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Susirenkame
Bradforde

Rugsėjo 22 d. Šiaurinėje Anglijoje, Brad
forde, įvyksta antrasis lietuvių sąskrydis. 
Antrasis dvejopa prasme: vienas sąskry
dis šiais metais jau 'buvo Sodyboje, o pir
masis rudeninis sąskrydis įvyko praėju
siais metais Manchesteryje.

Spėjant iš pasiskelbtųjų ekskursijų, šis 
sąskrydis žada būti ypatingai gausus. Jis 
gali net pralenkti pavasarinį sąskrydį So
dyboje. Tad kyla klausimas, kodėl ir kam 
tas antrasis sąskrydis, turįs pretenzijų 
virsti tradiciniu, yra reikalingas?

Lietuviai yra bičiulių tauta. Jie mėgsta 
sueiti draugėn, pasikalbėti, pasilinksmin
ti. Šis pomėgis yra įgimtas. Lietuvoje va
žinėjome į atlaidus, muges ir kermošius, 
šičia ieškome kitokių progų platesnio po
būdžio suėjimams.

Tradicinis Sekminių sąskrydis, nežiū
rint šiokių tokių bandymų, pasiliko dau
giau kermošinio ar atlaidinio pobūdžio. 
Čia visiškai įsipilietino senasis lietuvių po
sakis, kad lietuviai pakalba, pakalba ir iš
geria... Kultūrinių ii’ visuomeninių progra
mų Sekminių sąskrydžiuose nepavyko tvir
tai įgyvendinti. Pirmesniųjų metų bandy
mai pamažu siaurėjo, kol galų gale visiš
kai išnyko. Praėjusiais metais net įprasti
nis „Lenciūgėlis“ jau nebebuvo sušoktas.

Tad čia gal ir yra pagrindinė rudeninio 
sąskrydžio priežastis. Praėjusiais metais jis 
buvo daugiau organizacinio-visuomeninio 
pobūdžio, o šiemet žada vyrauti kultūriniai 
reikalai. Bus paminėta Tautos šventė, Vil
niaus miesto 650 metų sukaktis, suorgani
zuotos meno ir spaudos parodos. O reikia, 
kad dar nutiktų valandėlė laiko alaus pu
tai nubraukti, su kaimynais pasiūturuoti, 
jaunesniesiems kojas pamiklinti.

Antroji priežastis gal būtų ta, kad su- 
mažėjusios kolonijos nebepajėgia įspūdin- 
gesnio pobūvio ar minėjimo surengti. Tad 
natūraliai bandoma glaustis į krūvą, į di
desnius būrius. Toks bandymas yra visa
pusiškai sveikintinas, nes didesniam būry 
ne taip skaudžiai juntamas mūsų gretų iš
retėjimas ir asimiliacija.

Ir pagaliau trečioji priežastis — noras 
padiskutuoti, „valdžios“ pranešimų pasi
klausyti, jos ketinimus ir darbus užgirti 
arba papeikti. Į metinius suvažiavimus 
Londone tik atstovai atvyksta. Ir tai daž
niausiai tie patys žmonės. Tad sąskrydis ir 
sudaro gerą platformą diskusijoms ir pasi
aiškinimams.

Bet kai tik prasideda kalba apie dides
nius Anglijos lietuvių subuvimus, tuoj iš
kyla klausimas: kodėl Bradforde, Manches- 
teeryje, kodėl ne savoje, erdvioje Sodybo
je? Argi ne tam ji įsigyta, kad būtų lietu
viams kur ‘draugėn sueiti, senatvėje prisi
glausti?

Atrodo, kad atsakymas visiems yra žino
mas ir aiškus: Sodyba yra per toli nuo tų 
vietovių, kuriose yra pagrindinės lietuvių 
kolonijos. Tur būt nevažiuotų ir Čikagos 
lietuviai, jeigu jiems kas nors panašią So
dybą nupirktų Kalifornijoje...

Bet šis klausimas yra įkyrėjęs, ir kuo 
toliau, tuo sunkiau išsprendžiamas. Gal jo 
iš tikrųjų ir nebereikėtų judinti, nes pas
kutiniuoju laiku, investavus į Sodybą stam
bias pinigų .sumas, reikės pabandyti atsi
griebti pelno pavidalu. O tie, kurie ją pir
ko ir daugiausiai dėl jos sielojosi, neužilgo 
visi persikraustys į Amžinąją Sodybą.

Tad keliaukime patenkinti į šauniųjų 
bradfordiečių suorganizuotą sąskrydį, o su
grįžę pradėsime dairytis, kuri kolonija 
ateinančiais metais pasikvies.

J. Vikis

PROF. A. MACEINA KURIA

Prof. dr. Antanas Maceina Vakarų Vo
kietijoje baigia ruošti spaudai veikalą vo
kiečių kalba „Der russische Christus“ ir 
planuoja pradėti rašyti „Religijos filosofi
ją“.

DBLS Nottinghamo skyriaus 
sekretoriui

JUOZUI ŠUKAIČIUI,
jo brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

DBLS Nottinghamo skyriaus
Valdyba ir nariai

JONUI JAKIMAVIČIUI, 

liūdinčiam dėl jo žmonos mirties, 
reiškiame giliausią užuojautą.

N. B. Šimėnai

ST. LOZORAIČIUI 75 M.

Stasiui Lozoraičiui. Lietuvos Diplomati
jos Šefui, š. m. rugsėjo 5 d. suėjo 75 m. am
žiaus. Jis gimė Kaune. 1918 m. Voroneže 
baigė M. Yčo gimnaziją. Studijavo teisę 
Berlyno universitete. Diplomatinę tarnybą 
pradėjo 1919 m. 1938 m. Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris, o nuo 1939 m. II. 5 d. — 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas minis
teris Romoje prie Kvirinalo. 1940 m. gegu
žės 30 d. paskirtas Lietuvos Diplomatijos 
Šefu. (ELTA)

Medvedevas
Abu šie vardai kai'kuriems Skaitytojams 

gali būti ne visiškai žinomi. Tad prieš kal
bėdami apie puolimą, susipažinkime, kas 
jie tokie.

Ž. Medvedevas yra sovietų mokslininkas, 
biochemikas. Už savo kritiškus raštus ir 
palankumą Solženitsynui buvo baustas, už
darytas į psichiatrinę ligoninę, iš kurios 
išėjęs kartu su broliu parašė knygą apie 
toje ligoninėje vartojamą „gydymą“ (A 
question of Madness). Jo persekiojimas 
prasidėjo po to, kai sukritikavo „agrobio- 
logą“, visų mokslininkų pabaisą Lysenko, 
kuris dabar jau yra nuvainikuotas. (Dėl 
to Lysenkos yra tekę atlikti „išpažintį“ ir 
kai kuriems Lietuvos mokslininkams).

šių metų pradžioje Medvedevas atvyko 
vieneriems metams į Britų nacionalinį me
dicinos tyrimo institutą. Tačiau Sov. Są
jungos ambasada Londone pranešė, kad 
jam atimta sovietinė pilietybė ir pareika
lavo grąžinti pasą. Šiuo metu Medvedevas 
gyvena Londone ir dirba 'minėtame insti
tute. Neužilgo pasirodys jo nauja knyga 
„Ten years after Denisovich“ (Denisovi- 
čius buvo politinis kalinys, kurį aprašė vie
noje savo knygoje Solženitsynas).

Possev (Sėkla) yra antisovietinė rusų 
emigrantų vadovaujama leidykla V. Vo
kietijoje ir tokio pat vardo žurnalas. Ji tu
ri labai artimus ryšius su sena dešiniojo 
fronto emigrantų antisovietine organizaci
ja „Liaudies Darbo Sąjunga“, užsienyje ži
noma NTS vardu. Neseniai pasibaigusioje 
Jakiro ir Krasino byloje abu kaltinamieji 
prisipažino turėję ryšius su „Possev“ lei
dykla. „Possev“ kartu su kitu NTS žurna
lu „Grani“ spausdina straipsnius iš taip 
vadinamo samizdato, slaptai ėjusio Sov. 
Sąjungoj „Einamųjų įvykių kronikos“ var
du. Su tais leidiniais „Possev“ atstovai bu
vo atvykę ir į Londoną ir čia turėjo savo 
leidinių parodą, kurioje rodė ir samizdato 
originalus.

Dabar Ž. Medvedevas „The Observer“ 
savaitraštyje (9. 9. 73) paskelbė platų 
straipsnį apie taip vadinamus „dissiden- 
tus“ Sovietų Sąjungoje, kuriame neabejo
tinai pasisako prieš „Possev“ leidyklą.

Tarp kitko, jis rašo, kad po Jakiro ir 
Krasino bylos buvo areštuota šimtai žmo
nių, turėjusių ryšį su samizdatu. Jų var
dus galėjęs patiekti tūlas provokatorius G, 
savo metu bendradarbiavęs su P. Jakiru. 
(Areštų galėjo būti ir Lietuvoj, nes Jaki- 
ras teisme suminėjo, kad samizdatas ten 
buvo siunčiamas).

Pagal Medvedevą, pats Samizdato pasi
rodymas Sov. Sąjungoje nebūtų toks bai
sus nusikaltimas, ypačiai jei ten perdaug 
nešmeižiama Sov. Sąjunga. Kriminalinį po
būdį jis įgauna tada, jeigu įrodoma turint 
ryšį su jau minėta NTS. Šitoji rusų emi
grantų organizacija esanti pripažinta kri
minaline, nes ji pere karą bendradarbia
vusi su naciais užimtose srityse, rėmusi 
Vlasovo armiją ir spaudoje ginanti teroris
tinius metodus Sovietų valdžiai nuversti. O 
toji spauda ir yra „Possev“ rankose.

Medvedevas rašo, kad „Possev“ leidyk
la peržengė savo veiklos ribas, užsimojusi 
atstovauti visoms Sov. Sąjungoje esan
čioms opozicijos grupėms ir jų spaudai. 
Jis kaltina leidyklą, kad ji spausdina ne 
tik samizdatą, bet ir nežinomų autorių su-

Dr Andriejus Sacharovas
Sacharovo vardas yra gerai žinomas ne 

tik Sov. Sąjungoje, bet visame mokslo pa
saulyje. Tai jaunas rusų genijus, gimęs 
1921 m., kuris 22 metų amžiaus jau buvo 
profesorius, 26 m. — daktaras ir 32 m. — 
Mokslo Akademijos jauniausias narys.

1950 m. kartu su prof. Igor Tamm jis at
liko branduolinės energijos bandymus, ku
rių dėka po 4 metų buvo išsprogdinta pir
moji atominė bomba Sov. Sąjungoje.

Už šitą pasisekimą jis buvo apdovanotas 
Stalino premija ir daugybe visokių garbės 
titulų. Net 8 universitetai pasiūlė profeso
rių katedras.

1955 m. Sacharovas buvo atvykęs į JAV, 
o po metų kartu su Chruščiovu ir Bulgani- 
nu lankėsi Londone. 1958 m. dalyvavo ato
minės energijos panaudojimo taikos reika
lams konferencijoje Ženevoje.

Maždaug nuo to laiko Sacharovo pasau- 
liožiūra pradėjo keistis. 1958 ir 1965 m. jis 
jau protestavo dėl atominių bombų bandy
mo. 1966 m. kartu su kitais intelektualais 
reiškė protestą dėl Stalino rehabilitavimo.

1968 m. išleido traktatą „Progresas, tai
kus bendradarbiavimas ir intelektualinė 
laisvė“. Jame Sacharovas siūlė kapitalis
tam ir komunistam jungtis iš vien į naują 
„socialinio demokratizmo“ formą, kad bū
tų galima išvengti atominio susinaikinimo. 
Tuo laiku jis save laikė socialistu, bet gal
vojo, kad komunizmas pradeda išsigimti.

1970 metais Sacharovas įsijungė į nau
jai sukurtą „žmogaus Teisių Komitetą“,

puola Possev
fabrikuotus rašinius. Ir čia jis pateikia 
įrodymus, kaip „Possev“ išspausdino jo 
brolio vardu straipsnį, propaguojantį troc- 
kizmą ir Mao Tse-Tungo idėjas. Straipsnis 
buvęs sufabrikuotas. Paprašius atšaukti, 
„Possev“ ‘leidėjai atsisakę, pasiteisindama, 
kad nežiną, kas sufabrikuota — straipsnis 
ar atšaukimas. Pagaliau jo brolio protes
tas 'buvęs paskelbtas New York Times.

Toliau Medvedevas rašo, kad „Possev“ 
ir „Grani“ pagaliau monopolizavo samiz
datą ir pradėjo jį sklebti kaip savo leidi
nį. „Aš žinau, kad du NTS žurnalai „Pos
sev“ ir „Grani“ pasidarė samizdato para
zitai, sudarydami KGB sąlygas samizdatui 
likviduoti.“ Griežti žodžiai, kurių iš šono 
negalima imtis komentuoti.

Medvedevas mano, kad Jakiro ir Krasi
no byla nusilpnino pasipriešinimą, bet jo 
galutinai neužgniaužė. Bet jis pabrėžia, 
kad „pagalba turi ateiti ne per NTS ar ki
tas dešiniojo sparno emigrantų organizaci
jas, bet per plačiuosius Vakarų inteligen
tijos sluoksnius“.

Jis pataria vakariečiams, neatsisakant 
prasidėjusio atoiydžio, kiekviena proga 
priminti Sovietų pareigūnams apie perse
kiojamus mokslininkus, rašytojus, meni
ninkus: klausti, už ką spaudžiamas Solže
nitsynas; prašyti, kad leistų pasikalbėti su 
psichiatrinių ligoninių pacientais. Taip pat 
jis pataria atsisakyti visų Sovietų teikiamų 
garbės diplomų ir mokslinių titulų, kol ne
bus pradėta civilizuotai elgtis su 'gyvento
jais — intelektualais.

Lucanus

REMIA SACHAROVO KANDIDATŪRĄ

Norvegų laikraštis „Attenposten“ pa
skelbė, kad Solženitsynas pasiūlė rusų 
mokslininką „dissidentą“ kandidatu Nobe
lio taikos premijai gauti. Prieš tai jau bu
vo pasiūlę dar trys Sovietų mokslininkai. 
Pažymėtina, kad vienas „Attenposten“ ko
respondentas P. E. Hegge turėjo neseniai 
palikti Maskvą už palaikymą ryšių su Sol- 
ženitsynu.

Kaip žinoma, kandidatus Nobelio premi
jai gali pristatyti tik tos premijos lau
reatai ir tam tikri oficialūs asmenys, įskai
tant parlamentų ir senatų narius. Solže- 
nitsyną oficialiai pristatyti pasisiūlė britų 
parlamento narys Philip Goodhart. Jis pa
reiškė, kad Sacharovas, nebodamas rizikos, 
paskelbę, jog taika nebus įmanoma, kol jo 
krašto valdžia atsisakys ideologinės re
presijos potitikos. „Aš nematau vertesnio 
kandidato .1974 m. Nobelio taikos premi
jai“, pareiškė P. Goodhart.

MINIMA LIETUVA

Anglijos komunistų dienraštis „Morning 
Star“ įsidėjo platų „Tasso“ agentūros pra
nešimą ir komentarus apie Maskvoje nu
teistų Jakiro ir Krasino veikią.

Be kita ko, ten sakoma, kad juodu leido 
ir platino nelegalų pogrindžio laikraštį „Ei
namųjų įvykių kroniką“. Toji nelegali 
spauda buvo, kaip laikraštis nurodo, pla
tinama Leningrade, Lietuvoje ir kitose vie
tose. Kitos respublikos komentaruose ne
minimos. 

kuris jau aktyviai protestavo prieš inte
lektualų persekiojimą. Tuo metu jis pa
siuntė Brežnevui memorandumą, kuriame 
siūlė paruošti demokratizacijos ir liberali- 
zacijos programą, jeigu norima, kad atsili
kęs kraštas darytų ekonominę ir technolo
ginę pažangą ir užsitikrintų vidaus ir už
sienio saugumą. „Mes išgyvename didelius 
vidaus sunkumus tiek ekonominėje, tiek ir 
kultūrinėje bei ideologinėje srityse“, rašė 
jis Brežnevui.

Bet atsakymo nesulaukė. Tada jis vėl 
paruošė naują manifestą, kuriame siūlė 
Vakarams pagerinti darbininkų padėtį ir 
neleisti karinei jėgai įtaigoti ‘politikos. So
cialistinėms valstybėms pasiūlė sumažinti 
karinę pramonę ir atsisakyti mesianiškos 
komunistų ideologijos. Iš to taip pat nie
kas neišėjo.

Šiais metais savo dviejuose pasikalbėji
muose su užsienio žurnalistais jis jau reiš
kia abejones dėl socialinės sistemos ir tuo 
būdu užsitraukia didžiausią nemalonę. Da
bar jis jau viešai skelbia, kad JAV neturi 
leistis į jokias sutartis ir pagalbas, kol Sov. 
Sąjungoje nebus pasukta demokratine 
kryptimi.

Kaip ilgai Sacharovas išsilaikys? Į šį 
klausimą niekas negali atsakyti. Iki šiol jis 
išsilaikė todėl, kad savo rankose laiko dvi 
stiprias kortas. Pirmoji yra jo tarptautinis 
garsas. Sunaikinus Sacharovą, Sovietų Są
jungos geras vardas nukentėtų nepataiso
mai. Antroji korta yra tai, kad savo inte
lektualinės laisvės reikalavimą Sacharo
vas grindžia ne 'kultūra, bet technologija. 
Jis aiškiai sako, kad kol dabartinė sistema 
pasiliks, tol technologinė atsilikimo nuo 
Vakarų praraja didės. Valdantieji žino tai 
ir todėl negali taip lengvai moti į jį ranka, 
kaip į rašytojus ar kitus kultūros darbi
ninkus.

Šiuo metu Sacharovas yra virtęs švie
siu laisvės žiburiu, iš tolo matomu tiek So
vietų Sąjungoje, tiek ir už jos sienų. Jeigu 
tas žiburys politinių ir ideologinių apj ake
lių vis dėlto būtų užgesintas, tai pasaulis 
būtų padaręs didelį žingsnį atgal į barba
riškus viduramžius.

Pempė

REVOLIUCIJOS KARTOSIS

Kinijos komunistų partijoje naujai iš
kilusi politinė žvaigždė Wang Hung-Wen 
pareiškė, kad, norint apsivalyti nuo vidaus 
priešų, reikia kas keleri metai pakartoti 
vidaus revoliucijas. Jis nurodo, 'kad Rusi
jos revizionistai neatsisakys lengvai savo 
„kapitalistinio imperializmo“ ir bandys su
naikinti Kinijos komunistų partiją iš vi
daus.

TURTINGIEJI IR VARGŠAI

Brežnevas atsiuntė „Trečiojo pasaulio“ 
(neutraliųjų) kongresui Alžyre laišką, ku
riame jis vilioja neutraliuosius kraštus ir 
kiršina prieš Kiniją. Esą Kinija skelbianti, 
kad pasaulis yra padalytas į dvi stovyk
las —■ turtinguosius ir vargšus. Sovietų Są
junga, kaip imperialistinė pajėga, kartu su 
JAV stovinti turtingųjų pusėje. Tad varg
šams neutraliesiems, kurių skaičius virši
ja 70, su ja nepakeliui.

Tuo tarpu Brežnevas rašo, kad skiriamo
ji linija esanti ne turtingumas, ‘bet socia
lizmas ir imperializmas bei kolonializmas, 
žinoma, Sov. Sąjunga priklausanti tik pir
majai grupei.

KUR UKRAINOS AMBASADORIUS?

Vakarų spauda plačiai rašo apie Sovietų 
Sąjungoje viešėjusį princą Pilypą ir jo 
dukterį princesę Annę. Iš tų aprašymų ga
lima susidaryti vaizdą, kiek mažai sovieti
nis žmogus težino apie užsieni ir net apie 
savo krašto politinius įvykius. Pvz., raud. 
armijos karininkas teiraujasi britų kores
pondento, kodėl princas nevadinamas ka
ralium ir kodėl Angliją iki šiol tebeevaldo 
monarchai. Taip pat jis klausia, ką esą 
parašę Solženitsynas ir Sacharovas, jeigu 
juos taip visi puola.

Kai princas Pilypas iš Maskvos atvyko į 
Kijevą, jį pasveikino Sovietų ambasadorius 
Londone. Princas tada paklausęs: „O kur 
yra londoniškis Ukrainos ambasadorius?“ 
Negali būti, kad jis nežinotų, kas atstovau
ja Ukrainai Anglijoje...

MOKSLO KAINA

Britų švietimo ministerija paskelbė ty
rimų davinius apie universitetą baigusių
jų uždarbius. Iš jų siūlosi išvada, kad šiais 
laikais niekas nebesiekia diplomo ar dok
torato dėl garbės, 'bet tik dėl uždarbio. Ty
rimų daviniai rodo, kad diplomus įsigyju- 
sieji uždirba per metus apie 500 svarų 
daugiau. Tai kompensuoja už diplomui su
gaištą laiką ir sudaro geresnes perspekty
vas ateičiai.

PA S A U L YJE
PUOLA, KO NEBIJO

„Frankfurter AUgemeine Zeitu-ng“ (Nr. 
198) , aprašydamas Genfe vykusią euku- 
meninės bažnyčių tarybos konferenciją 
pastebi, kad ji pasmerkė Pietų Afriką, Lo
tynų Ameriką, š. Airiją, Izraelį ir net 
JAV dėl rasinių persekiojimų. Tačiau nei 
vieno žodžio nebuvę pasakyta -apie Sov. 
Sąjungos elgesį, prievarta užimant Esti
ją, Latviją, Lietuvą, dalį Rumunijos, o 
taip pat dėl Čekoslovakijos invazijos 1968 
m.

BEAUTIFUL PRAYERS...

Anglų moterų katalikų lygos žurnalas 
(The Catholic Women's League Magazine 
Nr. 3) įsidėjo per visą puslapį aprašymą ir 
dvi nuotraukas Sibiro lietuvaičių malda
knygės. Tai yra JAV išleistasis vertimas 
su originaliuoju tekstu ir kard. Cushing'o 
įžanga. Aprašymas pavadintas „Gražios 
mergaičių kalinių maldos“ (Beautiful 
prayers by girls prisoners). Papasakota 
knygelės atsiradimo istorija. Gale apgailes
taujama, kad beveik per 20 metų ši mal
dų knygelė vis dar nepatenkanti j šią At
lanto pusę.

(Iš tikrųjų knygutė buvo privačių asme
nų iniciatyva išleista Anglijoj, bet toji lai 
da, berods, jau yra išsibaigusi).

NUOLAIDOS REIŠKIA KARĄ

Buvęs Ukrainos ministeris pirmininkas 
dr. J. Stetsko spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Vakarų nuolaidos Sov. Sąjun
gai priartins karą. „Imperijų amžius yra 
praėjęs, tad kodėl Vakarai turi ginti rusų 
imperiją Europoj ir Azijoj“.

Pagal Stetško, Vakarai nepakankamai 
remia išsilaisvinimo judėjimą. „Remiant 
revoliuciją Rusijos viduje, būtų remiama 
taika, darant nuolaidas — skatinama ag
resija“. Tatai gerai įrodęs Hitlerio elgesys 
su Vakarų valstybėmis.

„DIDŽIAUSIA NUDISTŲ KOLONIJA“

Tokiu vardu pavadino JAV-bes buvęs 
Nato šiaurės Europos štabo viršininkas gen. 
W. Walker, lygindamas Sovietų ir JAV ka
rines pajėgas. „The Times“ dienrašty jis 
nurodo, kad Sovietų naujausi SS-9 sviedi
niai yra 500 kartų galingesni už JAV pa
našius ginklus Poseidon MIRV. Sovietų po
vandeninių laivų atominiai sviediniai sie
kia 4.000 mylių atstumą ir gali apšaudyti 
JAV žemyno kiekvieną vietą iš vienos ar 
kitos pusės. Vakarų pasaulis nebesijaučia 
saugus po JAV lietsargiu, nes Amerika pa
sidarė nepajėgi apsaugoti pati savęs. 1972 
m. Nixono pasirašyta vienašališka strate
ginių ginklų apribojimo (SALT) sutartis 
leido S. Sąjungai pasidaryti pirmos rūšies 
karine pajėga pasauly. Tuo tarpu kai JAV, 
nuolatos mažindama apsiginklavimą, liko 
tiktai „poor second“.

VAKARIEČIAI PABUNDA
Vakarų valstybių viršūnės pradėjo reikš

ti protestus dėl intelektualų persekiojimų 
Sov. Sąjungoje. Danijos min. pirm. Anker 
Joergenson pareiškė, kad nežiūrint noro 
taikiai bendradarbiauti, Danijos vyriausy
bė protestuoja prieš vykdomą smurtą.

Austrijos kancleris B. Kreisky tiesiog 
kreipėsi į Kremlių, prašydamas sušvelnin
ti persekiojimą.

Anglijos ministeris pirmininkas gavo 
laišką su 100 parašų iš Fellows of the 
Royal Society, reikalaujantį tarpininkauti, 
kad rusai sušvelnintų persekiojimą. Darbo 
partijos tarptautinis komitetas pasiprašė 
tuo reikalu audiencijos pas Sov. Sąjungos 
ambasadorių.

Tuo tarpu „Pravda“ paskelbė aštrų 
straipsnį, kuriame pataria vakariečiams 
„nekišti nosies į svetimos valstybės reika
lus".
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NE TIE VARPAI Ketvirtasis PLB Seimas
Savo Romioje studijoje „Adomo Jakšto 

ir Balio Sruogos kova“ (dabar pasirodžiu
sioje knygoje „Veidai ir problemos lietu
vių literatūroje“) prof. dr. Jonas Grinius 
yra pasidaręs pagrįstą išvadą, kad Ado
mas Jakštas, tasai ilgametis ir pastovus 
literatūros kritikas, pirmajame šio am
žiaus ketvirtyje kruopščiai vertinęs kiek
vieną naujai išėjusią lietuvišką knygą, 
buvo ypač kritiškas pirmųjų knygų auto
riams. Ypač pretenzingus jis pajėgdavo ir 
prie žemės priploti, bet, žinoma, jeigu ir 
tokiuose įžiūrėdavo nors kibirkštėlę talen
to, nesivaržydamas ją iškeldavo.

Beveik tikra A. Jakšto priešingybė buvo 
J. Tumas-Vaižgantas, deimančiukų ieškoto
jas, kuris, suradęs tegu vien kruopelę ta
lento, su nauja knyga pasirodžiusį rašyto
ją nesivaržydamas iškeldavo ir teigiamai 
įvertindavo, vistiek, ar tai būtų pirmieji 
bandymai, ar jau daugiau patyrusia ranka 
parašyti kūriniai.

Vaižgantas už tai, žinoma, susilaukdavo 
priekaištų, kad dažnai ir nevertus padaręs 
vertais. A. Jakštui taip pat netrūkdavo 
priekaištų, kad jis esąs per konservatyvus, 
per griežtas, susinąs mūsų literatūrą ir t. t.

Svetur mes taip pat galėtume įžiūrėti 
vaižgantiškumo ir jakštizmo reiškinių sa
vo kritikoje. Deja, maža tos kritikos ir te
turime, greičiau tik ne visada apdairiau 
parašytas recenzijas. Bet vieni tų recen
zentų vaižgantišku atlaidumu giria viską, 
kas tik pasirodo knygų rinkoje. Tokios re
cenzijos kraštutiniu atveju būna baisios ir 
verčia į viską numoti ranka. Jeigu jau iš 
paskutinio nieko gali padaryti laurų vaini
ko vertą genijų, susimildami, baikime rei
kalą. Griežtieji kritikai paprastai turi pa
žangią idėją — pakelti savosios literatūros 
lygį, ir šiuo antruoju atveju visa bėda yra 
ta, kad jie, paprastai talentingi žmonės, no
ri būti vaizdingi ir dėl to kartais pasidaro 
įžeidžiančiais. Bet tiesa dažniausiai būna 
griežtųjų, jakštiškųjų pusėje, kuriems sve
timas besaikis gyrimas.

O palaikant jakštiškąją liniją, kiltu 
klausimas, kaip, pavyzdžiui, vertinti vieną 
naujausių poezijos knygų — Ados Karve
lytės Ne tie varpai (išleido „Darbininkas“, 
viršelis P. Jurkaus, 64 psl., kaina 2 dol.).

Reikalas nėra toks paprastas, kaip iš ša
lies galėtų atrodyti, nes pirmų pirmiausia 
ta knyga yra debiutinė, pirmoji. Tai būtų 
švelninanti aplinkybė, kuri Vaižgantui 
duotų progos pasidžiaugti, o Jakštui, tur 
būt, susiraukti, nes jis mestų žvilgsnį ir į 
tai, kas šiame rinkinyje sudėta, ir dar į 
praeitį ir galimą ateitį tam atvejui, jei pir
moji poetės knyga nebūtų kartu ir pasku
tinė.

„Ne tie varpai“ rinkinyje išspausdinti 55 
eilėraščiai, parašyti tarp 1936 ir 1971 me
tų. Recenzentui, be abejo, tos po eilėraš
čiais sužymėtosios jų parašymo datos la
bai reikšmingas dalykas. Jis jau žinos, kad 
tai yra tarytum kokia poetinė ataskaita 
už kelis dešimtmečius. Tai nėra koks nors 
geras, viltingas ženklas. Jis tik rodo, kad 
autorės vis turėta šiek tiek reikalų su poe
tiniu žodžiu jau nuo seno, bet niekada ne
pasistengta nė su vienu rinkiniu išeiti į 
viešumą, susilaukti vertinimų, nuolat ieš
koti, tobulėti. Šįkart ji į rinkinį sudėjo vis
ką, kas per tiek metų susirinko, ir kaip 
dabar, pavyzdžiui, vertinti tuos jos eilė
raščius, kurie buvo parašyti pirmaisiais 
svetur gyvenimo metais, ar anų nuotaikų 
kategorijomis, ar šiandieninių? Anuomet 
pasirodė nemaža eilėraščių knygų, iš ku
rių tryško labai atviras, dažnai į poetiškes- 
nę formą neįvilktas pasiilgimas savo kraš
to. Toks pasiilgimas skamba ir anais pir
maisiais pokario metais parašytuose Ados 
Karvelytės eilėraščiuose. Ji negalėjo už
miršti savo parapijos medinės bažnytėlės 
varpų skambėjimo, žaviuose Neapolyje, So
rento ir Capri ji nešiojosi skambėjimą šir

Auld Franko 
apmislijimai

Ievos sužydėjo, neša vėjas jų kvapą į kiemą, 
žieduotos ievų šakos mojuoja apie lipynę, bet nie
kas prie jos nesustoja — eina žmonės ir nueina. Se
nieji atsargiai perkelia kojas per lipynę, tvirtai ran
komis j viršutinę skeltinę nusitverdami, paaugliai 
ir bernai šokte peršoka, mergos, grakščiai skeltinės 
prisilaikydamos, sijoną kilstelėjusios, lipynę peržer- 
gia. Kam, rodos, tos ievos dar žydi, kam jos savo 
kvapą skleidžia — niekas jų dabar neįvertina.

Ilgeris guli lovoje šventa duona pavalgydintas, 
šventu vynu iš auksinės taurės pagirdytas. Ateina 
vakaras. Ilgeris žino laiką iš to, kaip saulės spindu
liai į klevą atsimuša. Dabar klevo lapai iš vakarų pu
sės saulės nutvieksti, už valandikųs saulė pradings 
nuo klevo, nusileis už tvarto stogo, dar kiek pastovės 
už jo, apšviesdama laukus ir pievas ir tada visai nak
čiai pasislėps. Ak, ateina gyvenimo vakaras ir Ilge- 
riui. Jis jaučia tai, jis aiškiai žino, kad atėjo laikas, 
kad gana jau prisigyveno. Stipresni už jį iškeliavo, 
tai kos jis čia dar kitiems po kojų veliasi.

dyje. Ji ilgėjosi Nevėžio krantų. Bet šian
dien tai daugiau tik istorija, ir tie anų me
tų Karvelytės eilėraščiai primena, kad taip 
buvo rašyta, paprastai ir atvirai, ir poetai 
kartojo tą temą, nes ji buvo perėmusi juos. 
Ilgainiui daugumas net ir tam jausmui iš
reikšti pradėjo ieškoti sudėtingesnės for
mos, atsikratė primityvios, kartais net 
publicistinės išraiškos, ir jeigu A. Karvely
tė anuomet būtų išleisdinusi tuos savo il
gesio eilėraščius, jie būtų buvę, žinoma, 
dar vienas balsas daugelio panašių poetų 
chore. Dabar ji yra daugiau pavėluotas 
balsas.

Ir jos vėlesnių metų eilėraščiuose ma
žiau jau to ilgesio. Poetė darosi filosofiš- 
kesnė. Ji, žiūrėkite, jau ir „gyvenimą ma
žytį ir beprasmį“ nori mylėti kasdien dau
giau. Ji nenorėtų, kad kamelijų žiedai per 
greitai nuvystų. Sveria ji laiko prasmę, no
ri apsvaigus gyventi vien meilės kuždėji
me ir laumių kerėjime. Naujesniuose eilė
raščiuose ima dažniau praskambėti mote
riškos godos godelės, kurios A. Karvelytę 
lyg ir priartina prie visokią meilės praei
namybę dažnokai dainavusių G. Tulaus- 
kaitės ir K. Grigaitytės. Gal tik trūktų jai 
anų formos lengvumo, žaismingumo, dai
ningumo.

Rinkinyje yra pluoštas religinių eilėraš
čių. Už vieną tų eilėraščių, pasirodo, poetė 
yra gavusi premiją ir dabar ruošianti išti
są religinių eilėraščių rinkinį. Pluoštas jos 
eilėraščių esąs įskaitytas J. Karvelio iš
leistoje literatūrinėje plokštelėje.

K. Abr.

Ada Karvelytė

NEVĖŽI, UPE MANO

Nevėži, upe mano,
Tekėk širdy giliai, 
Su žydinčiom purienom 
Ir gluosnių šlamesiais.

Ant tavo žalio kranto
Išmokau aš dainuot —
Išmokau jaust, mylėti
Ir su žiedais svajot...

Šiandien esu paklydus
Jau svetimuos krantuos —
Nevėži, upe mano, 
O kaip tavęs ilgiuos...

Iš rinkinio Ne tie varpai

NAUJA POETĖ

Anglijoje (Bradforde) 1949 m. gimusi 
Regina Varanavičiūtė išleido pirmą savo 
poezijos rinkinį „Eglė“. Jame sudėta 48 
eilėraščiai, iš kurių tik 11 parašyta lietu
vių kalba. Rinkinys šapirografuotas, bet 
pačios autorės gražiai apipavidalintas.

Regina su -tėveliais ir sesute iš Bradfor- 
do emigravo į Kanadą, apsigyveno Hamil
tone ir čia lankė universitetą, įsigydama 
bakalaurės laipsnį.

Šiuo metu ji yra apmetusi trijų dalių 
poemą „Dance of Death“, kurios vienoje 
daly būsianti aprašyta Mindaugo mirtis.

Rudenį Regina su savo vyru Doug Hag- 
go atvyksta į Edinborough universitetą pa
gilinti studijų.

Reginos tėvelis, dipl. komersantas J. Va
ranavičius, yra gerai pažįstamas Anglijos 
lietuviams, padėjęs įsteigti lietuvių klubą 
Bradforde ir buvęs prekybos mokyklos di
rektorium Grevene, Vokietijoje.

Vaisių bulelis ant stalo. Prie butelio receptas, 
plačiuoju galu siekiąs stalą. Tyliai prasiveria durys, 
įeina marti, įpila į šaukštą iš butelio vaistų ir sugir
do ligoniui, petį į jo nugarą atrėmusi, kad tas pasė
dėti galėtų.

—Be reikalo, martel, vargsti, — sako Ilgeris. 
Atėjo laikas, niekas nebegelbės.

—Niekus kalbi, tėvai! Išgysi ir dar kiek metų 
pagyvensi.

— Ne, ne! Dabar jau tikra i. Užmingu ir girdžiu 
Gelžinis mane šaukia: „Martyn, Martyn!“ Vėl 
užmingu ir vėl: „Ilgeri, Ilgeri!“ Ir taip visą laiką.

* * *

Aukštybių aukštybės, tolybių tolybės, nėra nei 
žiemos, nei vasaros. Metų laikai ten nesikeičia, ten 
visada ievos žydi, sodybos ten visada jų kvepėjimo 
pilnos. Sodybų stogai kyšo pro ievų tankumynes, 
stovi tos sodybos milijonų milijonus metų. Nuo so
dybos į sodybą eina takas, skersai tako lipynė. Ne
reikalinga ji čia. žmonės skraido, ne vaikšto. Bet 
jei nebus lipynės, kur žmonės susitiks, kur kalbėda

Dr. Vytautas Doniela
Ketvirtasis PLB Seimas, įvykęs rugpjū

čio 30 — rugsėjo 2 d. d. Washingtone, su
tapo su tuo metu rytiniame Amerikos pa
kraštyje siautusia karšto oro banga. Net 
ir Pietų Amerikos bei Australijos atstovus 
stebino drėgnas tvankumas, iššaukiąs per 
porą minučių visuotinį prakaitavimą. Bet 
jei lauke buvo karšta, vėsinamose Statler 
Hilton hotelio salėse atmosfera buvo visai 
kitokia: Seime nekilo jokių ypatingų aud
rų ar krizę keliančių kontroversijų. Sei
mas nepasižymėjo jokiais drebinančiais 
nutarimais, bet bendra nuotaika buvo ga
na darbinga.

Tenka paminėti kelias svarbesnes prob
lemas. Jau pirmajame simpoziume, „Pa
saulio LB ateities uždaviniai ir veikia“, iš
kilo Bendruomenės aprėpties klausimas. Iš 
vienos pusės, Bendruomenės apimtį tenka 
plėsti ta prasme, kad, atsiradus mišrių šei
mų, nariais kartais tenka skaityti ir ne
lietuviškos kilmės asmenis. Iš kitos pusės, 
jau eilė metų susiduriama su faktu, kad 
šalia Bendruomenės kai kuriose valstybė
se egzistuoja ir kiti svarbūs organizaciniai 
vie retai. Jau šiame seime buvo padarytas 
precedentas, kad atstovais dalyvavo ne tik

Arkiv. J. SKVIRECKAS
(100 metų gimimo sukakties proga)

Mūsų tautos žymusis dvasininkas arki
vyskupas J. Skvireckas gimė 1873 m. rug
sėjo 18 d., Pumpėnų vis., Panevėžio aps. 
Mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir vėliau 
Žemaičių kunigų seminarijoje, Kaune. 
1900 m. magistro laipsniu baigė Petrapi
lio Dvasinę akademiją. Grįžęs į Lietuvą, 
buvo paskirtas Žemaičių kunigų semina
rijos profesoriumi. Dirbdamas seminari
joje, pradėjo versti į lietuvių kalbą šv. 
Raštą. Pirmojo karo metais gyveno Rusi

joje ir rūpinosi lietuvių pabėgėlių šalpa. 
1917 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą ir apsi
gyveno Kaune. 1919 m. buvo paskirtas 
žemaičių vyskupo P. Karevičiaus pagel- 
bininku. 1926 m.. įsteigus bažnytinę Lietu
vos provinciją, J. Skvirec.as buvo paskir
tas Kauno alki vyskupu metropolitu ir 
kartu visos Lietuvos bažnytinės provinci
jos valdytoju. Tai buvo pats -aukščiausias 
bažnytinis titulas nepriklausomoje Lietu
voje. Šalia savo krašto bažnytinių parei
gų. dor buvo šventojo sosto asistentas, po
piežiaus rūmų prelates, Romos grafas, 

asmenys iš Didž. Britanijos Liet. Bendruo
menės, bet ir Didž. Britanijos Liet. Sąjun
gos. Argentinoje Bendruomenės taip pat 
nėra, bet joje gyvenančius lietuvius atsto
vavo asmenys iš ALOST (Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba). 
Kad Pasaulio Liet. Bendruomenė galėtų ei
ti prie galimai didesnio lietuvių sujungi
mo, Seimas padarė svarbų konstitucinį pa
keitimą: nutarta, kad tuose kraštuose, kur 
Bendruomenės ribose dar nedalyvauja di
desnis lietuvių skaičius, leisti PLB sei
muose dalyvauti ir kitų visuotinio pobū
džio organizacijų atstovams. Šis nuostatas, 
pavyzdžiui, palies Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kuri nėra Bendruomenės dalis, bet 
sujungia didelį skaičių JAV lietuvių. At
rodo, jog šis statutinis pakeitimas ateityje 
bus didžiai naudingas efektyvesniam lietu
vių apsijungimui.

Buvo plačiai apsvarstyta ir neseniai su
kurta Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjunga. 
Simpoziumuose ir diskusijose buvo pa
reikštas vienas kitas nuogąstavimas, kad 
ši Sąjunga gali nuo Bendruomenės ati
trūkti, tačiau kiti atstovai nurodė, jog Są
jungos nuostatuose jau yra pasakyta, kad

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto pro
fesorius.

1944 m. ganytojas, vokiečių saugumo 
spaudžiamas, pasitraukė iš Lietuvos. At
vyko į Austriją ir po -kiek laiko -apsigyve
no Zamso Gailestingųjų seserų centri
niuose namuose. Ten 1949 m. birželio 26 
d. atšventė 50 metų kunigystės ir 30 me
tų vyskupavimo sukaktis. Vienuolyno 
bažnyčioje jubiliatas Mišias aukojo už 
kenčiančią Lietuvą. Pamaldų metu vietos 
austrų moterų choras pagiedojo lietuviš
kai: — „Petro laivas plauks kaip plau
kęs“. Tai buvo visiems didelė ir jaudi
nanti staigmena, -kada lietuviškoji giesmė 
nuskambėjo Tirolio kalnų atšlaitėse. Tuo
met jubiliatą žodžiu ir telegramomis svei
kino Popiežius, VLIKas, diplomatai, lie
tuvių ir kitų tautų bažnytinių ir visuome
ninių organizacijų atstovai.

Ankiv. J. Skvireckas plačiai bendradar
biavo katalikiškoj spaudoj. Parašė moks
linių stnsipsnių ir paruošė knygų. Bet 
pats didžiausias jo spaudos darbas yra šv. 
Rašto vertimas. Jis pirmas visą šv. Raštą 
išvertė į lietuvių literatūrinę kalbą. Ir tuo 
kruopščiu darbu jis įsirašė didžiomis rai
dėmis į lietuvių rašto istoriją. Tai buvo 
begaliniai sunkus darbas. Bet Ganytojas 
buvo D:evo apdovanotas gera atmintimi 
ir gabumais išmokti svetimas kalbas. Ne
skaitant moderniųjų pasaulio kalbų, jis 
dar mokėjo senovines hebrajų, graikų ir 
lotynų kalbas. Pasakojama, kad būdamas 
tik 9 metų berniukas jau pakankamai mo
kėjo žydų kalbą. Toks svetimų kalbų mo
kėjimas jam žymiai palengvino sunkų šv. 
Rašto vertimo darbą. Ganytojas, versda
mas šv. Raštą, troško, kad ši knyga lietu
viams būtų viena maloniausių, stiprintų 
tikėjimą ir tarnautų žmonių išganymui.

Arkivyskupas J. Skvireckas mirė 1959 
m. gruodžio 3 d. Palaidotas gruodžio 9 d. 
Zamso vienuolyno bažnyčios kriptoje. Mi
rė sulaukęs 86 m. amžiaus. Kunigu buvo 
60 ir vyskupu 40 metų. Tai tikrai retos ir 
garbingos sukaktys, kokių mažai kas su
laukia. Zamso vienuolyne išgyveno pasku
tiniuosius 14 metų ir ten atsigulė amžina
jam poilsiui.

V. Vytenietis 

mi atsirems? Padange plauko debesėliai, sidabriniai, 
tokie šviesūs, permatomi, nė šešėlio nemeta. Ant de
besų angelai sėdi, kanklėmis kankliuoja. Kanklių 
garsai, susimaišę su ievų kvapu, sklinda po sodybas.

Gelžinis stovi atsirėmęs į lipynę, galvą užver
tęs žiūri į plaukiojančius debesėlius, klauso angeliš
kos kanklių muzikos, paskui pasižiūri į žemę. O ta 
Žemė tokia sopulinga, kalėjimais, tremtinių sto
vyklomis, kaip pūliuojančiomis žaizdomis sužalota. 
Nuo žemės atsiskiria baltas taškelis, pakimba ore, 
lyg galvodamas kur traukti. Gelžinis valandėlę žiū
ri į tašką — tas ar ne tas? Pagaliau sušunka:

— Martyn, Martyn!
Taškas pasvyra į vieną, paskui į kitą pusę. 

Gelžinis vėl šaukia:
— Ilgeri! Ilgeri! šišon, Martyn, šišon!
Taškas dabar artėja tiesiai į Gelžinį, kaskart 

didėja ir įgauna žmogišką formą.
— Maktilda! Kotryn! — šaukia dabar Gelžinis 

žmoną ir kaimynę.
— Kas yr? — atsišaukia kartu Gelžinienė ir 

Ilgerienė.
— Akšenketau abedve!
Atbėga moterys, nusileidžia Ilgeris, ir jie visi 

keturi stovi prie lipynės. Virš žydinčių ievų, virš se
nų sodybų suplaukia sidabriniai debesėliai, angelai 
kankliuoja, su kanklių muzika ateina palaima — 
amžina, nesibaigianti.

ji yra „Bendruomenės dalis“. Vadinasi, 
dėl atsiskyrimo netenka daug nuogąstauti. 
Bet, žinoma, visvien lieka kita, bendrai 
organizacinė, problema. PL Jaunimo Są
junga žiūri į save kaip į stipriai autonomi
nę organizaciją, ir todėl ateityje iškils visa 
eilė techniškų klausimų, būtent, kaip su
prasti santykį tarp Bendruomenės valdy
bų ir jaunimo komitetų. Iki šiol, pavyz
džiui, apylinkės valdybos narys jaunimo 
reikalams buvo vienas iš grupės asmenų, 
išrinkti! per apylinkės susirinkimą. Bet jei 
jaunimo komitetus renka patsai jauni
mas, tai apylinkės valdybose turės atsiras
ti asmenų (vienas ar daugiau Jaunimo 'ko
miteto narių), kurie formaliai nebuvo 
rinkti apylinkės susirinkimuose. Šita pro
blema, be abejo, yra tiktai techniška ir rei
kia tikėtis, kad bus rastas tinkamas spren
dimas. Bet, aplamai, buvo įdomu stebėti, 
kaip su ypatingu susidomėjimu buvo su
tiktas simpoziumas „Jaunimas tautinėje 
veikloje ir Lietuvių Bendruomenėje“. Jau
nieji pranešėjai buvo gerai pasiruošę ir 
įnešė naujų vėjų. Reikia viltis, kad atei
ties seimuose pasirodys vis daugiau jaunų 
veidų.

Trečias pagrindinis simpoziumas, „Lie
tuvių Bendruomenė laisvinimo veikloje“, 
o iš dalies ir Stasio Lozoraičio jr. paskaita 
„Tarptautinė padėtis ir Lietuvos laisvini
mas“ protarpiais užkabino jau seniai eg
zistuojančias neigiamybes lietuviškame su- 
siorganizavime. būtent, veiklos paraleliz. 
mą šiaurės Amerikos kontinente. Buvo 
siūlomi būdai darnesniam JAV LB ir 
ALT'o bendradarbiavimui ar net apsijun
gimui, ir tenka manyti, kad abi organiza
cijos į juos atkreips rimto dėmesio. Taip 
pat buvo pareikšta stiprios kritikos VLIK'o 
adresu, siūlant, kad jis turėtų keisti savo 
struktūros principą ir ieškoti sulbstancia- 
lios atramos demokratiniuose rinkimuose.

Kaip visada, intensyvaus susidomėjimo 
sukėlė naujos PLB valdybos rinkimai. Šį 
kartą figūravo du sąrašai; vienas iš Chi- 
cagos darbuotojų, kitas daugiau iškeliąs 
gerai žinomas pavardes VLIK'e, ALT‘e ir 
t. t. Jų tarpe buvo dr. J. K. Valiūnas ir 
prel. J. Baikūnas. Rinkimus laimėjo Chi- 
cagos grupė ir todėl į naująją valdybą, pa
gal balsų daugumą išrinkti Jonas Kava
liūnas, Bronius Nainys, Romas Kasparas, 
Juozas Šlajus kun. Jonas Borevičius, Kos
tas Dočkus, Stasys Džiugas. Atrodo, jog 
naujajai valdybai vadovaus Bronius Nai
nys.

Kaip interpretuoti antrojo sąrašo pra
laimėjimą? Prieežasčių yra daug, įskaitant 
asmeni nes preferencijas, bet, tur būt, daug 
lėmė dvi priežastys. Pirmiausia, VLIK'o 
asmenų pralaimėjime atsispindi anksčiau 
minėta VLIK'o sudarymo kritika, nes, tur 
būt, jau visoje lietuviškoje išeivijoje yra 
rimtai traktuojamas demokratinis princi
pas. Antrąja priežastimi tenka laikyti norą 
valdybose turėti „kasdieninius darbinin
kus“ (kaip išsireiškė vienas atstovas), o 
ne „aukštosios politikos veikėjus“ (kaip 
išsireiškė kitas atstovas). Daugumai atsto
vų atrodė, jog Bendruomenės veiklai reikia 
organizatorių, švietėjų, o ne politikų, ku
ria prasme šį žodį beimtume.

Rinkimų metu vyko ir šioks toks tvar
kos apiirimas. Tenka pastebėti, kad lietUr 
vių tarpe dar nėra pilno procedūrinio su
pratimo. Reikalavimai žodžio „dėl tvar
kos“, išvirsta ne procedūrinėmis pastabo
mis, bet paties dalyko svarstymu. Dėl šio 
fakto pora valandų buvo 'be reikalo sugaiš
ta. Iš kitos pusės, prezidiumo pirmininkas 
dr. Damušs galėjo parodyti kiek kietesnę 
ranką.

Seimas priėmė visą elę rezoliucijų, ku
rios. tur būt. bus paskelbtos atskirai. Dau
guma jų liečia jau seniai tariamus daly
kus ir, lygiai taip pat, dauguma galėjo bū
ti trumpesnės. Ir čia kartais nebuvo iš
vengta politikoje įprasto daugžodžiavimo.

Seimo proga Washingtone įvyko ir kitų 
parengimų. Seimo išvakarėse atstovai atsi
lankė Lietuvos Pasiuntinybėje, o pirmos 
dienos vakare turėjo progos dalyvauti dvy
likos lietuvių menininkų parodoje didžio
joje Corcoran galerijoje. Paroda buvo 
efektyviai suruošta ir darbų atranka ga
lėjo sukelti visai pateisinamą pasididžia
vimą. Antros dienos vakare Washingtone 
koncertavo iš Cleveleando atvykęs Alfon
so Mikulskio vadovaujamas Čiurlionio An
samblis. Tai jau plačiai žinomas aukšto ly
gio meninis vienetas, geriausiai pasirodęs 
choro, kanklių ir tautinių šokių pynėse. 
Seimas buvo užbaigtas banketu, kurio di
delę dalį sudarė literatūrinė programa ir 
medalių bei piniginių premijų įteikimas 
keturiolikai kultūrininkų. Jų tarpe buvo 
Rašytojų Draugijos 1.000 dol. premija Bel
gijoje gyvenančiam Eduardui Cinzui už ne
seniai pasirodžiusią knygą „Brolio Myko
lo gatvė“. Taip pat, visai nupelnytai, bu
vęs PLB pirmininkas Stasys Barzdukas 
paskelbtas PLB Garbės Pirmininku.

D. JASAIČIUI 75 M.

Dr. Domui Jasaičiui, visuomenininkui ir 
Vliko bendradarbiui, š. m. rugpiūčio 18 d. 
suėjo 75 m. amžiaus. Jis gimė Stanaičių 
kaime, Garliavos valse., Kauno apskr. 1917 
m. Voroneže baigė M. Yčo gimnaziją, 1923 
m. Berlyno universitetas jam suteikė me
dicinos daktaro diplomą. Daugiausia ver
tėsi gydytojo praktika, aktyviai dalyvavo 
ir dalyvauja spaudoje, visuomeninėje veik
loje (ateitininkuose, krikščioniu demokra
tų, socialinės globos ir kt. organuose). 
Nors ir pensininkas, bet vis apsikrovęs dar
bais. (ELTA)
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J'. ■’ • • ĮUKitir rašo
„Tėviškės Žiburiai“ kurių vedamieji vi

sada gvildena kurį nors gyvą lietuvišką 
reikalą, 33-34 numeryje liečia neišvengia
mą lietuvių slinkimą tolyn nuo Lietuvos.

„Su nesulaikoma laiko slinktimi slenka
me ir mes vis tolyn, tolyn nuo Lietuvos. 
Tie, kurie palikome ją prieš trejetą de
šimtmečių, nemanėme, kad išėjimas iš sa
vosios tėvynės taps išbloškimu, kurio ban
gos vis didės, stiprės ir neš tolyn. Žvelg
dami atgal, matome, kad daugelio puose
lėta greito sugrįžimo viltis neišsipildė. 
Galimas dalykas, ji dar ilgai neišsipildys. 
Politinė sutuacija yra tokia, kuri ir di
džiausią optimistą verčia žvelgti į daly
kus realiai. Pradinis mūsų išėjimas tam
pa visą mūsų gyvenimą apimančiu toli
mu nuo Lietuvos. Kas dingsta iš akių, 
nyksta ir iš širdies. Delio daugelio išei
vių sieloje Lietuva nebėra tokia gyva, to
kia deginanti, kamuojanti ir viliojanti. 
Nėra ko stebėtis tais tautiečiais, kurie, 
būdami intensyviai pasinėrę vietinio 
krašto gyvenime, daug mažiau dėmesio 
beskiria savajai tėvynei Lietuvai. Ryšiai 
su savaiisiais kažkaip ima atsipalaiduoti, 
atvėsti. Okupaciniai suvaržymai neleidžia 
giliai išeivio sieloje glūdinčios Lietuvos

TURKIJOJE
Pagaliau pasiekiam Izmirą, kuris yra 

trečias didumu miestas, uostas Turkijoje. 
Tai puošnus, modemiškas miestas, savo is
torijoje matęs daug įvykių, civilizacijų. 
Gi čia gimęs Homeras, pamokslus sakęs 
šv. Povilas.

Parai patalpino mus penkių žvaigždžių 
višbutyje Buyuk Efes. Už tokį viešbutį An
glijoje būtų nuplėšta tiek ir tiek. Londone, 
vykdamas į Gatwick, prie Viktorijos sto
ties apsistojau tikram lauže nakčiai ir be 
pusryčių sumokėjau 6 svarus.

Iš balkono stebino mane gausūs ginkluo
ti patruliai apačioje, vėliau pamačiau vieš
butyje eilę kariškių su puošniais epoletais. 
Prisimenant ne taip seną tragediją Tur
kijoje, ir tas atsargumas pasidarė labiau 
suprantamas.

Izmire aplankėme eilę žymesnių vietų, 
iškasenų, ir po pietų traukiam į Ephesą, 
garsų senovės Romos miestą. Po Trojos 
fiasko, nieko gero nesitikėdamas, ne tik aš 
aš, bet ir kiti, saulės karščio nugąsdinti, 
palikome savo foto aparatus mašinoje ir 
nusekėme savo vadovą, kuris neperspėjo 
kad šį kartą net būtina paimti foto apara
tus. O grįžti jau buvo neįmanoma, nes ma
šina nuvažiavo mūsų paimti iš kitos vie
tos.

Kuo toliau žengėme į tą atkastąjį mies
tą, tuo didingesnis vėrėsi vaizdas. Kad ir 
nėra nė vieno sveiko pastato, bet kai kurių 
liekanos neblogai išsilaikiusios. įdomios 
plačios gatvės, jų gi grindiniu Skrido Ro
mos karo vežimai, čia iš laivų kėlėsi anų 
laikų valdovai, tuo grindiniu vaikščiojo Ro
mos gražuolės. (Anot pasakotojo, ypač į 
vakarą, būdavo savotiška tradicija pasi
vaikščioti). Žymiai vėliau čia atsirado 
šv. Povilas ir buvo sudarytas pirmasis 
bažnytinis komitetas.

Skersai ir išilgai kerta gatvelės ir visą 
laiką randi ką nors nauja. Štai viešųjų 
namų gražiai išsilaikiusios sienos. Prieš 
įėjimą į pastatus Afroditės, meilės dei
vės, statulėlė, prieš ją lenkdavosi einą 
i tuos namus. Toliau paėjėjus pirtys, vėl 
viešosios išvietės, kur bent 30 žmonių ga
lėjo drauge susėsti ant tam tikrų akmeni
nių sėdynių. Apačioje tekąs vanduo nu
valydavo viską.

Eidami toliau, gatvės grindinyje paste
bime akmenyje iškaltą žmogaus pėdą ir 
širdį, dar dvi strėles, rodančias kryptį. 
Tai prostitucijos reklama ir vietos nuro
dymas. Radę tą ženklą, surado ir atkasė 
aukščiau paminėtus namus.

Likęs ir didžiulis, labai gerai išsilaikęs, 
senovės teatras.

Gaila apleisti šį didingą senovės pa
minklą, šį didžiulį praeities miestą. No
rėčiau vėl kada žvilgterti į jį, nors žinau, 
jau čia nebesugrįšiu.

Susėdę į mašiną, keliaujame toliau, bet 
neilgai. Lipame vėl laukan ir keliamės i 
šv. Panelės namus. Pagal kai kuriuos pa
sakojimus, apaštalų globojama, šv. Mari
ja pasitraukė į šį pastatėlį po Dievo Sū
naus mirties.

Berods vokietė (neprisimenu jos pavar
dės), stigmų nešiotoja, savo vizijoje pa
matė šią vietą, nupasakojo ją labai tik
sliai ir tik po to surado tuos namukus. Da
bar jie labai lankomi. Daug žvakelių dega 
juose, įvykę daug pagijimų.

Dar valanda kita kelionės ir pasiekiam 
Kušadašį miestelį — uostą, o už trejetos 
kilometrų ir mūsų viešbutį Imbat, skirtą 
ilgesniam poilsiui. 

atgaivinti normaliu apsilankymu, pabu
vojimu, laisvu pagyvenimu. Kas kita 
laisvų kraštų išeiviams — jie kada nori 
gali apsilankyti gimtajame krašte, viešėti 
jame kiek nori ir kur nori. Dėlto ir jų ry
šiai su savo kraštu yra gyvi, nuolat at
naujinami. Jų tėvynė tuo būdu niekad ne
taps paskendusiu varpu sielos gelmėje.“

Tačiau straipsnio autorius (Pr. G.) nė
ra pesimistas ir tiki į lietuviškos kultū
ros suklestėjimą autentiškoje Lietuvoje.

„Nežiūrint įvairių sunkumų, paskirų 
nubyrėjimų, nemažų nuostolių, — visur 
vyksta kūrybinis darbas. Kuria įvairiose 
srityse tautos talentai okupAtijoj, kurta 
ir laisvėje. Tauta nestovi vietoje — ir 
abiejose užtvaros pusėse ji nesulaikomai 
kuria. Tai rodo neabejotiną jos gyvastin
gumą, kuris teikia viltį ateičiai. Ateis lai
kas, ir visos sukurtos vertybės susijungs 
autentiškoje Lietuvoje, kurios negali su
griauti jokia okupacija, joks prievartinis 
tautos perskyrimas. Tauta yra patvaresnė 
už visas okupacijas bei imperializmus, ko
kie jie bebūtų.“

„Draugo“ (Nr. 172) kultūriniame priede 
J. Pr. kelia labai įdomų kultūrinio bendra

Viešbutis užima gan didelį plotą. Visa 
eilė dviejų aukštų pastatėlių su balkonais 
į jūrą. Netoli viešbučio pilna vilų, turtin
gesnių turkų vasaros rezidencijos.

Jūra gražiai išraižyta. Iš toliau ir arčiau 
matosi ją supą kalnai. Jie turėtų sustab
dyti vėją, bet kur tau. Jei dvi pirmąsias 
dienas jūra buvo rami ir karštis vargino 
net naktį, tai vėliau pradėjo pūsti vėjai, pa
sišiaušė didžiulės bangos tartum Baltijos 
jūroje į rudenį. Į vakarą temperatūra nu
krisdavo ilkį 26 laipsnių. Kadangi valgyk
la buvo įtaisyta aukštai ant uolos, Lesiai 
virš jūros, į vakarą, vėjams pučiant, kai 
kurios moterys jau ateidavo su megzti
niais ir su skarom.

Alyvos medžiai ir sodai teikia žalumo 
vaizdą, bet vanduo jau taupomas. Tarp

Rašo

R. SPALIS

trečios ir šeštos jis išjungiamas. O kiek 
dar tų neoficialių valandų! Net keista, bet 
netoliese auga dar visa eilė naujų viešbu
čių.

Šį kartą labai pasisekė su kambariu. Jis 
veik į šiaurę. Tik į rytą tarp 6-8 valandos 
saulė teįspinksi į balkoną. Šiaip jis visą 
laiką šešėlyje. Bet kada gali išsitiesti ja
me, paimti knygą į rankas ar klausytis 
bangų ūžimo, o jūra čia pat po kojomis. 
O tos bangos ritasi, putoja, ne taip kaip 
Graikijoje Poros saloje, kur tingi jūra 
gulėjo tartum apaugęs ežeras.

Ypač gražu valgykloje, verandoje, va
karienės metu, kai raudona saulė slenka 
į jūrą, o aplink dunlksą kalnai pradeda 
tamsėti. Paprastoje kasdienybėje prisi- 
miršta toji gamtos didybė, tačiau dabar 
norėtųsi pasotinti širdį, akis. įamžinti tą 
vaizdą, kad jis visad būtų gyvas.

Valgio čia pakankamai, bet jo pagami
nimas ir skonis toli neprilygsta turėtam 
kelionėje. Iš principo valgau visokias 
„machlioras“, bet dėl atsargumo užpilu 
jas alumi. Dažnas to ir šito neima, prašo 
pakeisti, kitas ir padejuoja.

Tiek dienų važinėję kartu, susipažinę 
vieni su kitais, ir čia palaikome ryšį. Pa
sikalbant. kartais paimam taksį ir nuva
žiuojam į miestelį, o kartą padarėme il
gesnę išvyką į ežerą.

Nežinome vienas kito pavardžių, profe
sijų. Iš mūs devynių tik jauna pora iš Ka
nados, mokytojaujanti Škotijoje, prisista
tė esą mokytojai, ir moteris apie 40 metų 
pasisakė esanti matronos padėjėja, o gal 
ir pati matrona. Mes spėjam ir vieno ang
lo darbą. Dar lėktuve patarnaujančiai 
mergaitei pasigyrė esąs pilotas. Kartą ki
tas vyresnio amžiaus anglas pašnabždėjo 
mums, kad jis kaip tik negalįs pakęsti 
medicinos personalo ir mokytojų. Pritariu 
jam iš širdies, tvirtinu, kad ir mano ta pa
ti nuomonė. Tai vieną, tai kitą žodį iš
girstam apie kitus, ir daug duočiau, kad 
sužinočiau, ką jie šneka apie mus, lietu
viškai kalbančius.

Pati įdomiausia yra anglė iš Londono. 
Lėktuve ją pamatęs, maniau esant turkę 
ar graikę. Tokia juoda, įdegusi. Bijočiau 
spėti ir kokio ji amžiaus. Dantys neįstaty- 
ti, keli tik likę. Kalbėdama spiaudosi, stu
miu lėkštę į šalį, kai valgio metu prieina 
pakalbėti. Plaukai jos natūralūs, užden

vimo reikalą.
„Išeivijoje nesame labai gausūs, užtat 

reikia panaudoti kiekvieną galimybę mūsų 
kenčiančios tautos gerovei. Neužimponuo- 
darni skaičiais, mūsiškiai gali daugiau 
veikti savo kultūrinėmis pastangomis. Į 
planuojamus ateities darbus reikėtų įtrauk
ti ir ryšių plėtimą su didesnėmis šios ša
lies kultūrinėmis organizacijomis.

Mes turime gana įspūdingai veikiančias 
sąjungas: rašytojų, žurnalistų, istorikų, gy
dytojų, architektų, dailininkų, mokytojų, 
kunigų ir kitų. Kažkaip jų ta sėkmingoji 
veikla daugiau ribojasi savųjų tarpe. Tai 
gerai, bet būtų svarbiau įeiti plačiau. Bū
tų naudinga jau šio rudens veiklos sezo
nui priartėjus, kiekvienai čia suminėtų or
ganizacijų parinkti nors po vieną žmogų, 
kuris palaikytų kultūrinį ryšį su atitinka
ma amerikiečių organizacija, kitą — ku
ris palaikytų ryšį su amerikiečių spauda 
ir kitomis komunikacijos priemonėmis ir 
trečią — ryšiams su lietuvių spauda.

Ryšininkas, dalyvaudamas atitinkamų 
amerikiečių sambūrių susirinkimuose, po
sėdžiuose reikale ieškotų progos iškelti 
faktų apie kultūrinę priespaudą Lietuvo
je, apie spaudos draudimą ir užtvenkimą 
kelio bet kokiai laisvai minčiai iš Vakarų, 
apie mūsų kultūrininkų persekiojimą, be
protnamiuose laikymą ir net žudymą, kaip 
tai yra įvykę su prof. Kazlausku. Tas ryši
ninkas reikalui atėjus paskatintų ir kitus 
savo kolegas dalyvauti atitinkamuose ame
rikiečių parengimuose su reikiamu žodžiu.“

Ši „ryšininko“ idėja lygiai svarbi tiek 
JAV, tiek ir kitų kraštų lietuviams.

gus veidą, manytum, jauna moteris. Ge
rai padažyta, bet kojos kiek išėjusios iš 
formų. Kai kada kelionėse ji tiek aukštai 
užraito sijoną, kad skelbiu viešai, jog tai 
provokacija. Ne tik toji jos išvaizda įdo
mi, bet ir apetitas. Ji niekad nepavargda
vo valgydama. Ir savo sutaršydavo, ir iš 
kitų paimdavo, kai kitiems būdavo per
daug, ir dar prisipirkdavo. Jei kur eks
kursijos metu privačiai užsisakydavome 
kokį davinį, ji paprastai imdavo sau dvi
gubą porciją.

Išvykų metu ji tempdavo su savimi du 
maišu. Ir ko ten nebūta! Kartą išlindo ir 
viešbučio raktas, prie kurio buvo prika
bintas veik kilograminis svoris, kad sve
čiai nenešiotų su savimi. Lėktuvo plasti
kiniai puodukai, šakutės, peiliai, šaukšte
liai irgi atsidurdavo pas ją. Vienas iš mū
sų kompanijos prasitarė, kad tik virtuvės 
„sin'ko“ ji nesinešiojanti kartu. O jau įta
ri! Sumokėjusi už ekskursiją ir negavusi 
kvito, eidavo ir pasakodavo visiems apie 
šią įtartiną transakciją. Š'aip smarki, pil
na jaunatviškų polėkių. Izmire būdama, 
naktį susipažino su jūreiviais ir aplankė 
su jais keletą barų. Istambule pati viena 
nusibastė į kažkokią salą. Toje mūsų poil
sio vietoje padarė šešias išvykas, negalė
dama nusėdėti vietoje.

Mūsų mašinoje ji irgi valgydavo, ger
davo ir miegodavo. Man, sėdinčiam užpa
kaly jos, tekdavo net nukentėti. Kartą už
migus, paleido butelį iš rankų ir sušlapino 
mano kojas. Kitą kartą ant kojų barnpte- 
lėjo pyragas. Pabudusi ilgai jo ieškojo.

Į galą nuvarė nuo kojų visus savo pa
žįstamus. Visi stengėsi sėstis, kur tik 
dviem paklota prie stalo. Jos profesijos 
niekas nesužinojo, niekas jos neklausinė
jo, bet iš kai kurių sakinių padarėme iš
vadą, kad ji turinti biznį. Tačiau ji turė
jo ir vieną didelę dorybę. Ji niekad ne
kalbėjo apie nesančius.

Kartą penki iš mūsų buvusios kompa
nijos nuvažiavome giliau į žemyną prie 
ežero. Pietaujant prisėdo prie mūsų tur
kas studentas, gerai kalbąs angliška’. Iš 
jo sužinojome, kad mokslas gimnazijoje 
nemokamai, bet už universitetą dabar 
jau reikia mokėti. Jis pats kilęs iš labai 
neturtingos šeimos, ir jo tėvas tik kartą 
per metus valgąs mėsą. Vasarą jis verčia
si pamokomis ir, būdamas 23 metų am
žiaus, dar nematęs pasaulio; jo nukeliauta 
tik 72 kilometrai. Jis pilnas priekaištų, 
kaltina turtinguosius ir žada viską pa
keisti.

Vengiu klausinėjimų, doktrinų, bet at
sargiai perspėju, kad progresas reikalin
gas, visad siektinas, bet tik demokratiniu 
būdu. Bet jei už jį bus sumokėta individo 
laisvės kaina, tada nebus laimėta, priešin
gai — bus kitos rūšies vergija. Tikiu, su
prato. kur taikiau, nes prisipažino, kad 
jis netikįs į žudynes.

Trumpą laiką pabuvus, sunku susidary
ti nuomonę apie turkus, bet paviršiuje jie 
daug ramesni už kitas pietų tautas. Tuo 
atžvilgiu jie man daugiau primena lietu
vius. Kas jų viduje, ką jie galvoja, ne
įmanoma pasakyti. Jų sąžiningumas dve
jopas. Mūsų anglas Burzos bazare krautu
vėje paliko savo brangią kamerą. Turkas 
bėgo, ieškojo, kol surado savininką ir ati
davė. Vadovas perspėjo mus, kad Istam
bule garlaivy ir kitur reikia saugoti pini
ginę, nes čigonai gerai valo. Kušadaši po
rą kartų pastebėjau tam tikrą įtartiną ap
sirikimą. Padavus man dešimt lirų, mė
ginta duoti grąžos iš penkių ir panašiai.

Norintiems pasimaudyti ir aplankyti is
torines vietas, verta nuvažiuoti ten. 
Konstantinopolis arba Istambulas visada 
mane savotiškai traukė. Kitokį jį pama
čiau negu tikėjausi, bet nenusivyliau.

Kalba Maironis
į rankas pateko iš Lietuvos atkeliavusi 

plokštelė „Maironis". Joje Maironio poe
ziją skaito aktorius Laimonas Noreika. Jis 
yra nepaprastai aiškiu ir maloniu balsu 
apdovanotas aktorius, su kuriuo bent iš 
tolo galėtų lygintis gal tik žinomas ameri
kietis žurnalistas Alister Cook. Nenuosta
bu, kad Noreikos organizuojami lietuvių 
klasikų literatūros vakarai Lietuvoje turi 
didelį pasisekimą.

Gražiausius Maironio poezijos posmus, 
kaip Lietuva brangi, Trakų pilis, Užmigo 
žemė, Vasaros naktys ir kt. L. Noreika at
kuria gyvai, >be dirbtinio patoso ir teatra
liškumo. Užsidėjai plokštelę ir iš karto pa
sijunti prie Šatrijos katino, prie Baltijos 
jūros, kur Jūratė vilioja Kastytį, prie 
žiauriojo Čičinsko dvaro...

Plokštelėje įrašyti būdingiausi Maironio 
kūrybos pavyzdžiai: įvarių poeto gyveni
mo laikotarpių eilėraščiai, baladės. „Jau
nosios Lietuvos“ poemos fragmentai. Joje 
pateiktoji medžiaga yra beveik nepamaino
ma lietuvių kalbos ir 'poezijos mokymo 
priemonė lietuviškose mokyklose, o taip 
pat malonus liuoslaikio atsigaivinimas 
kiekvienam lietuviui.

Plokštelės įmovoje apie patį Maironį pa
rašyta:

„Maironis — tėvynės dainius. Apie ją 
šiandien mąstome didžia dalimi Maironio

LIETUVOJE
FOTOGRAFŲ LAIMĖJIMAS

Lietuvos fotografijos meno draugija lai
mėjo didįjį prizą tarptautiniame foto-kino 
festivalyje Menitonoje, Prancūzijoje. Jos 
nusiųstą meno rinkinį sudarė M. Bara
nausko, V. Butyrino, A. Dilio, A. Macijaus
ko, L. Ruikio, V. Strauko, A. Sutkaus, J. 
Vaicekausko 'bei kitų fotografų meninės 
nuotraukos.

SIDABRINĖS LAPĖS

Kretingoje yra užvestas kailinių žvėre
liu ūkis, kurio dydis siekia 240 ha. Jame 
dirba 300 darbininkų. Iki šiol jau parduo
ta 36.400 audinių, 3.900 žydrųjų ir 5.450 
juodsidabrių lapių kailių.

LITUANISTIKOS KURSAI

„Gimtasis Kraštas“ rašo apie 6 savaičių 
lituanistikos kursus, suruoštus užsienio lie
tuviams studentams Vilniaus universitete. 
Kursuose dalyvavo (spėjant iš aprašymo) 
16 lietuvių studentų iš JAV, Kanados ir V. 
Vokietijos. Dėstė patyrę kalbininkai, Ma
žiulis, Ulvydas, Pikčlingis ir kt.

Be lietuvių kalbos, buvę skaitoma Lietu
vos istorijos, geografijos, lietuvių tautosa
kos paskaitos. Baigusiems kursus išduoti 
diplomai.

PRASIDĖJO MOKSLAS

Į Vilniaus universitetą šiais metais įsto
jo 1.600 studentų. Naujųjų mokslo metų 
iškilmingas atidarymas įvyko sporto rū
muose rugsėjo 3 d. Kalbėjo universiteto 
rektorius J. Kubilius ir įvairūs partijos pa
reigūnai.

„SAUSAS“ BETONAS 

„Tiesa“ rašo apie „sauso“ betono gamy
bą.

Betono mišinys daromas iš sausų kom
ponentų, o paskui per perforuotus šonus 
paduodamas vanduo. Šis betonas esą trans
portuojamas paruoštas maišuose, iš kurių, 
kaip iš blokų, mūrijamos sienos.

STUDIJUOJA ŽEMĖS ŪKĮ

Į Lietuvos aukštąsias ir specialias vidu- 
riniąsias mokyklas šiais metais įstojo 5.260 
'busimųjų žemės ūkio specialistų. Reiškia
mas pasitenkinimas, kad ne maža stojan
čiųjų kilę iš kaimo, į kurį jie vėl sugrįš 
dirbti.

SPORTININKŲ REKORDAI

Kaunietė Margarita Treinytė lengvosios 
atletikos varžybose laimėjo 3 aukso meda
lius: šuolis į tolį (6 m 62 cm), 100 m bėgi
mas ir estafetė.

Treinytė ir Sabaitė atstovavo S. Sąjun
gos moterims ir ką tik įvykusiose atletikos 
pirmenybėse Edinborough, bet didelių lai
mėjimų nepasiekė.

REIKIA DOKUMENTŲ

Įsigytą automobilį ar motociklą per 5 
dienas reikia užregistruoti valstybinėje au
tomobilių inspekcijoje. Kartu reikia prista
tyti parduotuvės sąskaitą.

Jei transporto priemonių įsigyta kitokiu 
būdu, tai reikia pristatyti notaro patvir
tintus dovanojimo ar paveldėjimo doku
mentus. Jei pirkta naudota priemonė — 
pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma in
spekcijoje.

Automobilių savininkai gauna techninį 
pasą, už kurį moka 11.5 rb.

Vairuotojo pažymėjimas kaštuoja 5 rb., 
bet jei pametei ir prašai naujo — moki 10 

I rb.

eilėraščių vaizdais, kuriuose glūdi pati 
santykio su tėvyne esmė: pagarba tautos 
istorijai, meilė gimtajai žemei ir joje dir
bančiam, kovojančiam ir kenčiančiam žmo
gui. Jo eilėse plyti Lietuvos panorama su 
upėmis, ežerais ir kalneliais, piliakalniais 
ir pilių griuvėsiais, su miestais ir valstie
čių pirkiomis, skendinčiomis darželiuose ir 
soduose; čia ir aukštas, žvaigždėtas žiemos 
dangus, ir šiltos, svajingos vasaros naktys; 
džiaugsmingi pavasario vieversiai ir me
lancholiškos rudens dirvos. O viso to fone 
— „broliai artojai“, geltonplaukės sesu
tės, raudomis savo kūdikį užliūliuojanti 
motina. Maironio kūryboje gyvena ne tik 
liaudies legendų ir padavimų siužetai, bet 
ir pati tautosakos dvasia. Todėl ir tauta 
dainuoja Maironio eiles kaip savo pačios 
nusiteikimų, kančių ir svajonių žodį“.

...„Maironis pirmasis mūsų literatūroje 
atvėrė šakotas, gilias ir prasmingas jung
tis, siejančias žmogų su tauta. Bet jis pir
masis atskleidė ir žmogaus širdies gyveni
mo gelmes — meilę ir kančią, abejonę ir 
viltį, džiaugsmą ir nusiminimą, ryžtą ir 
švelnumą. Jo eilėse prabyla žmogus, tikin
tis aukštais tautos laisvės ir pažangos 
idealais, mokantis ir pasišvęsti. „Idėjos, jei 
didžios, nemiršta kaip žmonės“, „Gražu už 
tėvynę pavargti, kentėti“ — šitokiais įsiti
kinimas remiasi Maironio dorovinė progra
ma.“

BROKDARIŲ PARDUOTUVĖS

„Tiesa“ rašo, kad Lietuvoje atidaromos 
brokdarių parduotuvės, t. y. parduotuvės 
toms prekėms, kurios dėl blogos gamybos 
negali būti parduotos normaliu keliu. Čia 
jos parduodamos numušta kaina, bet su 
geru uždarbiu pardavėjams.

Ypačiai pasižymėjusi broko gamyba 
esanti „Dainavos“ siuvykla Alytuje. Ten 
gaminami rūbai kreivais skvernais, nesu
derintais užsegimais, su rankovėmis pri
siūtomis ten, kur turėtų būti kišenės...

„TIESA“ PRISIDEDA

„Tiesa“ persispausdina visus grupinius 
sovietų mokslininkų, menininkų ir kitokių 
organizacijų viešus Sacharovo pasmerki
mus, skelbtus „Pravdoje“. Jie visi sakosi 
tai darą remdamiesi mokslo akademijos at
viru laišku. Nei vienas iš jų nežino, ką tas 
Sacharovas yra padaręs ar pasakęs.

Kinematografininkų laiške matosi ir lie
tuvio V. Žalakevičiaus parašas.

FILMAS APIE T. IVANAUSKĄ

Lietuvoje pagamintas dokumentinis fil
mas apie žinomąjį gamtininką prof. T. Iva
nauską. Filmas vaizduoja T. Ivanausko gy
venimą ir darbus.

JAPONŲ KONCERTAS

Japonų vokalinis ansamblis „Muzikinė 
akademija“ lankėsi Vilniuje. Ansamblyje 
dalyvauja 10 dainininkų, dirigentas Taco 
Tokajus. Pirmoje koncerto dalyje ansamb
lis dainavo sumodernintas japonų liaudies 
dainas, o antroje — vakarietiškas lengvas 
dainas. Dainininkai buvo apsirengę būdin
gais japonų drabužiais.

GALVOSŪKIS
Nr. 6

Gulsčiai: 1. Lietuvos vyskupas. 6. Kab
lys sienoje 7. Plikas plotas. 9. Didelė pa
talpa. 10. Kapinės. 11. žiežirba.

Statmenai: 2. Galvos dalis. 3. Vartojama 
prie radijo. 4. Mėnuo 5. Žibintas. 8. Javai. 
10. Klausiamasis įvardis.

GALVOSŪKIO NR. 5 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Seminarija. 6. Irena. 7. Pel

kė. 9. Gana. 10. Tarka. 11. Labirintas.
Statmenai: 2. Neva. 3. Juosta. 4. Kašta

nas. 5. Kirpėjas. 8. Letena. 10. Tyki (Tyli).

Pastaba. Rašant svetimus vardus ir vie
tovardžius, galvosūkiuose griežtai prisilai
koma tos pačios tvarkos, kaip Lietuvių 
Enciklopedijoje. Ten, be keletos jau įsipi- 
lietinusių vietovardžių (Berlynas, Londo
nas, Paryžius), visi kiti vardai ir vieto
vardžiai nelietuvinami. Taip, pvz., rašoma 
Eden, Tito, Lenin, Glasgow (ne Edenas, 
Titas, Leninas, Glasgovas). Tokia pat tvar
ka rašoma ir šituose galvosūkiuose.
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Europos Lioturiu Kronika
SIŲSKITE DOKUMENTUS

Šių metų liepos pradžioje Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos, 
įvykusios Helsinkyje, pirmas aktas, kuria
me dalyvavo ir Vliko delegacija bei latviai 
ir estai, pasibaigė.

Lietuvių organizacijos ir pavieniai asme
nys rašė savo kraštų vyriausybėms raštus, 
memorandumus — tiek Lietuvos išlaisvini
mo klausimu, tiek ir dėl delegacijos narių 
areštų. Tie visi dokumentai ir raštai turi 
svarbios istorinės reikšmės. Vlikas norėtų 
savo bylose turėti visų tokių raštų ar do
kumentų — kokia kalba ir kam jie buvo ar 
bus rašyti — nuorašus. Vlikui svarbu tu
rėti ir svetimos spaudos konferencijos ap
rašymus, kur yra minimas Pabaltijo vals
tybių klausimas ar pabaltiečių delegacijos 
Helsinkyje buvimas, o taip pat ir visais ki
tais klausimais apie Lietuvą. Kas turite 
tuos klausimus liečiančios medžiagos, ma
lonėkite atsiųsti šiuo adresu: VLIKAS, 29 
West 57th Street, New York, NY, 10019.

(ELTA)

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 iletuviškos spau
dos retesnius leidinius.

Šokiams giros 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.

LONDONAS
E. GAPUTYTĖS PARODA

Niekada nenuilstanti londoniškė skulp
torė vėl ruošia savo kūrinių parodą.

Šį kartą paroda bus nuo rugsėjo 24 d. 
iki spalio 13 d. Chichesteryje. Paroda ati
daryta kasdien (išskyrus ketvirtadienius 
ir sekmadienius) 9.30 — 2.30 vai.

Adresas — St. Johns Street, Chichester.

PADĖKA

Didžiosios Britanijos Lietuvių Ben
druomenės IV Seimo atstovas sveikina 
visus Didžiosios Britanijos lietuvius iš 
JAV, dėkodamas už visokeriopą paramą, 
besiruošiant dalyvauti Seime. Už atsiųs
tus pageidavimus bei pasiūlymus ir fi
nansinę paramą kelionės išlaidom. Labai 
ačiū visiems.

S. Kasparas

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-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

NOTTINGHAME — rugsėjo 23 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 30 d., 11.15 
vai., Liet, židinyje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 9 d., 11.15 
HALIFAXE — rugsėjo 30 d., 1 vai. p. p., 

Pellon bažn. 

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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.

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

PAKEITĖ ADRESĄ

Nottinghamo DBLS skyriaus pirminin
ko K. Bivainio naujas adresas yra

8, Newgate Court, Nottingham NG1 IRA

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

LEEDS
MIRĖ KONSTANCIJA JAKIMAVIČIENĖ

Rugsėjo 2 d., ilsėdamasi savo lovoje, 
staiga mirė Konstancija Jakimavičienė.

Velionė gimė 1909 m. kovo 25 d. Virba
lyje Jono ir Onos Baužų šeimoje. Pasku
tinio karo metu pasitraukusi į Vokietiją, 
gyveno įvairiose stovyklose, apgailėdama 
savo vyrą Šimaitį, žuvusį karo veiksmuo
se 1942 m. Ištekėjusi už Gelčiaus, įsikūrė 
Eradfoade savo nameliuose, tačiau bene 
1957 m. mirė ir antrasis vyras.

Gyvendama Leedse, daugiau nebedirbo, 
triusdamasi namuose ir 1967 m. susirišu
si su Jonu Jakimavičiumi. Buvo nuoširdi, 
draugiška, paslaugi, lietuvišku svetingu
mu priimdama kiekvieną svečią. Ilgesnį 
laiką negalavo, kamuojama chroninės 

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, ge
riausiai paremsite savo gimines Lietuvoje, mū
sų patarimas padės Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Specialiai vasaros ir rudens sezonui siūlo
me šias prekes (muitas jau įskaičiuotas į kai
ną):
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00.
Gefiūro medžiaga suknelei 4.50.
Crimplene medžiaga su blizgučiais 5.50.
Gėlėta arba su ornamentais crimplene

medžiaga 4.70.
Lygi crimplene medžiaga suknelei 4.00.
Dirbtinio mink kailis paltui 16.00.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga 

9.00.
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams 

medžiaga 12.00.
Nailoniniai išeiginiai marškiniai 3.00.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

rūbų 2.50
Perukai nuo £8.00 iki £20.00. (Muitas už peruką 
£5.50 jau įskaičiuotas). Priimame užsakymus 
pasiuntimui auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčia
me pinigus tokioms prekėms, kurių negalima 
iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.

Tel. 01-739 8734.
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis.

astmos, kol, gyvenimo nuvarginta, neti
kėtai numirė.

Lietuvišku papročiu paskutinę parą il
sėjosi namuose. Gedulingas pamaldas H. 
Rosary bažnyčioje atnašavo kun. J. Kuz
mickas rugsėjo 7 d., dalyvaujant kun. A. 
Dubyniwskiui ir nemažam būreliui arti
mųjų. Atlikęs laidotuvių apeigas, kun. 
kapelionas atsisveikino visų vardu su ve
lione, iškeldamas krikščioniškos sielos 
dažnai vingiuotus kelius į Dievą. Jautrų 
žodį tarė ir svečias kunigas.

Amžiną atilsį duok mirusios sielai, 
Viešpatie!

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

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.

ŠVEICARIJA
DIPLOMATŲ PASITARIMAI

Pasiuntinybės patarėjas dr. A. Gerutis 
š. m. rugsėjo 2-4 dienomis lankėsi Romoje, 
kur su Lietuvos Diplomatijos šefu S. Lo
zoraičiu tarėsi dėl klausimų, susijusių su 
rugsėjo 18 d. Ženevoje šaukiamos vadina
mojo saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos naująją fazę.

Pasitarimų metu buvo aptartos priemo
nės, kaip įtaigiau priminti Vakarų valsty
bių vyriausybėms Sovietų Sąjungos įvyk
dytą agresiją prieš Lietuvą ir kitas Balti
jos valstybes. Taip pat buvo apsvarstytas 
reikalas atkreipti Vakarų viešosios nuomo
nės dėmesį į tai, kad toji sovietų agresija 
yra vienas Maskvos ekspansijos, sudaran

čios nuolatinę grėsmę visai Europai, reiš
kinys.

Tuo tikslu buvo nusistatyta išvystyti 
šaukiamos Ženevoje konferencijos proga 
atitinkamą veiklą, glaudžiai bendradar
biaujant su svarbiausiomis lietuvių orga
nizacijomis ir kitų Baltijos valstybių dip
lomatiniais atstovais.

A. Dainuvis

Nauji filmai
OLIMPIADA IŠ ARTI

1972 m. Muenchene įvykusi Olimpiada 
daugelio buvo filmuota. Sutarę astuonių 
valstybių iilmuotojai pagamino menišką 
kūrinį. Kiekvienas pasirinko atskirą te
mą. Gavosi labai įdomus, nesenstantis 
sportinis filmas. Už tai daugiausia dėko- 
tina Woiperui, jau anksčiau pagaminu
siam apie 425 dokumentinius filmus.

Filmas suskirstytai į aštuonius sava
rankiškus skyrius tokia tvarka:

Pradžia (The Beginning), autorius Juri 
Ozerov (rusas). Įvairūs Olimpiados gaba
lėliai, taikliai sugriebti ir vykusiai paro
dyti ekrane.

Stipriausias (The Strongest), parengė 
švedė Mai Zetterling. Rodomi sunkumų 
kilnotojai ir kt. Jų nepaprastas darbas, 
bandymai pakelti didžiausią svorį. Yra ir 
juokingų gabalų.

Aukščiausias (The Highest), amerikie
čio Arthur Penn šuoliai į aukštį su karti
mi ir nuosavomis kojomis. Grafiški vaiz
dai. Meniški 'momentai. Džiaugsmas ir nu
siminimas.

Moterys (The Women), Vak. Vokietijos 
Michael Pfleger. Daug moterų laimi, kai 
piimoje olimpiadoje moterims iš viso ne
buvo leista dalyvauti. Matyti jų nepa
prasto įtempimo rezultatai, — pergalė, ar 
pralaimėjimas.

Greičiausias (The Faster), japonų Kon 
Ichikawa filmavimai. Vyrų ir moterų 
greičiausi atletai. Detalės parodytos ketu
ris kart sulėtinus, paprasta akimi neįžiū
rimos.

Pralaimėtojai (The Losers), prancūzų 
Claude Lelouch. Kaip jie pergyvena. Vie
ni jokiu būdu nesutinka su sprendimu 
(bokso), kiti pyksta, treti ašarėlę nubrau
kia.

Dešimtkova (The Dechathlon), čekoslo- 
vako Milos Forman filmas. Visapusiškų 
lengvaatletų kova įvairiose srityse. Taip 
pat įdomių epizodų, iškarpų rinkinėlis.

Ilgiausias (The Longest), anglo John 
Schlesinger kūrinėlis. Parinktai įdomūs 
nutraukimai. Nepaprastai daug dirbus,

Se/tfyR/oS DIENOS
— Žinomas rusų muzikas Šostakovičius, 

geras Solženitsyno draugas, pasirašė kar
tu su kitais muzikais atvirą laišką, smer
kiantį dr. Sacharovą.

— Spaudos pranešimu oras Washingtone 
šią vasarą dėl didelių sausrų yra labai už
terštas. „It is hot, sticky and stinky“, ra
šo vienas laikraštis.

— Lenino premijos laureatas, matemati
kas Šafarevič atsiuntė į Vakarus laišką, 
kuriame gina Sacharovą. Jis sako, kad Sa
charovo persekiojimas kenkia Sov. Sąjun
gos vardui užsienyje.

— Dr. L. Crome, Britų Kultūrinių Ryšių 
su SSSR Draugijos pirmininkas, atvirame 
laiške „The Times“ dienraštyje paneigia, 
kad rusai vartoja neleistinus metodus psi
chiatrinėse ligoninėse.

— Maskvoj nuteistieji Jakiras ir Krasi
nas buvo pristatyti užsienio spaudai, kad 
perskaitytų savo kaltės prisipažinimus.

— Kinija įspėjo ten besilankantį buv. fi
nansų ministerį Roy Jenkins, kad Sovietų 
grėsmė V. Europai yra didesnė negu Kini
jai.

— Trys čekai mokytojai gavo leidimą 
pasilikti Anglijoje. Dar trys prašymai te
belaukia atsakymo. Čekoslovakų vyriausy
bė stengiasi grąžinti juos atgal.

— Nuo rugsėjo 23 d. susisiekimas viešo
siomis priemonėmis 'Londono pensininkams 
bus nemokamai.

— Neutraliųjų konferencijoje Alžyre 
pulk. Gaddafi pareiškė, kad JAV slaptai 
gabena į Libiją spiritą, Izraelis pristato 
opiumą, o Škotija importuoja whisky.

— Rytų Vokietijos katalikams buvo pra
nešta, kad jie negali rugsėjo 23 d. rinktis 
į tradicines iškilmes Erfurto katedroje, nes 
tuo metu ten vyksta Sovietų valstybinio 
cirko pasirodymai.

— Visa eilė Anglijos psichiatrinių ligų 
ekspertų viešai pasisakė prieš dr. Crome, 
kuris „The Times“ dienrašty bandė pa
neigti sovietų psichiatrinius metodus, po
litiniams kaliniams „gydyti“. Pateikta ne 
maža įrodančių faktų.

— Kas dvidešimtas pradžios mokyklos 
mokinys (8-10 m.) Anglijoje jau yra rūko
rius.

— JAV numatoma apriboti naftos var
tojimą namų šildymui. 

kartais tenka pralaimėti. Čia vienas vy
ras kasdien į darbą ir iš darbo bėgdavo po 
penkiolika mylių, o ilgų atstumų bėgime 
atsirado jį pralenkusių.

Anglų k. visas filmas pavadintas „Vi
sion of eight“ (Astuonių žvilgsnis). Gaila, 
vienoj vietoj įvelti arabai, jų teroristinis 
žygis, pagrobiant kai kuriuos Izraelio 
sportininkus Muenchene. Nereikėjo mai
šyti politikos. Šiaip filmas tinka rodyti 
visur ir visiems.

Muzika Henry Mancini. Paleido A Ci
nema 5 Release.

Pabiros
KARO METO MAISTO NORMOS

Šiandien kalbama, kad karo metu, kai 
trūko maisto, žmonės ir net kūdikiai buvo 
sveikesni, negu dabar. Kas prisimena ka
ro meto maisto normas? Anglijoj 1944 m. 
jos buvo tokios (1 savaitei): mėsos už 14 
pensų, sviesto —• 2 uncijos, margarino — 
5 unc., taukų — 2 unc., sūrio — 2 unc., 
arbatos — 2 unc., cukraus — 8 unc., mar
malade — 4 unc., saldainių — 3 unc., be
kono — 4 unc., kiaušinių — 31 per me
tus!

KAS GERIAU?
Darbiečių partijos vadą H. Wilsoną, kaip 

žinoma, vienas konservatorius neseniai iš
gelbėjo iš jūros. Kol sulaukė pagalbos, van
dens paviršiuje jis išsilaikė pusę valandos. 
Žurnalistų paklaustas apie šį įvykį ir galė
jusias 'būti pasekmes, jis atsakė: „Plūdu
riuojantis Wilsonas yra geriau, negu skęs
tantis konservatorių svaras“.

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“, 1948 m. rugsėjo 16 d.

— Ministeris St. Lozoraitis Romoje at- 
šventė 50 metų sukaktį.

— Tautos šventės minėjime Londone da
lyvavo B. K. Balutis ir Latvijos ir Estijos 
ministeriai. Taip pat ukrainiečių, gudų, 
latvių ir estų atstovai. Paskaitą skaitė 
prof. St. Žymantas. (Nei paskaitininko, nei 
suminėtųjų ministerių jau nėra gyvųjų 
tarpe).

— Bradforde įvyko DBLS pirmas apy
linkės skyrių suvažiavimas. Dalyvavo 12 
skyrių atstovai. Šiemet, po 25 metų, tuo 
pačiu laiku Bradforde įvyksta dar plates
nis lietuvių sąskrydis.

— Manchesterio krepšininkų komanda 
„Kovas', vadovaujama G. Gladkausko, tu
rėjo keletą sėkmingų rungtynių su anglų 
komandomis. Sudaryta ir futbolo koman
da, vadovaujama G. Brasaičio.

— I. R. A. nariai šiaur. Airijoje pradėjo 
sirgti leukemija. Spėjama, kad tai gali bū
ti nuo nitrobenzino, kurį jie vartoja na
minių bombų gamybai.

— Dėl didelių sausrų Etiopijoje prasidė
jo badas. Pavojus gresia dviem milijonam 
gyventojų. Tūkstančiai jau esą mirusių iš 
bado.

— Dr. Sacharovas dar kartą įrodė užsie
nio spaudos atstovams, kad Sov. Sąjungo
je vartojami narkotikai, tardant politinius 
kalinius. Vienas iš jų, Holopiridol, nepatai
somai sugadinąs paciento smegenis.

— Anglijoje, Lake District'e pasirodė iš 
Rusijos atkilę „Kaukazo banditai“ — labai 
ėdrios sraigės, naikinančios sodus ir dar
žus.

— Tarptautinis strateginių Studijų Insti
tutas paskelbė, kad Kinija plečia tolimojo 
apšaudymo raketų gamybą.

— Kanados policija netoli Ottavos sura
do keturis akrus marijuanos derliaus, 
800.000 svarų vertės.

— Radijai Free Europe ir Liberty, kurie 
veikia V. Vokietijoje, gavo iš JAV vyriau
sybės reikiamą sumą pinigų savo translia
cijoms tęsti.

— Londono miesto taryba numato imti 
po 50 p. už kiekvieną naktį iš turistų ir 
provincijos lankytojų.

— Keturi JAV universitetai pasiūlė dr. 
Sacharovui profesoriaus vietas.

— Senatorius W. Huddeston pareiškė, 
kad Sovietai dalį JAV pirktu kviečių par
davė Italijai, uždirbdami 100%.

— Trys Sov. Sąjungos intelektualai, 
Maksimov, Galich ir Šafarevič pasiūlė A. 
Sacharovo kandidatūrą taikos premijai 
gauti.

— Australijos ir N. Zelandijos valiutų 
vertė pakelta 5%.

— Kijevo arklių lenktynes, kuriose prin
cesė Anne krito nuo arklio ir susižeidė, 
laimėjo V. Vokietija. Antroji vieta teko S. 
Sąjungai, trečioji — D. Britanijai.

— Futbolo „pools" šiais metais pasiekė 
pajamų rekordą — 187 milijonus svarų. 
Laimėtojams išmokėta 47 mil. svarų.

— Trys R. Vokietijos gyventojai per
plaukė Elbę ir atbėgo į V. Vokietiją.

— Vienas seniausių Švedijos laikraščių 
Goetebergs Handels och Sjoefarts — Tid- 
ning dėl lėšų stokos užsidarė. Laikraštis 
ėjo 141 metus.
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