prie paminklo.

„Kultūros barai“

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“, 1948 m. rugsėjo 2 d.

— Viena lietuvaitė, bene tris kartus kei
tusi darbą, Darbo ministerijos patvarkymu 
grąžinta į Vokietiją. Jos vyras turėjo pa
silikti Anglijoje.

— Skautininkas Stewart iš Škotijos pra
nešė, kad DP skautai, vykę kartu su tarp, 
tautinio skautų biuro atstovu Monnet į 
Jamboree Škotijoj, buvo prie sienos su
laikyti ir grąžinti atgal.

— Kun. J. Sakevičius išsamiai aiškina 
lietuvių katalikų parapijinių bendruome
nių reikalus ir nurodo lietuvių kunigų san
tykius su anglais.

ITALŲ HUMORAS

Vaikas grįžta po tikybos pamokos į na
mus ir klausia savo tėvo:

— Kas buvo Adomo uošvė?
— Adomo uošvė? Adomas neturėjo uoš

vės, sūneli. Adomas gyveno žemiškame ro
juje.

Vienas pienininkas Italijoje iškabino 
prie savo krautuvės skelbimą, kuriame sa
koma: „Jeigu gersite kasdien po litrą pie
no per 1200 mėnesių, tai gyvensite 100 me
tų“.

• ••
„Tamstos atsakysite prieš mane už 

šmeižtą, kad aš girtas griuvau ir susidau
žiau šonkaulį, nes aš virtau blaivas, tik 
paskui iš skausmo pasigėriau“.

(Iš laiško redakcijai)
**•

„Aš nukentėjau tik per savo kaimyną 
K., kuris vakar lakstė su šunim be ant
snukio ir nesudraudęs šio gyvulio sukan
džiojo su blauzdom kojines ir gerai pane
šiotą rankinuką“.

(Iš skundo)

— Egipto diplomatas Londone iškrito pro 
langą iš devinto aukšto ir užsimušė.

— Šveicarijos Alpėse užsimušė trys bri
tų jaunuoliai.

— Izraelio sportininkams po ilgų mėgi
nimų buvo leista susitikti sinagogoje Mas
kvos žydus.

— Prancūzijoje pasirodė 2 milijonai bu
telių pigaus raudono vyno mišinio su gar
saus Bordeaux vyno etiketėmis. Vedamas 
tardymas. Kai kas tai vadina Winegate 
skandalu.

-— Japonų ekspedicija atvyko į Loch 
Ness ežerą ieškoti mitologinės vandens pa
baisos.

— Paskelbus 350 politinių kalinių am
nestiją, Graikijoje buvo paleistas iš kalėji
mo ir A. Panagoulis, 1968 m. mėginęs nu
žudyti prezidentą Papadopoulos.

— Sovietų Sąjunga ruošia planą padary
ti Berlyną tarptautiniu miestu. Tokiu bū
du Vak. Berlynas turėtų nutraukti ryšius 
su Vak. Vokietija.

— Vakarų Vokietijoj komunistų leidžia
mas savaitraštis „Unsere Zeit“ nuo spalio 
1 d. paverčiamas dienraščiu.

— Maskvoje pirmą kartą po 16-kos metų 
išleistas telefono abonentų sąrašas. Jame 
yra 700.000 privatiškų ir 150.000 bendruo
meninių abonentų. Kaina — 6.60 svarų.

— Meksikoje buvo didžiausi potvyniai 
per 100 metų. Apie 200 žmonių yra žuvę.

— „Izvestijos“ paskelbė straipsnį, siūlan
tį atnaujinti gerus prekybinius santykius 
su Anglija.

— Anglų spauda palankiai sutiko H. Kis- 
singerio paskyrimą JAV užs. reikalų mi- 
nisteriu. Dauguma jų pažymi, kad jis prak
tiškai tas pareigas jau seniai buvo per
ėmęs.

— Maskvoje per JAV ir Kubos krepši
nio rungtynes įvyko muštynės. Rungtynes 
laimėjo JAV komanda.

4


	1973-09-08-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1973-09-08-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1973-09-08-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1973-09-08-EUROPOS-LIETUVIS-0004

