
Rusu tautos šaukliai Neverta skubėti Ženevos konferencija
Milijonai žmonių per paskutines savai

tes girdėjo Solženitsyno ir Sacharovo var
dus. Ne tik. spaudoje, bet ir per britų tele
viziją iš pačios Maskvos pasigirdo jų bal
sas. Kondensuota programa rugsėjo 24 d. 
perteikė žiūrovams visa tai, ko siekia ir 
nepasiekia laisvės ištroškęs žmogus. Visa 
eilė kovotojų už laisvę ir žmogaus teises 
praėjo pro žiūrovų akis — Synajievskis. 
Danielius, Galanskovas, Grigorenko, Amal- 
rikas, Jakiras, Krasinas ir visa eilė kitų 
Rusijos ir Ukrainos intelektualų. Žiaurio
mis priemonėmis bandyta užčiaupti jų bur
nas, bet tiesos šauksmas, prasiveržęs pro 
KGB užtvaras, nuo to pasidarė dar reales
nis, tragiškesnis ir galingesnis. To balso 
drąsa gąsdina persekiotojus, priverčia su
simąstyti laisvuosius.

Teisingai pasakė žinomas anglų rašyto
jas J. B. Priestley, pasiklausęs Sacharovo 
skundo iš Maskvos: „Pasaulis negali į jį 
neatsiliepti, nes tai yra tiesos balsas“. O 
tas balsas vis kartoja šventą jau kito ato
minės energijos genijaus Bohro skelbtą tie
są, kad pasaulis susinaikins pats save, jei 
taikiu, demokratiniu būdu ir laisva valia 
nesieks taikos ir tos baisios ardomosios jė
gos nepanaudos žmonijos gerbūviui kurti.

Atrodo, kad Solženitsyno ir Sacharovo 
egzistencija yra lyg šių dienų stebuklas. 
Iš tikrųjų jų kaulai jau seniai turėtų būti 
išbarstyti Sibiro taigose. Iki šiol taip ne- 

1 atsitiko, nes komunistinės religijos prakti
ka yra parodžiusi, kad naujos idėjos grei
čiau prigyja ir išbujoja kankinių krauju 
ir ašaromis palaistytos. Pasaulis nedova
notinai pasmerktų tuos, kurie pavartotų 
smurtą prieš tuos laisvės šauklius, o jų 
balsas būtų dar atydžiau klausomas. Jų 
auka jau ir dabar yra pakankamai didelė, 
jie yra atidavę viską — garbę ir patogų 
gyvenimą — už laisvės ir žmogaus teisių 
idėją. Jie yra savosios rusų žemės vaikai. 
Iš jos yra kilę ir joje nori pasilikti. Net ir 
šią siaubingą valandą jie ryžtasi ištarti: 
„Norime pasilikti savame krašte, nes jam 
priklausome“.

O kaip reaguoja pasaulis? Drąsiųjų 
šauklių balsas, tarsi saulės spinduliai pro 
tamsius rūkus, vis dėlto pradeda pasiekti 
laisvuosius kraštus. Pasiekia jis ir sovieti
nių tautų ausis. Jau vis daugiau atsiranda 
balsų, kurie sako: norime draugiško sugy
venimo, norime taikos, bet tik ne žmonių 
laisvės kaina. Atsiranda balsų, kurie klau
sia, ar pasikeitė pasaulis po Brežnevo-Ni- 
xano pasimatymų? Atsakymas tebėra nei
giamas. Pasaulis laukia ne gražių žodžių, 
o darbų. Prekybos pagerėjimas ir kapitalų 
atšildymas dar nėra laisvės varžtų panai
kinimas. Sacharovo balsas įtikinančiai by
loja: neparduokite žmogaus teisių ir lais
vės už nepastovią taiką, nes tikroji taika 
ir laisvė yra nedalomos.

Lucanus

PRASIDĖJO ŽYDŲ-ARABŲ KARAS

šeštadienis, spalio 6 d. pagal žydų ka
lendorių buvo didelė žydų šventė. Tai Yom 
Kippur — Padėkos diena. Tą dieną net ra
dijo stotys neveikė, nes ji buvo skirta mal
dai. Ir kaip tik tą dieną prasidėjo naujas 
arabų-žydų karas. Kokios bus to karo pa
sekmės — niekas negali pasakyti. Tačiau į 
žydų istoriją jis greičiausiai pateks „šven
tosios dienos“ karo vardu.

Karinės pajėgos
Dabartinių metu Egipto-Sirijos-Izraelio 

karo pajėgos yra tokias:
Izraelis — 275.000 karių, 1.700 tankų, 

488 kovos lėktuvai.
Egiptas — 260.000 karių, 1.800 tankų, 620 

kovos lėktuvų.
Sirija — 120.000 karių, 1.200 tankų, 326 

kovos lėktuvai.
Čia neįskaitytos kitų arabų kraštų karo 

Pajėgos, kurios gali įsijungti į karą.

MOKA 33 KALBAS

Maskvos gyventojas Leonas Čerenkovas 
(37 m.) moka net 33 kalbas. Jis yra baigęs 
užsienio kalbų institutą Maskvoje, bet dau
gumą kalbų sakosi išmokęs jo paties suda
rytu metodu.

Vilniaus gatvėje jį sustabdžiusi moteris 
ir tarmiškai paklaususi kelio. Čemekovas 
lygiai ta pačia tarme jai atsakęs, tuo nu
stebindamas net ir pačią paklausėją.

. Be rusų kalbos, jis moka visas slavų ir

„The Times“ (rugsėjo 26 d.) įsidėjo ve
damąjį „Įtampos sumažinimo principai“. 
Jame gana visapusiškai nagrinėja, kaip 
vakariečiai turėtų elgtis su Varšuvos pakto 
kraštais Ženevos konferencijos derybose.

Pradžioje laikraštis klausia, ar yra ver
ta derėtis dėl vidaus padėties pakeitimo 
Sov. Sąjungoje. Ar galima, kaip siūlo se
natorius Jacksonas, reikalauti, kad už ge
ras prekybos sąlygas Sovietų piliečiai gau
tų teisę kur norėdami keliauti? Ar galima 
už dabartinių sienų pripažinimą reikalau
ti laisvo žmonių, spaudos ir idėjų apsikei
timo Europoje? Kitais žodžiais tariant, ar 
Sacharovas elgiasi teisingai, reikalaudamas 
nemažinti įtampos ir nesiderėti, iki Sov. 
Sąjungoj neprasidės demokratizacijos 
vyksmas?

Vakaruose nuomonės yra nevienodos. 
Dr. Kissingeris neseniai pareiškė, kad nors 
ir negalima ignoruoti žmogaus teisių pa
neigimo, bet iš kitos pusės taip pat nega
lima reikalauti, kad sovietinė valdymosi 
struktūra, iš šalies sprendžiant, būtų vi
siškai pakeista. Vokietijos kancleris 
Brand'tas nuėjo dar toliau, pareikšdamas, 
kad jis būtų vedęs lygiai tokias pat dery
bas su Stalinu, kokias vedė su Brežnevu.

Antroji senatoriaus Jacksono pusė, ku
riai pritaria dauguma senatorių ir nemaža 
Vakarų valstybių atstovų, remiasi prof. 
Morgenthau nuomone, kad „valstybė, ku
ri atsiriboja nuo išorinio pasaulio ir drau
džia savo piliečiams su juo bendrauti, iš 
tikrųjų veda tokią užsienio politiką, kuria 
negalima pasitikėti“.

Diplomatiniame pasaulyje realistinių ir 
idėjinių nuomonių skirtumai yra dažnas 
reiškinys. Jis nėra neįveikiamas. Istorija 
žino daug atsitikimų, kad buvę priešai, pa
sidaro gerais draugais. Diplomatijoje ga
lioja dėsnis, kad nėra amžinų priešų ir am
žinų draugų — amžini yra tik valstybės 
saugumo interesai.

Kalbantis apie saugumą su Sovietų Są
junga, patenkama į užburtą, prieštaraujan
tį ratą. Iš vienos pusės jie sako, kad šal
tasis karas yra pasibaigęs. „Mes siekiame 
pasitikėjimo ir savitarpio susipratimo, kad 
būtų galima išvengti Europos kariško-po- 
litiško susigrupavimo. Europos valstybių 
santykiai turi būti paremti taikiu, abipu
siai naudingu pasitikėjimu.“ Taio kalbėjo 
Gromyko J. Tautose. Iš kitos pusės sovietų 
spauda pilna pareiškimų, kad ideologinė 
kova bus tęsiama, kad įtampos sumažėji
mas pagerins sąlygas galutiniam komuniz
mo laimėjimui ir kad Vakarai tik todėl su
tinka derėtis, kad mato socialistinių vals
tybių nuolat augančią stiprybę.

Šitoks dviveidiškumas gali būti aiškina
mas keleriopai. 1. Sovietai priversti derė
tis dėl ekonominių sunkumų viduje. Šū
kavimai apie ideologinę kovą yra tik prie

Vak. Europos kalbas. Taip pat kalba tur
kiškai, hebrajiškai, arabiškai, persiškai ir 
indiškai. Sunkiausiai jam buvę išmokti 
anglų kalbą.

NENORI KARIAUTI

Nežiūrint kalbų apie plataus masto pa
siruošimus ir atvirai vykstantį žodinį ka
rą, karštojo-tikrojo karo tarp Sov. Sąjun
gos ir Kinijos vargu galima laukti. Gerai 
informuoti politiniai stebėtojai jau prieš 
kiek laiko pradėjo įžiūrėti abiejų kraštų 
dar vis užmaskuotas santykių pagerėjimo 
žymes. Jie spėja, kad tuo tarpu, kai viešu
moj vyksta stiprus apsišaudymas žodžiais, 
užkulisiuose eina derybos santykiams su- 
normuoti. Lygiai taip pat buvo prieš sovie- 
tų-kinų santykių pablogėjimą: viešai liaup
sino vieni kitus, o užpakaly aštrino durk
lus, kol konfliktas po kelių metų, kaip 
sprogęs burbulas, pasirodė paviršiuje.

DOVANOJA BAUMSES

Neseniai nuteistieji Sov. Sąjungos po
grindžio kovotojai P. Jakiras ir V. Krasi
nas, kaip pranešama iš Maskvos, greitai 
bus paleisti iš kalėjimo. Jie bus laisvi, bet 
negalės gyventi Maskvoje. Jų bausmės 
esančios sumažintos „sveikatos sumeti
mais“.

Iš tikrųjų tai yra Sacharovo ir Solženi
tsyno šauksmas, į kurį nelauktai atsiliepė 
Vakarų pasaulis. 

monė vidaus užkietėjusiems fanatikams 
nuraminti. 2. Sovietų kalbos apie bendra
vimą yra tiktai taktiškas manevras jų ruo
šiamam Europos viešpatavimui užmaskuo
ti. 3. Gal pats teisingiausias aiškinimas 
yra tai, kad rusai yra ištikimi savajai is
torijai (imperializmui).

Vakariečiai turėtų išnaudoti visas gali
mybes. Nieko nebus prarasta, jei abi pusės 
pateiks savus reikalavimus ir bandys de
rėtis. Jei paaiškės, kad Sov. Sąjunga ir to
liau nori pasilikti savo autokratinėje siste
moje ir tęsti savųjų idėjų eksportą niekuo 
neįsipareigodama, tada Vakarai turi už
miršti reikalaujamas ekonomines lengva
tas ir tiek bendrauti su Sov. Sąjunga, kiek 
reikalinga išvengti atviro karo.

Šiuo atveju būtų grįžta prie šaltojo ka
ro, kuris buvo pradėjęs rodyti išnykimo 
žymes. Vakariečiams atrodė, kad atsira
do naujos vidaus sąlygos, trukdančios so
vietams šaltąjį karą visą laiką kurstyti. 
Didelis skaičius naujų vadovaujančių, ge
rai išmokslintų asmenų, technologinė re
voliucija, reikalaujanti greitų sprendimų, 
ir naujos politinės struktūros ir susisiekimo 
patobulinimas, naikinąs visas tarpvalstybi
nes užtvaras — vis labiau mažino šaltojo 
karo reikšmę. Deja, paskutiniai įvykiai ro
do, kad krašto viduje vis labiau grįžtama 
prie senosios šaltojo karo laikotarpio siste
mos. Todėl vakariečiams būtų perdaug ri
zikinga pasitikėti galima liberalizacija So
vietų Sąjungoje.

Derybų metu Vakarai turėtų būti labai 
atsargūs ir atidžiai stebėti, kuria kryptimi 
Sovietų Sąjunga suka. Jei, pvz., ji nesutin
ka sumažinti ir išbalansuoti savo karinių 
pajėgų Europoje, tai jos tikslas nėra taika. 
Jei ji visą laiką varžo ir varžys žmogaus 
teises savo piliečiams, tai tą patį darys ir 
su V. Europos kraštais, kurie pateks jos 
įtakon. Jei mokslinis bendradarbiavimas 
yra sąlygojamas ar varžomas politiniais 
motyvais, tai iš to bendradarbiavimo nieko 
gero negalima tikėtis. Jei ekonominės ir 
biznio informacijos yra vienašališkos ir 
pridengtos paslapties šydu, tai būtų per
daug rizikinga investuoti kapitalą į Sovietų 
pramonę. Pagaliau, jei Vakarų viešoji nuo
monė bus priešinga Sovietų elgesiui su sa
vais piliečiais, tai ir politiniai kontaktai 
nebus labai vaisingi.

Šitoks atidus stebėjimas nebūtų kišima
sis į Sovietų reikalus. Tik būtų išryškin
tas faktas, kad vidaus ir užsienio politikos 
negalima išskirti, kaip to pageidauja So
vietai ir kad abipusis taikus bendradarbia
vimas ir lenktyniavimas įmanomas tik nu
leidus visokias uždangas ir nuėmus žmo
gaus teisių varžtus.

Iš čia pateiktųjų išvedžiojimų matosi, 
kad anglai siūlo atsargią stebėjimo politi
ką. O tai reikštų, kad Ženevos konferenci
ja negalės greitai pasibaigti.

BUVO SULAIKYTAS
Maskvoje buvo sulaikytas JAV žurnalis

tas R. Leddington'as. Sulaikymo metu jis 
filmavo Latvijos žydo Spilbergo demonst
raciją, kad išleistų emigruoti į Izraelį. Fil
mą sunaikinus, žurnalistas paleistas. Spil
bergas išgabentas į Latviją, kur bus teisia
mas už „chuliganizmą“.

KOSYGINO „NIET“
Kalbėdamas Belgrade Kosyginas aiškiai 

pasakė, kad Sovietų Sąjunga nedarys jokių 
nuolaidų savo vidaus politikoje, kaip pa
geidauja vakariečiai Ženevos konferencijo
je. Jis pabrėžė, kad Sovietai niekam neban
do primesti savo valios, bet taip pat neleis, 
kad jiems kas nors diktuotų iš šalies.

Pagal Kosyginą, Sovietų Sąjunga pasisa
ko už Europos „taikų bendradarbiavimą“, 
bet nemano atleisti varžtų satelitinėse 
valstybėse, nes tai galėtų susilpninti ko
munistinių kraštų „antiimperialistines pa
jėgas“.

KINAI STIPRINASI
„Liaudies Dienraštis“ praneša, kad Sin- 

kaing provincijoje gyventojai, bijodami 
staigios Sovietų atakos, pasienyje stato 
„geležies ir vario sieną“. Nors politiniai 
stebėtojai kartais galvoja, kad tai yra da
roma vidaus propagandos prieš rusus su
metimais, bet po Kinijos komunistu parti
jos konferencijos pasiruošimas netikėtam 
antpuoliui dar labiau sustiprintas.

MIRĖ PABLO NERUDA
Rugsėjo 23 d. Čilėje mirė garsusis poetas 

ir politikas 69 m. amžiaus Pablo Neruda. 
Už savo kūrybą 1971 m. jis buvo laimėjęs 
Nobelio premiją. 1965 m. Oxfordo univer
sitetas jam suteikė literatūros garbės dak
taro titulą. Prieš tai jis buvo gavęs tarp
tautinę taikos premiją, o taip pat Lenino ir 

’ Stalino taikos premijas.
Pablo Neruda buvo įsitikinęs komunis- 

1 tas. 1970 m. jis buvo komunistų partijos 
pasiūlytas kandidatu į Čilės prezidentus, 
bet pasiūlymą užleido neseniai nuverstam 
savo draugui dr. Allendei. Komunistams 
rinkimus laimėjus, jis buvo paskirtas am
basadorium į Paryžių.

(Mūsų bendradarbio dr. A. Geručio 
pranešimas)

Ženevoje vykstančioj i Europos „saugumo 
ir bendradarbiavimo" konferencija išleido 
oficialų sąrašą spaudos atstovų, kuriems 
leista dalyvauti konferencijoje. Į sąrašą 
įtrauktas taip pat dr. A. Gerutis (Bern), 
kaip „Dirvos“ ir „Europos Lietuvio“ ben
dradarbis. Iš viso akredituota daugiau 
kaip 250 spaudos atstovų.

Konferencijos sekretoriatas paskelbė 
naują delegatų sąrašą. Gausiausią delega
ciją atsiuntė Maskva. Ją sudaro net 66 at
stovai. Amerikos Jungtinės Valstybės tetu
ri 10 atstovų, Didžioji Britanija — 25, 
Prancūzija — 22, Vakarų Vokietija — 31, 
Italija — 17 atstovų. Liuksemburgas, Mo
nako ir San Marino teturi po vieną atsto
vą, tuo tarpu, kai konferencijos darbai 
vyksta trijose komisijose ir apie 10 pa
komisijų. Ir sovietų satelitinių valstybių 
delegacijos pasižymi dideliais Skaičiais.

Dr. II. A. Kissingeris
Naujasis JAV užsienių reikalų ministe- 

ris (Secretary of State) yra vienintelis 
JAV istorijoje vyriausybės narys, paskir
tas iš pirmosios ateivių kartos.

Kissingeris yra Vokietijos žydas, gimęs 
1923 metais Fuerthe, Bavarijoje. Jo tėvas, 
mergaičių gimnazijos mokytojas, buvo na
cių atleistas iš darbo, o Henrikas su jau
nesniuoju broliu Valteriu galėjo lankyti 
tik žydų mokyklą.

1938 m. Kissingerių šeima pabėgo iš Vo
kietijos, atvyko į Londoną, o iš čia persi
kėlė į New Yorką. Gyvenimas buvo ne
lengvas. Henrikas lankė naktinę mokyklą, 
kad dienomis galėtų uždarbiauti barzdų 
skutimo šepečių fabrike. Baigęs mokyklą, 
pradėjo ruoštis buchalterio karjerai.

1943 m. įstojo į JAV kariuomenę. Dirb
damas generaliniame štabe vertėju, su ka
riuomene vėl atsidūrė Vokietijoje. Karui 
pasibaigus, 22 metų eilinis gavo uždavinį 
suorganizuoti civilinę valdžią Krefeldo 
mieste. Vėliau buvo pakeltas į štabo pus
karininkius ir dėstė kariuomenės saugu
mo mokykloje.

Būdamas 24 m., sugrįžo į JAV ir įstojo 
į Harvardo universitetą. 1947-1969 m. lai
kotarpyje jis čia buvo studentas, profeso
rius, rašytojas ir redaktorius. Studijų 
kursą užbaigė ir diplomą įsigijo per tris 
metus.

Sulaukęs 27 metų, vedė Anną Fleišer, 
su kuria 1964 m. išsiskyrė. 31 metų įsigijo 
doktoratą ir pradėjo profesoriauti. Jo pir
mas didesnis darbas, išspausdintas 1957 
m., buvo „Atominiai ginklai ir užsienio 
politika“. Su šituo veikalu jis pasidarė 
plačiai žinomas, kaip tarptautinės politi
kos ekspertas. Po to išėjo dar keletas kny
gų, daugiausiai užsienio politikos ir ato
minių ginklų strategijos klausimais.

Prezidentų Kennedžio ir Johnsono lai
kais, H. Kissingeris dirbo patarėju Tauti
nėje Saugumo Taryboje, o taip pat ir užs. 
reikalų ministerijoje. Čia jis gerai susipa
žino su JAV ir Europos valstybės vyrais 
ir visapusiškai išstudijavo tų kraštų poli
tinį ir ekonominį gyvenimą, čia dirbda
mas, jis pirmą kartą susidūrė ir su Viet
namo problema.

Su Nixonu dr. Kissingeris pirmą kartą 
susitiko 1967 m. privatiškame pobūvyje 
New Yorke. Nixonua laimėjus prezidento 
rinkimus, N. Rockfelleriui rekomenduo
jant, dr. Kissingeris buvo pakviestas j 
Baltuosius Rūmus užsienio politikos pata
rėju. Gavęs iš universiteto 2 metus atosto
gų, 1968 m. jis persikėlė į mažą įstaigą 
Baltųjų Rūmų rūsyje.

Iš tos įstaigos jis pradėjo savo politinę 
karjerą, privedusią prie Secretary of Sta
te posto. 1971 m jis paruošė Nixono „tai
kos kelionę“ į Pekingą, o kitais metais i 
Maskvą. Iki 1972 m. pradžios dr. Kissin
geris buvo padaręs 12 slaptų kelionių į 
Paryžių, kur susitikdavo su šiaurės Viet
namo atstovais, šitos kelionės privedė 
prie susitarimo, pasirašyto 1973 m. sausio 
23 d. Plačiai žinomas JAV žurnalistas J. 
C. Harsch po Vietnamo sutarties pasira
šymo pareiškė, kad dr. Kissingeris atsi
stojo šalia didžiųjų valstybės vyrų — Bis- 
marcko, Metternicko, Talleyrando ir Cast- 
lereaugh.

Dar 1971 m. Nixonas rašė Kissingeriui: 
„Atvirai kalbant, aš negalų įsivaizduoti 
savo vyriausybės be Jūsų“... O kai Nixo
nas 1972 m.' buvo vėl perrinktas prezi
dentu, jis savo „imigrantui Harvardo pro
fesoriui“ suteikė specialaus asistento titu
lą. Kaip žinoma, šių metų rugpiūčio mė

Lenkija ir Vengrija atstovaujama po 20 
delegatų, net Bulgarija turi 14 atstovų.

•••
Šveicarijos lietuvių bendruomenės raš

tas šveicarų užsienių politikos vadovui pa
teko į vietinę spaudą. Oficiozinė šveicarų 
telegramų agentūra paskelbė rašto ištrau
kas. Ypač pabrėžta ta vieta, kur Europos 
„saugumo“ konferencijos dalyviai prašomi 
nepripažinti Sovietų Sąjungos užkariavi
mų Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. 
Pranešime specialiai pastebėta toji lietuvių 
rašto vieta, kui- nurodoma, kad nepripažin- 
damos Sovietų Sąjungos valdų Lietuvoje 
ir kitose Baltijos valstybėse, laisvosios Eu
ropos valstybės gali pareikšti solidarumą 
engiamoms Europos tautoms.

Šveicarų telegramų agentūros praneši
mas įdėtas kone visuose Šveicarijos laik
raščiuose. Tokiu būdu sovietų užvaldyto
sios Lietuvos reikalavimas gyventi savitą, 
nepriklausomą gyvenimą nuskambėjo po 
visą Šveicariją.

nesį Kissingeris užėmė atsistatydinusio 
užs. reikalų ministerio Rogers vietą. Vie
toje savo kuklaus kabineto rūsyje, jis da
bar valdo įstaigą su 12.000 tarnautojų.

Paklaustas apie jo ateities darbą, dr. 
Kissingeris pasakė:

„Bandysime sutvirtinti tai, ką esame 
pradėję. Per šį prezidento Nixono valdy
mo laikotarpį norime sudaryti ir naujai 
administracijai perleisti tokią struktūrą, 
kurioje pasaulis jaustųsi saugus“.

Truputis statistikos: d. Kissingeris yra 
50 m. amžiaus, 5 pėdos ir 9 coliai aukščio, 
sveria apie 175 svarus, dėvi storais rė
mais akinius ir turi rudus, garbanuotus 
plaukus.

J. Baltmiškis
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Stasio Ylos vardai ir veidai Kinu paroda
Kun. Stasys Yla — ypač aktyvus rašto 

žmogus, autorius daugelio knygų religinė
mis, moralinėmis, pasaulėžiūrinėmis, pas
toracinėmis, istorinėmis temomis, taip pat 
išgarsėjusio ir į anglų kalbą išversto atsi
minimų iš vokiškų kacetų tomo „žmonės 
ir žvėrys".

Prieš keletą metų jis pateikė skaityto
jams pirmąją dalį ypač rimtos studijos 
„Šiluva žemaičių istorijoje“, kurioje deta
liai nagrinėjamas religijų kaitaliojimas 
anoje krašto srityje.

Dabar vėl imame į rankas stambią 
naują jo knygą Vardai ir veidai mūsų 
kultūros istorijoje — nuo Mažvydo ligi 
Skvirecko (išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas, 1973 m., 345 puslapiai, spausta 
„Draugo“ spaustuvėje, viršelis T. Valiaus, 
kaina 6 dol.).

Ši knyga yra rinkinys straipsnių, kaip 
autorius įvade pasisako, ne vienu metu, 
bet įvairių sukakčių progomis, vis kau
piant medžiagą. Iš tiesų tos medžiagos 
daug ir panaudota tiek naujos, tiek ir se
nesnės, retai kam teprieinamos, ir dabar 
iš knygos puslapių šviečia veidai ir var
dai žymesniųjų lietuvių dvasininkų, dau
giausia katalikų, kurie paliko gilius pėd
sakus lietuvių kultūros istorijoje. Tai nė
ra ištisinė lietuvių kultūros istorija, ku
rioje, aišku, buvo žymiai daugiau reikš
mingų vardų ir veidų. Autorius sustoja 
tik ties tam tikrais pačiais didžiaisiais 
dvasininkijos stulpais — Mažvydu, Dauk
ša, Donelaičiu, J. A. Giedraičiu, Valan
čium, B|afranausku, Dambrausku-Jakštu, 
Maironiu, Matulaičiu .Skvirecku, kunigų 
seminarijų auklėtinių sambūriais. Vienas 
straipsnis skirtas „Vilties“ laikų Antanui 
Smetonai, kaip tautinės vienybės ieškoto
jui, ir tai vienintelis reikšmingo veido ir 
vardo civiliokas visoje knygoje, bet ir ta 
tema tik gal padeda autoriui išryškinti 
kunigijos ir būsimojo prezidento pažiūrų 
išsiskyrimą.

Vardai ir veidai, kuriems pristatyti 
kun. S. Yla skiria po straipsnį, kaip ma
tome, yra ryškūs, tikrai stulpiniai, ir ma
nytume, kad gerai, jei visuomenė supa
žindinama su jais iš šio ar to taško žiū
rint. Šalia tų stambiųjų iškyla nemaža ir 
smulkesnių, o vienu kitu atveju taip pat 
itin reikšmingų, tik šiuo metu knygos au
toriui nerūpėjusių iškelti (kita vertus, 
kur čia visus ir aprėpsi vienoje knygo
je!) ir aptarti atskirai.

Atrodo, labai suprantamas ir autoriaus 
pasirinkimas. Katalikų dvasininkų, ypač 
tų vadovaujančių, svoris mūsų kultūros 
istorijoje yra buvęs didelis, o knygos au
torius taip pat yra -kunigas ir vienas šių 
dienų lietuviškosios katalikybės šulų. Tai 
jam ir bus rūpėję tą dvasininkijos svorį 
išryškinti. Kai kurie tų knygoje aptaria
mųjų žmonių buvo be galo šakoti, ir no
rint iš visų pusių į juos pažiūrėti, reikėtų 
didelių studijų. Tokių studijų apie kai 
kuriuos tų veikėjų — rašytojų, švietėjų, 
bažnyčios dignitorių — jau yra išleista. 
Pvz., apie Baranausko kūrybą tyrinėtojai 
yra išleidę darbų Lietuvoje, ir jo rinkti

Jonas Gailius

Moteriške, kur tie, kurie tave 
kaltino?

Jie skubiai bėgo į miesto vidurį, 
ir visą laiką girdėjau jų riksmą ir 
grasymus:

— Viešoji nusidėjėlė!
— Jaunų vyrų tvirkintoja!
— Akmenimis užmušti pasilei

dėlę!
Įtempiau paskutines jėgas ir 

slinkau paskui. Galvojau nors jos 
sukruvintą lavoną atrasti ir, grau
džiai apraudojęs, palaidoti.

Visą laiką slinkau artyn ir artyn.
Pagaliau pro palapinės kertę pa

mačiau: Myriam stovėjo nuleidu
si galvą aikštės viduryje, palaidais 
plaukais dangstė savo nuogumą, o 
vyrai, iškėlę kumštis, grasino ir 
baubė.

Jų riksmą išgirdę, atbėgo Rašto 
mokytojai ir pradėjo klausinėti. 
Mačiau jų rūsčius veidus ir piktas 
akis. Paskum vienas jų nusikvato
jo ir riktelėjo:

— Ei, nutilkite, Izraelio vaikai! 
Dabar mes įsitikinsime, kas per 
vienas tas dailidės sūnus, kuris no
ri būti už visus gudresnis. Veskite 
ją šen!

Ir jie nutempė Myriam prie 
šventovės. Netrukus aš jau girdė
jau veidmainingus Rašto žinovų 
balsus:

— Mokytojau, šita moteriškė ką 
tik sugauta svetimoteriaujant. Įs
tatyme Mozė liepė tokią akmeni
mis užmušti. Ką gi tu pasakysi?
Mano apmirusi širdis laukė 

nių raštų buvo išleisti du tomai. Tai S. 
Yla apie Baranauską ir rašo ne kaip apie 
poetą, bet kaip apie kalbininką ir mate
matiką, taigi sustodamas daugiau ties to
mis jo veiklos sritimis, pro kurias kiti 
daugiau tik prabėgomis praeina. Ne kar
tą buvo keliamas Baranausko lenkišku
mo klausimas. Ties tuo klausimu plačiau 
sustoja ir S. Yla. Remdamasis kitų tyri
nėjimais, jis darosi išvadą, kad Bara
nausko lenkiškumas yra tik „Aušros“ vy
riausiųjų valdovų, Basanavičiaus ir Šliū
po, sukurtas mitas, kuris vis dėlto prigijo 
„Anykščių šilelio“ autoriui ir nekritiškai 
buvo kartojamas net tokių vyrų, kaip J. 
Tumas-V aižgantas.

Motiejų Valančių, kuris taip pat prade
damas labiau atgaivinti Lietuvoje (laik
raščiai rašo, kad ten buvo išleistas jo 
raštų dvitomis, o juose išspausdinta ir jo 
„Žemaičių vyskupystė“, toks retai kieno 
šiais laikais skaitytas vertingas darbas), 
S. Yla pristato kaip atkaklų liaudies 
švietėją ir blaivintoją, ne kaip rašytoją. 
A. Dambrauskas-Jakštas buvo ir rašytojas, 
ir kritikas, ir laikraščių ir žurnalų steigė
jas ir redaktorius. Lietuvoje jis laikomas 
klerikaliniu reakcininku, -bet vis dėlto 
trumpai paminėtas literatūros istorijoje, o 
šiek tiek daugiau vietos paskirta jo kriti
kos raštams neseniai išėjusioje kritikos 
chrestomatijoje. Svetur jo kaip kritiko 
principus didesnėj studijoj nagrinėja prof. 
J. Grinius savo knygoje „Veidai ir proble
mos“, susiedamas tai su Jakšto ir Sruogos 
ginču. S. Yla rašo apie jį kaip kūrybinį 
universalistą, taigi daugiadarbį žmogų.

Apie Juozą Skvirecką rašoma kaip apie 
šv. Rašto vertėją ir pirmąjį Lietuvos met
ropolitą, apįe arkiv. J. Matulaitį kaip apie 
socialinį ir dvasinį dinamiką, apie Mairo
nį kaip apie rektorių, profesorių ir istori
ką. Jakštą, Skvirecką, Maironį S. Yla pa
žinojo, dėl to ir įspūdžių-atsiminimų įpina 
į savo straipsnius ir originalias tų didžių
jų charakteristikas pateikia, štai Mairo
niui skirtas nedidelis straipsnelis, bet jame 
daug kas paremta paties autoriaus įspū
džiais ir susitikimas su poetu. Apie Mairo
nį yra parašyta labai gerų ir ne tokių gerų 
studijų-monografijų, daug kas paskelbė at
siminimų (o daugiausia atsiminimų pusla
pių apie šį tautos dainių paliko M. Vait
kus), ir malonu, kad ir S. Yla šį tą origina
laus pridėjo.

Apskritai S. Yla savo knygoje pro dau
gybę apie didžiuosius vyrus sutelktų fak
tų parodo Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
tam tikrus posūkius, lūžius (pvz., su Jakš
tu susijęs lietuviškos katalikiškos spaudos 
suklestėjimas; nors jau daugelio buvo ban
dyta, bet Skvireckas pirmasis pateikė visą 
šv. Rašto vertimą: arkiv. Matulaitis pats 
pirmas nukrypo ir kitus nukreipė j socia
linę veiklą; Valančiaus užsimojimas liaudį 
šviesti ir blaivinti tuoj pat susilaukė nuo
stabių išdavų, ir t. t.). Kai kur jis labiau 
iškelia į paviršių tas kitas tyrinėtojų pri
eitas išvadas, kurios prieštarauja vyravu
siai pažiūrai (pvz., dėl Baranausko prolen- 
kiškumo, dėl Mažvydo ir Prūsuose dirbu
sių kitų su raštija susijusių kunigų, kad 
jie prieš tai yra buvę katalikų kunigai).

sprendimo. Negalėjau toliau slink
ti. Pasirėmęs į tvorą, žiūrėjau. Ta
čiau, mano Dieve, aš jau nebežiū
rėjau į Myriam, o į Mokytoją, ku
ris nuleido galvą, pasilenkė ir pirš
tu kažin ką rašė smėlyje. Jis nieko 
jiems nesakė.

— Kalbėk, mokytojau! — staiga 
vienas suriko.

— Neišsisuikinėk! — šaukė vyrai.
— Dabar visiems mums įrodyk, 

kad gerbi Mozės įstatymą! — pri
dėjo pats jauniausiasis.

Mano širdis visai apmirė. Jau
čiau, kad jau niekas negali mano 
Myriam išgelbėti.

Staiga Mokytojas atsitiesė, ra
miu žvilgsniu peržvelgė visą minią 
ir švelniu balsu liūdnai pasakė:

— Kas iš jūsų be nuodėmės, te
gu pirmas meta į ją akmenį.

Paskum vėl pasilenkė ir rašė že
mėje.

Sulaikęs kvapą, sekiau vyrus. Jie 
nuleido galvas, susimąstė ir vienas 
po kito ėjo šalin, pradedant vyres
niaisiais. Paskutinis nuėjo Jokū
bas. Pasiliko vienas Mokytojas ir 
Myriam. Jis staiga atsitiesė, apsi
dairė ir gailestingu žvilgsniu pa
žvelgė į virpančią Myriam. Paskum 
tarė:

— Kur tie, kurie tave kaltino?.. 
Niekas tavęs nepasmerkė?

— Niekas, Viešpatie! — tyliai su
kuždėjo Myriam.

— Nė aš tavęs nepasmerkiu: eik 
ir daugiau nebenusidėk...

Aš dar mačiau, kaip Myriam at
siklaupė ant kelių, kaip sudėjo lyg 
maldai rankas ir dėkojo Mokyto
jui. Paskum atsikėlė, susitvarkė 
savo rubus ir giliai susitelkusi nu
ėjo.

Tą vakarą negrįžau namo.
Kur aš buvau, ką veikiau, nė 

pats neprisimenu. Mano viduje de

Šiuo metu Britų Karališkoje Akademi
joje Londone vyksta kinų archeologinė 
paroda, kurios eksponatai yra ne mažiau, 
kaip 2000 metų senumo. Patys įdomiausi 
jų yra Vakarinio Hano dinastijos princo 
ir princesės karstai, palaidoti specialiuo
se tuneliuose dar prieš Kristaus gimimą. 
Kūnai tuose karstuose buvo suvynioti į 
jado (jade) mineralo plokšteles, sujung
tas aukso siūlais. (Jadas yra žalios, mėly
nos ar baltos spalvos kristalinis akmuo 
— kalkių magnezijos silikatas).

Gana įdomi tų karstų atradimo istori
ja. 1968 m. Kinijos kareiviai visai pripuo
lamai užtiko tuneli prie Man-chengo, apie 
100 mylių nuo Pekingo. Jie pastebėjo ja
me daug arklių kaulų ir vežimų liekanų. 
Toliau jie pateko į didelę patalpą, kurio
je buvo pilna įvairių senoviškų brange
nybių, kurios dabar sudaro daugumą 
Londono parodos eksponatų. Atvykę ar
cheologai nustatė, kad jie yra patekę į ka
pą, paslėptą giliam tunely. Pasirodo, kad 
specialiai laidojimui padaryto tunelio lu
bos nuo žemės drebėjimo įkrito ir pro pa
sidariusią skylę į tunelį pateko kareiviai. 
Tunelį saugojančios geležinės durys buvo 
pasilikusios jų užpakaly ir surastos gero
kai vėliau.

Apžiūrinėjant, buvo surastos geležinės 
durys į antrą tunelį, visiškai panašų į pir
mąjį. Jis taip pat buvo pilnas brangeny
bių. Abiejų tunelių galuose buvo surastos 
dar vienos durys, kurios vedė į laidojimo 
patalpą — kapą. Tuose brangenybėmis iš
puoštuose kapuose ir buvo rasti karstai, 
suvynioti į jado plokšteles.

Dabartiniai Kinijos valdovai nors ir 
saugoja tas senovės liekanas (Londono 
paroda apdrausta 20 mil. svarų), bet ge
ro žodžio joms neranda. Pvz., apie prin
cą Liu šeng, kuris buvo palaidotas vie
name iš tų jado „kostiumų“, vienas isto
rikas parašė: „Jis ir jo žmona privertė 
tūkstančius žmonių statyti tuos požemi
nius rūmus, surinkti didžiulės vertės 
brangenybes ir sudėti jas kartu su lavo
nais, kad numirę galėtų jomis džiaugtis“

Dėl to ne vienas skaitytojas, ypač mažiau 
domėjęsis šio ar kito tyrinėtojo net ir ne 
visada kiekvienam prieinamais raštais, tu
rės pakeisti iš mokyklos išsineštąjį enciklo
pedinį savo žinojimą, pakoreguoti jį.

Šiaip savo knygai panaudojęs daug kitų 
tyrinėtojų paskelbtosios medžiagos, S. Yla 
pasirodė ypač originalus Donelaičio atveju. 
Šį dabar jau plačiai ir kitų išnagrinėtą po
etą jis apskelbė sangvinišku realistu, ne
galėjusiu nerašyti, bet pagal savo charak
terį iš gabalų sulipdžiusį „Metus“, mačiu
sį tik juoda ir balta. Autorius spėja, kad 
literatūros istorikai gal su jo svarstymais 
ir nesutiks (prof. J. Brazaitis tuoj pat su
abejojo, ar Donelaitis savo prigimtyje tik
rai neturėjo lyriškumo), bet ieškojimas 
nauja iškelia S. Ylos įžvalgumą, ne tik su
gebėjimą iškelti kitų išvadas, bet ir pačiam 
kitokiomis akimis pažiūrėti į kai kuriuos 
mūsų kultūrinio palikimo faktus.

K. Abr.

gė vienintelė mintis: įvykdyti savo 
priesaiką.

Nuo tos nakties Jokūbo daugiau 
niekas nesutiko...

Rytą atslinkau prie Myriam na
mų.

Jau iš tolo girdėjau, kaip ji gie
dojo negirdėtą, naują giesmę. Tai 
buvo padėkos ir pagarbinimo gies
mė didžiajam pranašui.

Pagaliau sunkiai peržengiau 
slenkstį. Kai žvilgterėjau į My
riam, ji staiga sušuko:

— Izaokai, kur šiąnakt buvai?
— Kodėl, mano Myriam? — išsi

gandęs paklausiau.
— Tavo akys — kaip dumblinas 

kūdros vanduo, o veidas — kaip 
apsiniaukęs dangus... Tu kažin ką 
padarei, nelaimingasis!

Tada tik supratau, ką padariau 
ir, parpuolęs ant kelių, surikau:

— Aš tik savo priesaiką musų tė
vų Dievui išpildžiau!

Myriam klyktelėjo ir griebėsi už 
krutinės. Ilgai ji raudojo, blaškėsi 
ir aimanavo. Paskum pakėlė į dan
gų akis ir tarė:

— Tada ir aš prisieksiu!
Nesupratau Myriam žodžių. Ji gi 

susitvarkė savo rubus, paleido il
gus plaukus, pasiėmė alebastro in
dą brangaus tepalo ir man pasakė:

— Izaokai, Mokytojas man atlei
do, bet tau neatleis, nes tu matei 
Jo geras akis ir vis dėlto nusikaltai. 
Aš nebūsiu tavo. Aš jam prisiek
siu...

Ir išbėgo.
— Myriam! — ištiesiau rankas, 

bet ji manęs neklausė.
Paskum sužinojau: ji nubėgo į 

namus, kuriuose Mokytojas vaiši
nosi, atsiklaupė prie Jo kojų, plovė 
jas ašaromis, šluostė savo ilgais 
plaukais, bučiavo ir tepė brangiuo
ju tepalu.

Su dilimais
^pasaulyje-

FILMAS APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ

Lietuvių Aero Klubas Čikagoje ruošia 
filmą apie mūsų transatlantinius lakūnus 
Darių ir Girėną.

šis dokumentinis pilno ilgumo filmas 
atspindės transatlantinių lakūnų Dariaus 
ir Girėno gyvenimo momentus, pasiruoši
mą skrydžiui į Lietuvą, jų pergalę ir juos 
ištikusią tragediją, o taip pat ir to meto 
įvykius bei žmones. Filmo gamintojas — 
Tolius Siutas, mecenatas — Jonas Talan- 
dis. Medžiagą telkia ir tekstą paruošia 
Edmundas Jasiūnas, Vytautas Peseckas.

MIRĖ MUZIKAS J. OLŠAUSKAS
Amsterdame N. Y. mirė muzikas Juozas 

Olšauskas, lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos vargonininkas. Į JAV buvo atvykęs 
1924 m. drauge su A. Vanagaičiu ir V. Di
neika. Gyvendamas Lietuvoje vaidino Tau
tos teatre ir Vilkolakyje, o Amerikoje bu
vo įsijungęs į žinomą Dzimdzi-Drimdzi 
grupę.

S. NASVYTIS 90 METŲ
Prov. S. Nasvyčiui rugpjūčio mėn. suka

ko 90 metų. Gyvendamas Lietuvoje buvo 
plačiai įsitraukęs į visuomeninę veiklą, ku
rios nepaliko ir JAV. Giminiavosi su bu v. 
Lietuvos prezidentu A. Smetona.

ANTANAS VAIČIULAITIS 
NEDERLANDIŠKAI

Žentą Tenisonaitė išvertė į nederlandų 
kalbą Antano Vaičiulaičio „Mūsų mažoji 
sesuo“ (Onze kleine žus). Vertimas bus iš
leistas 1974 m. Dabar Z. Tenisonaitė baigia 
rašyti knygelę vaikams.

BRAŽINSKŲ LAIŠKAS
Inž. Vladas Venckus, Venecuelos Lietu

vių Savišalpos Bendruomenės pirmininkas 
neseniai gavo laišką iš Turkijos kalėjime 
esančių P. ir A. Bražinskų.

Laiške dėkojama už gautas dovanas, o 
labiausiai už Č. Gedgaudo knygą „Mūsų 
praeities beieškant“. Jame taip pat tvirti
nama kad Lietuva, nežiūrint jos kančių ir 
išnaudojimo, tebėra gyva. „Lietuva nepa
lūžo ir nepalūš, tik nepalūškime mes, 
laisvojo pasaulio lietuviai. Mūsų uždavi
nys buvo ir yra nešti laisvės fakelą pa
vergtai tautai.“

Laiško pabaigoje rašoma:
„Kaip jau iš anksto žinote, šiandien, 

1973 m. rugpjūčio 23 d. įvyko dešimtoji 
„Lituvanyali: baba-ogul“ teismo sesija. 
Dėl šiuo metu siaučiančios atostogų ban
gos, ši sesija buvo kiek skirtinga, tačiau, 
kaip ir visos kitos, ji nebuvo galutinė. Vie
nuoliktosios mūsų teismo sesijos data — 
1973 m. spalio 8 d.

Neapsakomai sunku... Vis dėlto mes, 
Lietuvos laisvės kovotojai, nepalūšime.

Myriam tada prisiekė, pasižadė
jo, bet ne man — didžiajam nusi
dėjėliui, o pačiam Dievui. Ji nepa
prastai mylėjo Mokytoją, nes jai 
buvo viskas atleista.

Myriam prašė ir man atleisti... 
žinau tai ir tikiu: Jis man atleido, 
nes mano atgaila didelė: palikau 
ramybėje Myriam ir vedžiau Salo- 
mę, tavo motiną...

— Aš pasakiau, ką norėjau pasa
kyti: argi tu, Rebeka, nesupratai, 
kad vyrai įsimyli mergaitę, dėl jos 
iš galvos eina, o pykčio valandą ją 
purvais drabsto?

Purvais apdrabstyta ir tavo duk
tė Rachelė. Tačiau pirma negu žo
dį ištarsi, pažiūrėk į jos užverktas 
akis, į pamėlusį veidą, sudraskytus 
rubus. Ne meilė ją paniekino, o vy
rų pavydas ir kerštas.

Senelis atsidusta ir ramiai nuei
na Į šalį.

Rachelė dar labiau rauda ir jos 
smulkūs pečiai virpa kaip drugio 
krečiami. Kas žino, ko ji verkia: 
gal dėl to, kad motina nenori jos 
suprasti; gal dėl to, kad vietoje 
meilės ji sutiko varžybas, pyktį ir 
pavydą; gal...

Rebeka valandėlę svyruoja, gru
miasi savo viduje, paskum prieina 
prie mergaitės ir pasako vieninte
lį žodį:

— Dukra!..

Pakėlė nuo senos knygos akis ir 
užsimerkė.

Jis matė raudančią Rachelę, ma
tė Myriam, matė nuliudusio veido 
mergaitę...

Ir suprato----------
meilė yra 'gyvenimo pilnuma, 

nes kai numiršta ji, — žmogus ne
begyvena.

Dabar gi žmonija parpuolusi 
blaškosi kaip Rachelė, nes meilę 
užmušė kerštas ir neapykanta...

Mes kovojame ir kovosime ligi galo, koks 
jis bebūtų.“

PROF. J. K. ALEKSA
P. Alšėnas „Dirvoje“ aprašo buv. žemės 

ūkio ministerio prof. Jono K. Aleksos liki
mą ir mirtį Sibire. Prieš karo pabaigą jis 
buvo prievarta apgyvendintas Vokietijoje, 
kur jį užklupo rusų kariuomenė. Ištremtas 
į Sibirą, jis gyveno Tomsko gubernijoje, ge
rų žmonių globojamas. Mirė 1953 m., su
laukęs 74 metų amžiaus. Iki 1958 m. apie 
J. K. Aleksos mirtį nežinojo net jo artimie
ji giminės.

ROTA LEE
„Manchester Evening News“ įsidėjo 

straipsnį apie mums visiems gerai žinomą 
kino žvaigždę Rūtą Kilmonytę-Lee. Jame 
sakoma, kad ši nepaprastos energijos artis
tė šalia darbo filmuose, TV ir teatruose 
dar suranda laiko dalyvauti įvairiuose lab
darybės darbuose. Draugijos kovai su vė
žiu, su rūkymu, su širdies ligomis ją turi 
savo valdybose. Ji net įsteigė organizaciją 
protiniai atsililkusiems vaikams padėti.

Rūta yra vienintelė moteris Los Angeles 
miesto planavimo ekonominėje taryboje, o 
taip pat miesto gamtos apsaugos taryboje.

Paklausta, kodėl ji taip noriai dalyvau
ja labdarybės ir visuomenės darbuose, ji 
atsakė:

— Dievas man visada buvo geras. Ge
riausias būdas už tą gerumą atsilyginti yra 
padėti kitiems žmonėms.

Laikraštis primena, kad Rūta Lee buvo 
patekusi į spaudą 1964 m„ kai atsigabeno 
iš Lietuvos savo senelę.

LENA VALAITYTĖ
Vokiečių spauda praneša, kad žinomoji 

lengvosios muzikos dainininkė Lena Valai
tytė susirgo ir paguldyta Bazelio ligoninė
je. Jai bus daroma pūslės operacija.

Dėl tos ligos ji nebegalėjo dalyvauti ma
dingų dainų konkurse ir pasirodyti vokie
čių televizijoje.

BITĖS DARBŠTUMAS
Daug kas iš mūsų prisimename, kaip tė

vai patardavo savo vaikams darbštumo 
mokytis iš bitės ar skruzdės. Tuodu maži 
gyvūnėliai niekuomet nenurimsta, nepa
vargsta ir labai energingai bei sumaniai 
kovoja su pasitaikiusiomis kliūtimis, kol 
jas nugali.

Paskutinis karas ir tremtis verste pri
vertė mus daug dirbti, daug kliūčių nuga
lėti, ir, gal būt, savo darbštumu buvome 
panašūs į tuos mažuosius darbininkus. 
Dabar gi, atrodo, laikas ramiai pasilsėti 
po „dienos darbų“.

Beilsint, ramiai bežiūrint į praeitį, rei
kėtų prisiminti, kad žmogaus gyvenimas 
yra dvipusis: medžiaginis — kūno reika
lai, ir dvasinis — sielos reikalai. Lengva 
yra išmintingai tvarkyti kūną. Privalgius 
sočiai, pats (kūnas pasako: gana. Visai ki
taip yra su sielos galiomis ir jos reikala
vimais. Imkime vien tik protinę galią. Juo 
žmogus daugiau žino, juo dar daugiau no
ri žinoti. Pažinimui nėra ribų. Tas troški
mas pasiekti pačių paslapčių branduolį 
neduoda žmogui poilsio. Ir koks džiaugs
mas ir pasitenkinimas, kai mums atrodo, 
kad jau pasiekta, ko buvo norėta.

Dvasiniai žmogaus reikalai yra nepaso
tinami ir jie savo norams neturi ribų. Jie 
visi teka viena vaga ir viena srove, kuri 
dvasiniame gyvenime vadinasi tobulybe. 
Tai reiškia viską daryti taip gerai, kaip 
žmogui yra įmanoma. Tobulybės esmė yra 
paprastus darbus, kasdienines eilines pa
reigas atlikti taip, kad jose atsispindėtų 
mūsų darbštumas, sąžiningumas, nesava
naudiškumas, pasiaukojimas. Ir taip gerai 
pareigas atlikus, Kristus pataria sau pa
sakyti: „Esame nenaudingi tarnai; darė
me, ką turėjome daryti“ (Lk. 17, 10).

Iš to seka, kad gyvenime darbas savos 
sielos naudai nepasibaigia. Nei amžius, 
nei liga ar sveikata, nei neturtas ar per
teklius, nei vienišumas ar platus sociali
nis veikimas, niekuomet nepaliuosuos 
mus nuo maldos, kuri yra sielos maistas, 
nuo -atlikimo religinės praktikas ir, svar
biausia, nuo tobulo darbo.

Tad ir verta bei prasminga savęs pa
klausti: ar savo sielos išganymo darbe 
esu toks darbštus, kaip skruzdė ar bitė?

Tu maitinsies savo darbo vaisiais, pa
sieksi laimę, ir tau bus gera.

(Iš žodžio Liturgijos) |
A. J. S.
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Prof. K. Lederis Londone
Keliaudamas po Europą, neseniai Lon

done ir Lietuvių Namuose buvo sustojęs 
profesorius Karolis Lederis su žmona. Jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta dabar yra 
Calgary, Kanadoje. Čia jis buvo 1969 m. 
atkviestas i naujai kuriamo universiteto 
medicinos fakultetą suorganizuoti farma
kologijos katedrą.

Būdamas Londone, prof. Lederis daly
vavo VI Neurosekrecijų tarptautiniame 
simpoziume ir Skaitė paskaitą.

Šveicarijoje jis lankėsi studijų reika
lais Molekularinės Biologijos Institute 
Ziuriche ir tarėsi su viena Bazelio lei
dykla dėl naujos moksliškos 'knygos išlei
dimo. Tai bus pranešimai iš tarptautinio 
simpoziumo medicinos fakulteto Calga- 
ryje aitidarymo proga. Veikalas vadinsis 
„Recent Studies on Hypothalmic Func
tion“.

Atvykęs į Berlyną, jis skaitė paskaitą 
britų-vokiečių fąlrmakologijos draugijoje.

Petras Bancevičius
žymusis Škotijos lietuvių veikėjas

Jeigu P. Bancevičius dar būtų gyvas, tai 
šiemet galėtų minėti savo gyvenimo 100 
metų sukaktį. Bet, deja, šią savaitę suei
na 25 metai, kai jis yra iškeliavęs į amži- 
nastį. Tai tą dvigubą sukaktį tenka pami
nėti mums, buvusiems velionies pažįsta
miems ir artimiesiems.

Aš su P. Bancevičiumi susipažinau tik 
1948 m., kai pirmą kartą aplankiau savo 
gimines, gyvenusius Škotijoje. Abudu esa
me vilkaviškiečiai, tai greitai suartėjome. 
Daug jis man papasakojo apie savo praeitį 
ir parodė gausius savo rinkinius. Bet gai
la, tai buvo paskutiniai jo gyvenimo žings
niai ir tų metų rudenį amžinai atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Tai šiandien, rašydamas 
šitą straipsnį, naudojuosi velionies reda
guotais „Naujo Laiko“ žurnalais ir jo man 
papasakotais atsiminimais.

P. Bancevičius gimė 1873 m. Vilkaviškio 
mieste. Baigė Vilkaviškio pradžios mokyk
lą, kurioje tuo laiku mokytojavo tvirtas 
lietuvis patriotas Vincas Palukaitis. Jis už 
lietuvišką veiklą neteko mokytojo vietos, 
o buvo beveik jau išsitarnavęs pensiją. 
Lankė Marijampolės gimnaziją, kurioje 
mokėsi apie 5 metus. Tuomet Marijampo
lės gimnazijoje mokytojavo rašytojas P. 
Arminas-Trupinėlis. Pasitraukęs iš gimna
zijos, dirbo raštininko darbą įvairiose ap
skrities įstaigose. Kaip matome, P. Bance
vičius su lietuviška veikla jau susipažino 
pradžios mokykloje ir vėliau Marijampolės 
gimnazijoje. O į organizacinį darbą jį įjun
gė tuomet Vilkaviškyje gyvenęs dr. J. Bag
donas. Tenka priminti, kad dr. J. Bagdo
nas kiek laiko gyveno ir Anglijoje. Padėjo 
Londono lietuviams susiorganizuoti, įsteig
ti lietuvišką parapiją ir atsiskirti nuo len
kų. Taip pat daug pagelbėjo ir Škotijos lie
tuviams. Gyvendamas Anglijoje, jis buvo 
pasivadinęs dr. J. Norkūnu.

P. Bancevičius į Angliją atvyko 1897 m. 
ir apsigyveno Manchesteryje pas Vincą 
Utarą. Įsirašė nariu į Lietuvių klubą, Šv. 
Kazimiero parapijinę draugiją ir pradėjo 
lietuvišką veiklą. Dirbo pas siuvėją Joną 
Petraitį, kuris tuo laiku turėjo Mancheste
ryje ne mažą siuvyklą. Susitaupęs pinigų, 
užsiprenumeravo Varpą, Ūkininką, Dirvą, 
Tėvynę, Garsą ir kitus laikraščius. Jis 
laikraščius skaitė balsiai didesniuose žmo
nių susibūrimuose, aiškino pasaulio įvykius 
ir tuo skatino lietuvius pamilti ir skaityti 
lietuvišką spaudą. Kitų paragintas, ir pats 
pradėjo bendradarbiauti spaudoje, rašyda
mas iš lietuvių gyvenimo žinutes. Manches
teryje atstovavo pirmajam Anglijos lietu
vių laikraščiui „Vaidelytė“, kuris buvo pra
dėtas leisti 1899 m. Tais pačiais metais 
Škotijoje buvo įsteigta „Šviesos“ Draugija, 
kuri veikė iki 1917 m. Steigiamajame pa
sitarime dalyvavo P. Bancevičius, kun. V.

Būdamas Anglijoje, profesorius aplan
kė savąjį Bristolio universitetą, kuriame 
mokėsi ir profesoriavo 1954-1966 m. lai
kotarpyje. Taip pat aplankė dar Anglijo
je tebegyvenančią motiną ir seserį.

Ateinančių metų pradžioje yra pa
kviestas dalyvauti neuroendoorinologijtos 
konferencijoje Leningrado mokslo akade
mijoje. Iš čia, žinoma, bus proga aplan
kyti ir Lietuvą, kurioj jis gimė 1920 m. 
Čia jis buvo spėjęs baigti Šiaulių gimna
ziją ir mokytojų seminariją ir net kiek 
pabandyti mokytojo darbo.

Kalbant apie šį, palyginti, jauną lietu
vį mokslininką, į akis krinta nepaprastas 
jo darbštumas ir sugebėjimai. Kai kiti jo 
amžiaus vyrai karui besibaigiant ir tuoj 
po karo stumdėsi po DP stovyklas, jis 
praėjo Giesseno ir Muensterio universite
tų medicinos fakultetus. Atvykęs į Angli
ją, 1958 m. baigė Bristolio universitetą, o 
po trijų metų įsigijo filosofijos daktaro 
laipsnį ir pradėjo profesoriauti. Nesulau
kęs nei 40 metų, nežinomas Lietuvos stu- 
dijozas jau kviečiamas asistentu ir greit 
po to profesorium.

Nepaprasta energija ir noras daugiau pa
tirti neleidžia jaunam profesoriui sėdėti 
vietoje. 1968 m. jis vėl keliauja po Europos 
ir JAV universitetus, skaitydamas paskai
tas ir rinkdamas mokslinę medžiagą. Pa
skelbus spaudoje apie 50 mokslinių studi
jų, jam atsidarė durys į daugelį pasaulinio 
garso tarptautinių mokslo įstaigų ir drau
gijų.

Pradėjus Calgary mieste organizuoti 
naują universitetą, Kanados Medical Re
search Council pakvietė K. Lederį savo na
riu ir, kaip minėta, pavedė organizuoti 
farmakologijos katedrą.

Paklaustas apie ateities planus, prof. Le
deris sakosi esąs jau pastoviai įsikūręs 
Kanadoje. Bet turint galvoj jo energiją ir 
polėkius, nenustebtume, kad buvęs kadai
se mūsų salos pastovus gyventojas išsidan
gintų į kurią nors naują pasvietę.

Viešėdamas Londone, K. Lederis mielai 
dalyvavo kartu su žmona L. Namų gyven
tojų suėjimuose, atnaujino senas pažintis 
su daugeliu buv. draugų bei pažįstamų ir 
net suruošė jiems pobūvį.

Linkėtina profesoriui geros sėkmės nau
juose darbuose ir užmanymuose.

j. 1.

Varnagiris, J. Montvila, V. Kisielius ir kt. 
Persikėlęs gyventi į Škotiją, kartu su sa
vo broliu atidarė Bellshill „Varpas“ & Co 
Ltd“ maisto gaminių krautuvę. Dauguma 
maisto produktų buvo importuoti iš Lietu
vos. Tai buvo žymiausia Škotijos lietuvių 
prekybos įmonė, turėjusi ir savo nuosavą 
duonos kepyklą. Rėmė laikraštį „Laikas“, 
kuris plačiai informavo apie lietuvių išei
vių gyvenimą Anglijoje. 1902 m. įsteigė 
Lietuvių informacijos biurą D. Britanijoje. 
Teikė informacijas, patarimus ir padaryda
vo dokumentų vertimus. Ruošė ekskursijas 
į Lietuvą ir pats jose dalyvavo. Buvo lai
vų bendrovės agentas, persiųsdavo pinigus 
ir parūpindavo laivokartes.

1929 m. atgaivino „Šviesos“ Draugiją, 
1930 m. leido ir redagavo lietuvių ir anglu 
kalba žurnalą „Naujas Laikas“. Steigė jau
nimo ir moksleivių organizacijas, mokslo 
kursus ir vaikams mokyklas. Keletą metų 
buvo Lietuvos Pasiuntinybės Londone ry
šininku, atstovaudamas Škotijos lietu
viams. Paskutiniais metais padėjo redaguo
ti ir administruoti „Išeivių Draugą“. Lie
tuvos vyriausybė P. Bancevičiaus veiklą 
įvertino ir jį apdovanojo Gedimino ordinu.

Bancevičių namai buvo svetingumo cen
tras, kur mielai priimdavo ir pavaišinda
vo kiekvieną atsilankiusį. Daug svečių iš 
Lietuvos lankėsi jų namuose, gėrėjosi bo
tanikos sodeliu ir senienų rinkiniais. Jų 
duktė Marytė yra pirmoji lietuvaitė, bai
gusi aukštuosius mokslus Škotijoje.

P. Bancevičius mirė 1948 m. spalio 7 d. 
Tai šiemet jau sukanka 25 metai, kai jį 
priglaudė šaltoji Škotijos žemė, kur būda
mas gyvas tiek daug darbavosi savo tau
tiečių gerovei.

V. Vytenietis

Kas yra 
marksistas?
Britų spaudoje iškilo klausimas, kas yra 

tikrasis marksistas. Parlamento narys Nor
man Atkinson „The Times“ dienrašty įro
dinėjo, kad marksizmas yra vienintelis tei
singas kelias į demokratiją, o britų Dar- 
biečių Partija yra ir visada buvo marksiz
mo ir tikrosios demokratijos partija. Vadi
nasi, visi darbiečiai yra marksistai.

Dr. F. Parkinson bando padalyti socia
lizmą į dvi dalis: britų praktiškąjį arba 
pragmatiškąjį socializmą ir kantinentalinj 
marksizmą. Šios abi srovės esančios demo
kratinės.

Tuo tarpu prof. H. Thomas įspėja social
demokratus, kad jie neapsigautų, nes mark
sizmas iš viso nesąs demokratiškas.

Kitas autorius T. A. Pickard aiškina, kad 
demokratijos sąvoka šiandien yra vartoja
ma visur — kur reikia ir kur nereikia. 
Tačiau svarbiausia yra tai, kad marksistai 
remiasi revoliucija. Jie nepripažįsta, kad 
iš kapitalizmo į socializmą galima pereiti 
taikiu keliu. O tas jau reiškia, kad mark
sizmo galutinėje pasėkoje atsiranda ne de
mokratinis socializmas, bet proletariato 
diktatūra.

Iš kitos pusės socialdemokratai, (jų tar
pe daugelis darb iečių) galvoja, kad so
cializmą galima sukurti parlamentariniu 
keliu. Istorija betgi rodo, kad tas kelias 
yra ne tik nelengvas, bet kartais tiesiog 
negalimas. Vokietijos įvykiai 1919 metais. 
Ispanijos pilietinis karas ir Čilės pervers
mas kalba už tai, kad socialinė visų luomų 
lygybė įmanoma tik žiaurios revoliucijos 
keliu. Atseit, socialistas turėtų būti mark
sistas ir diktatūros šalininkas.

Bet marksistų galutines teorijas griauna 
skandinavų kraštai. Sakysime, demokrati
nis socializmas Švedijoje išsilaikė 40 me
tų ir sukūrė negirdėtą gerbūvį. Ir kai per 
paskutinius rinkimus jėgos pasidalijo po 
lygiai, socialdemokratai Švedijoje net ir 
nepagalvojo apie marksistinį-revoliucinį 
metodą valdžiai pasiglemžti. Atrodo, kad 
tuo pačiu keliu eina ir Vakarų Vokietija.

Šis demokratinis socializmas savo esme 
jau gerai suartėja ir su krikščioniškuoju 
demokratizmu, kuris savo esmėje taip pat 
yra pasinešęs į socialines reformas ir gali
mai lygesnį gėrybių pasidalijimą. Pagal 
aukščiau minėtą Atkinsono teigimą ir 
krikščionys demokratai būtų nors ir neto
limi marksistai, šiuo atveju tikriesiems 
marksistams vis dėlto atstovauja bolševi
kai. Bet jie save kartais lygina su tobu
liausia 'krikščionybės forma. Tad kas, iš 
tikrųjų, yra marksistas?

Pempė

LIETUVOJE
PUOŠIA AMBASADAS

Lietuviai dailininkai sao darbais puošia 
Sovietų Sąjungos ambasadas Afrikos kraš
tuose. Ambasadai Zambijos sostinėj Lusa- 
koj dail. S. Kazimieraitis sukūrė dekoraty
vinį vitražą, dail. R. Kavaliauskas — So
vietų Sąjungos herbą bei užrašą, dail. Š. 
šimukynas — 10 dekoratyvinių medinių 
plokščių, skirtų Sovietų Sąjungos mies
tams. Viena tų plokščių vaizduoja Vilnių.
S. Kazimieraitis savo ankstesniu vitražu 
yra papuošęs ir Sovietų Sąjungos ambasa
dą Gvinėjoje.

MIKO PETRAUSKO SUKAKTIS
„Literatūra ir Menas“ skelbia, kad ge

rai patikrinus dokumentus nustatyta, jog 
M. Petrausko gimimo data yra spalio 1 d. 
1873 m. (pagal senąjį kalendorių). Pagal 
naują kalendorių išeitų 'spalio 13 d. Tad 
tą dieną ir sueina 100 metų nuo žinomojo 
Lietuvos muziko M. Petrausko gimimo.

MENO SALA
„Tiesoje“ buvo išspausdintas rašinėlis 

„Tragedija Meno saloje“. Jis pradedamas 
šitaip: „Visą Angliją sukrėtė tragedija Me
no saloje. Čia, kilus gaisrui, pasilinksmini
mo centre „Samerlende“, žuvo penkiasde
šimt žmonių, trisdešimt stipriai apdegė.“

Toliau eina smulkus gaisro aprašymas 
Isle of Man saloje, kur sudegė viešbutis 
Summerland. Tai -gražus kalbos biaurioji- 
mo pavyzdys, kai nei iš šio, ne iš to iš žmo
gaus pasidaro menas.

Kitame „Tiesos“ numeryje aprašomas 
„Litldžonų“ skandalas, kuriame Anglijos 
vidaus reikalų ministeris R. Carr vadina
mas Karu.

PARODA MASKVOJE
Maskvoje atidaryta Pabaltijo respubli

kų dailės paroda. Iš lietuvių dailininkų da
lyvauja K. Morkūnas, Stoškus, K. Bagdo
nas, G. Jakubonis, N. Gaigalaitė, S. Veive- 
rytė, V. Gečas, V. Mackevičius, A. Savic
kas, A. Stasiulevičius, J. Kuzminskis, V. 
Jurkūnas, S. Krasauskas, A. Skirutytė, D. 
Tarabildienė.

ŠTUTHOFO MUZIEJUS
Štuthofo koncentracijos stovykla, kurio

je kalėjo kun. St. Yla, prof. Balys Sruoga 
ir daug kitų lietuvių, dabar paversta mu
ziejum. Kaip žinoma, toji mirties stovykla 
turėjo populiarų „Dievų miško“ vardą.

Muziejaus bibliotekoje jau esą surinkta 
beveik du tūkstančiai tomų leidinių įvai
riomis kalbomis apie šią stovyklą. Tarp jų 
Balio Sruogos — „Dievų miškas“ lietuvių, 
lenkų ir rusų kalbomis. Nieko neminima 
apie to paties vardo prof. kun. St. Ylos 
knygą lietuvių ir anglų kalbomis.

SMERKIA ČILĘ
Vilniaus grąžtų fabriko darbininkai sa

vo mitinge pasmerkė Čilės perversmo or
ganizatorius.

„Tiesa“ paskelbė smerkiantį rašinį ar
tistės G. Sabaliauskaitės, kuri dvejus me
tus dirbusi Santjago baleto teatre.

„TREČIOSIOS JĖGOS“ KELIAS
Neseniai pasibaigusioje neutraliųjų kraš

tų, vadinamų „trečiąja jėga“ konferencijoj 
Alžyre, tie kraštai (81) atsisakė Brežnevo 
ir kinų pagundos dėtis su komunistiniais 
kraštais. Česlovas Juršėnas „Gimtajame 
Krašte“ bando išaiškinti, kad jie pasirin
kę blogą ir neteisingą kelią.

Kiti, rasoj
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 37) vedamaja

me „Už savo kiemo“ rašo apie reikalą ir 
galimybes lietuviams pasirodyti svetimųjų 
tarpe.

„Besidairant už savojo kiemo, matyti ne 
tiktai lietuvių spragos, bet ir laimėjimai. 
Kai prieš porą metų Toronte įvyko baltie- 
tiškųjų studijų dienos, estų kritikas prof. 
Ivaškas iškėlė lietuvių pirmavimą savo 
literatūros vertimuose į anglų kalbą. Tai, 
žinoma, džiugus reiškinys, 'bet jis atsirado 
ne oficialių tarybų ar komitetų dėka, o 
daugiausia rašytojo Stepo Zobarsko suor
ganizuotos leidyklos „Manylandbooks“ 
iniciatyva. Šioje srityje pasistūmėjo rašy
tojai — J. Gliaudą, A. Baronas, M. Vaitkus, 
St. Yla ir kiti. Pastaruoju metu plačiojon 
viešumon išėjo žurnalistas Algis Rukšėnas, 
išleisdinęs stambią knygą „Day of Shame“ 
apie Simą Kudirką. Prof. Br. Kasias paruo
šė platų rinkinį dokumentų apie sovietinę 
Lietuvos okupaciją ir tuo būdu padarė pri
einamą taip svarbią medžiagą plačiajai, 
ypač akademinei, kitataučių visuomenei. 
Meno srityje gražiai reiškiasi solistė Lilija 
Šukytė (Lilian Sukis), aktorė Rūta Kilmo- 
nytė-Lee, sol. Gina čapkauskienė-Butkutė 
ir kt. Trūksta vaizdinio meno leidiniu sve
timomis kalbomis. Turime išeivijoje stip
rių talentų, tačiau iki šiol neatsirado ran
ka, kuri ryžtųsi paruošti reprezentacinį lei
dinį ir pateikti kitataučiams lietuvių dailę. 
Yra ir 'kitų sričių, kuriose lietuviai turėtų 
ką parodyti kitataučiams. Stinga mums ne 
turimų vertybių, o tinkamos iniciatyvos, 
kuriai kelią rodo „Encyclopedia Lituanica“ 
leidėjas J. Kapočius.“

„Draugas“ (Nr. 192) savo b. kv. pasira
šytame vedamajame grįžta prie spaudos 
darbuotojų ir jų santykių su visuomene. 
Objektyviai vertindamas laikraščių redak
torių darbą, jis rašo:

„Skaitytojas savo laikraščio redaktoriui 
dažniau būna neatlaidus, negu atlaidus. Jis 
visada pastebi eilines techniškas korektū
ros klaidas, ne vietoje padėtus ar nepadė
tus kablelius, kalbos bei stiliaus nelygu
mus. Jis dažnai vargina redaktorių savo 
pastabomis, laiškais ar telefoniniais pokal
biais, kuriais dažniausiai nieko esminio ne
pasako, o tiktai dar susiaurina redakto
riaus laiką, kurio jis ir taip mažai teturi.

Lietuviško laikraščio redaktorius dar tu
ri atsakyti už visus mūsų politinių veiks
nių veiklos nesklandumus, kai tokių pasi
taiko. Yra atvejų, kai laikraštis ar redak
torius viešai ar neviešai kaltinamas už to
kias nuodėmes, kurių jis niekada nėra pa
daręs ar net jų nežino. Laikraštis yra dau
giau plakamas, negu giriamas, o tačiau tik

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Sydnėjaus Lietuvių Klubas, kaip ir gar
sūs Sydnėjaus Operos Namai, paėmė daug 
laiko ir pinigų. Nuo pirmosios užuomazgos 
prieš dvidešimt metų iki dabar, be per
traukos, Lietuvių Namų reikalas buvo gvil
denamas, ėjo kova tarp stiprių visuomeni- 
ninkiškų charakterių, ritosi per ekonomi
nes bedugnes ir, štai, visų džiaugsmui, sto
vi! Stovi Bankstowne, Sydnėjaus priemies
ty, kur prieš kelioliką metų veiklių lietu
vių buvo įsigyta pirmoji bendruomenės 
nuosavybė — Dainavos Namai.

Klubo patalpomis nenusivyliau: kilimu 
išklotas prieškambaris, laiptai į viršutinį 
barą, koridorius į valgyklą sudaro jaukią 
atmosferą. Dar jaukiau pagrindinėj salėj. 
Ant žibančio parketo tvarkingai sustatyti 
staliukai, kėdės; tolimesniame gale naujas, 
dar geriančiųjų alkūnėmis neenušlifuotas 
baras; pasieny „poker“ mašinos žiojasi, vi
liodamos azartiškus lošėjus, kaip meškerė 
žuveles.

Atsukusi nugarą pokerio mašinoms, pri
sijungiau prie gausaus svečių būrio. .Jutau 
pasididžiavimą savu klubu, kur net kitų 
tautybių žmonės mielai užeina, kur ir 
australas bando jėgas, užsispyrusiai stum
damas pokerio rankenėlę.

Tik vyraujanti lietuvių kalba rodė, kad 
tai esama lietuvių klubo. Sienos, baras, 
šviesos ir visas papuošimas neprakalbėjo 
lietuviškumu. Šis klubas, kaip šimtai kitų 
beveidžių klubų: gražus, malonus, mielas, 
turi gerą virtuvę, bet be charakterio.

Klubo statytojai atliko milžinišką darbą. 
Tik gaila, kad dekoratoriai nesuprato savo 
uždavinio: nepasinaudojo lietuvių tauto
dailės turtais, nedavė šiems Namams lie
tuviško veido.

Trumpai

— Jaunas advokatas V. Vasaris (LLB) 
atidarė savo biurą. Tai bene pirmas savi
stoviai praktikuojantis lietuvis advokatas 
Sydnėjuje.

— Adelaidės lietuvių choras „Lituanica“ 
ir tautinių šokių grupė pakviesti į tauty
bių koncertą, kuris įvyks Festival Hall.

— Melbourne savo kūrinių parodas su
ruošė dailininkai S. Gabrielavičius ir J. 
Baukus.

— Šių metų pabaigoje Hobarte, Tas. 

labai retas skaitytojas tepaklausia, iš 'kur 
laikraščio redakcijos štabas dar randa jė
gų dažnai pačiomis primityviausiomis prie
monėmis ir be galo mažais finansiniais iš
tekliais padaryti tai, ką jis aukodamasis 
padaro.“

EISMO NELAIMĖS

Per pirmuosius 7 šių metų mėnesius Lie
tuvoje įvyko 2.498 eismo nelaimės. Žuvo 
357 žmonės, sužeista — 2.281. Praėjusių 
metų eismo nelaimių nuostoliai siekė 20 
mil. rublių.

VISI NORI DOLERIŲ

„švyturys“ Nr. 17 įsidėjo Donato Rodos 
pamfletu pavadintą rašinį apie „Alto vliko 
koloniją“. Toje kolonijoje darbuojasi tū
las advokatas Zigmas Futkus (Z. Butkus?). 
Jo uždavinys esąs tvarkyti lietuvių paliki
mus, kad nei vienas doleris nepatektų į 
Lietuvą. Futkus lanko lietuvių kolonijas, 
sudarinėdamas mirusiųjų sąrašus. Nuo jo, 
kaip matyti, neatsilieka ir pamfleto auto
rius. Jam taip pat rūpi tie doleriai. Jis su
randa dėdę, kuris mirdamas vieną milijo
ną dolerių užrašė taikos (ne tauos) fon
dui. Z. Futkus susijaudinęs su visa maši
na nusirito į bedugnę. Nepasakyta, kas at
sitiko Donatui Rodai. Tur būt, jis ir to
liau surašinėja mirusiųjų lietuvių vardus 
ir adresus.

V. ANDRULIO PALAIKAI

Buv. komunistinės „Vinies“ Čikagoje re
daktoriaus V. Andrulio palaikai rugsėjo 18 
d. atgabenti į Lietuvą. Jie palaidoti Stak
liškėse, Prienų rajone, kur V. Andrulis bu
vo gimęs.

APDOVANOTAS J. MILTINIS

Žinomam Lietuvos dramos artistui Juo
zui Miltiniui suteiktas TSRS liaudies ar
tisto garbės vardas. Savo teatro karjerą J. 
Miltinis pradėjo nepriklausomoje Lietuvo
je. šiuo metu jis yra vyr. Panevėžio dra
mos teatro režisierius.

PAMINKLAS SAULĖS MŪŠIUI 
PAMINĖTI'

Šiaulių apylinkėje prie Saldu vės pilia
kalnio pastatytas 8 metrų aukščio pamink
las, skulptūrų kompozicija, pavadinta 
„Saulės mūšis“. Paminklas Skirtas 1236 m. 
prie Šiaulių įvykusiam kalavijuočių su
triuškinimui pažymėti.

įvyks lietuvių sporto šventė, į kurią, tiki
masi, susirinks apie 250 sportininkų iš vi
sos Australijos.

— Sydnėjaus lietuvių choras ir tautinių 
šokių grupė, drauge su kitų tautybių folk
lorinėmis grupėmis, pakviesti į Opera Hou
se, dalyvauti tarptautiniame koncerte. Tai 
bus vienas iš koncertų Opera House atida
rymo festivalyje.

Operos Namų atidarymo iškilmėse da
lyvaus karalienė Elzbieta II.

— Statistiniais daviniais, 1971 m. Aust
ralijoje buvo 8.764 lietuviai, priėmusieji 
Australijos pilietybę. Dar nepriėmusių pi
lietybės esą užsiregistravę 771 lietuviai. Į 
tą skaičių neįeina lietuviai, gimę Australi
joj.

GALVOSŪKIS
Nr. 9

Gulsčiai: 1. Miestelis Kėdainių apskrity.
6. Siuvėjo įrankis. 7. Apavo dalis. 9. Tur
tingųjų lauko žaidimas. 10. Laukinio me
džio vaisius. 11. Naktinis sargas.

Statmenai: 2. Skiriama dievams. 3. Pas
ternako 'knyga. 4. Auginamos darže. 5. Va
karais dirbti. 8. šėrimo metas. 10. Vikrūs.

GALVOSŲKIO NR. 8 ATSAKYMAI
Gulsčiai: Ožkabaliai. 6. Italė. 7. Venta.

9. Baku. 10. Metai. 11. Napoleonas.
Statmenai: 2. Bitė. 3. Ankara. 4. Kęstu

tis. 5. Aitvaras. 8. Nugara. 10. Made.
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CENTRO ŽINIOS

Lietuvių Namų B-vės Valdyba savo po
sėdyje spalio 2 d. svarstė palūkanų klausi
mą. Nutarė iki finansinių metų pabaigos — 
spalio 31 d. išmokėki 7j% palūkanų tiems, 
kurie savo sutaupąs laiko Lietuvių Namų 
Bendrovėje, deposito sąskaitoje. Po to nu
tarė palūkanų reikalą iš naujo persvarsty
ti.

DBLS Valdybos posėdžiui buvo patiekta 
skautų stovyklos Sodyboje apyskaita, kuri 
rodė daugiau kaip 100 sv. nuostolio. Nutar
ta šį nuostolį padengti iš V. Ridžo fondo.

Svarstytas pranešimas apie British Lea
gue for European Freedom veiklą ir nutar
ta užmokėti metinį nario mokestį £20.00.

1974 M. KALENDORIUS

Tradicinis nuplėšiamas 1974 metų ka
lendorius jau atspaustas ir atiduotas į ri
šyklą. Neužsisakykite kalendorių kitur, nes 
jais pasirūpins Nida.

ARTĖJA KALĖDOS

Kas norėtų Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga pasveikinti savo draugus ar klien
tus, jau dabar laikas astiųsti sveikinimo 
tekstą laikraščiui. Spaustuvė prieš Kalė
das turi daug darbo, todėl ji norėtų 
skelbimus ir sveikinimus pasiruošti iš 
anksto.

SVEČIAI Iš AUSTRALUOS

Lankydami Europą, į Londoną užsuko 
Sidnėjaus lietuviai A. Baužė su žmona. Čia 
jie aplankė Liet. Namus, Sodybą ir užsi
prenumeravo „E. Lietuvį“.

Abu Baužės gyvai domisi lietuvių kultū
riniu gyvenimu ir reiškiasi spaudoje. Ponia 
Baužienė vadovauja Sidnėjaus lietuvių mo
terų organizacijai, kuri sėkmingai stato ir 
plečia Australijos lietuvių Sodybą. Ji pla
čiai papasakojo apie tos Sodybos veiklą ir 
ateities planus. Pasirodo, kad Sodybai ge
rai sekasi ir netrūksta kandidatų.

Smulkiau apie ją prižadėjo parašyti p. 
Baužienė, sugrįžusi į Australiją.

LONDONAS
DAINAVIECIŲ PRANEŠIMAI

TURGELIS

Tikslus adresas, kuriame spalio 27 d. 
įvyks dainavdečių turgelis, yra toks:

Portobello Court Club Room 
(Community Centre), Portobello Road.

Pradžia 11—4 vai. p. p. įėjimas 3 p.

Dar nevėlu
Nuoširdžiai prašome paremti mūsų ar

tėjantį turgelį, siųsdami Jums nereikalin
gus daiktus, kaip rūbus, indus, plokšteles 
ir t. t., viskas mums naudinga. Londonie- 
čiai turgeliui skirtus daiktus gali palikti 
Z. Juro krautuvėje arba Lietuvių Namuo
se.

Siuntinius siųsti iki spalio mėn. 20 d. 
„DAINAVA“, 1 Ladbroke Gdns., London, 
W.U.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

RUDENS BALIUS

Lietuvių Namų klubas lapkričio 24 d. L. 
Namuose rengia

Rudens Balių.
Veiks labai geras bufetas, turtinga lote

rija. Gros Joe Daniel kapela.
Pradžia 8 vai. v. Staliukus iš anksto už

sisakyti Lietuvių Namuose. Tel. 727 2470.
Įėjimas 50 p.

LABDARINGAS VAKARAS

Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčiai Lon
done pagelbėti statybos darbuose lapkri
čio 10 d. ruošiamas Sporto ir Socialinia
me 'klube, 345A Victoria Park Rd., Lon
don E.9 labdaringas vakaras — šokiai su 
muzika ir bufetu. Pradžia 7.30 vai.

Lietuvių bažnyčios adresas: 21 The 
Oval (Hackney Road), London, E.2 9DT

Telefonas: 01.739.8735

RUDENS BALIUS

Londono šv. Onos Draugija spalio 13 d. 
rengia

Rudens balių,

kuris įvyks Sporto ir Soc. klube, 345A Vic
toria Park Rd., London, E.9.

Pradžia 8 — 12 vai.
Įėjimas — 50 p.

PAIEŠKOJIMAS

Pranas Rakūnas, gyvenąs Anglijoje, ieš
ko savo sūnaus Eduardo, gyvenančio Mel
bourne, Australijoje.

Jis pats, ar žinantieji jo adresą, prašomi 
rašyti „E Lietuviui“, 2 Ladbroke Gdns., 
London, W.U. England.

DERBY
J. BUGAILIŠKIO PARODA

Visi girdėjome apie J. Bugailiškio pa
veikslų parodos nepaprastą pasisekimą 
Čikagoje, kur visi paveikslai (jų buvo 30) 
buvo parduoti, lietuvių išgrobstyti per 
vieną valandą. Kokia yra šio nepaprasto 
pasisekimo paslaptis?

Štai neseniai pasibaigė J. Bugailiškio 
paveikslų paroda Derby. Ten buvo apie 
20 paveikslų. J. Bugailiškis nėra moder
nus menininkas. Savo paveiksluose vaiz
duoja tą, ką jis mato ir ką visi mes mato
me. Visiems jie yra aiškūs ir suprantami,

o ypatingai lietuviams. Spalvos realios, 
ryškios ir gražiai suderintos. Techniškai 
jis mėgsta detales, vietomis net kruopš
tus.

Šioje parodoje jis daugiausiai vaizdavo 
Zarasų gamtą. Ypačiai išdailinti jo ber
žai ir vienas žiemos paveikslas. Žiūrint į 
jį, taip ir norėjosi apsivilkti kailiniais, 
pabraidyti per pusnis arba pasisvaiidyti 
sniegu. Paveikslų dauguma vaizdavo miš
kus, ežerus, ir vėl ežerus, ir vėl miškus — 
mums lietuviams taip savus, taip mielus, 
taip gražius... O kiek lietuvių zarasiškių 
aplankė šią parodą? Nežinau, net bijau 
spėlioti.

Laimei, tuo metu buvo nedaug žmonių 
(beje, visi paveikslai buvo jau parduoti 
— anglai išpirko), todėl aš pats sau vie
nas ilgai sėdėjau kampe, mano akys galė
jo laisvai judėti visų paveikslų plote. 
Stengiausi įsigyventi ir vėl pamilti man 
taip gerai pažįstamą Zarasų kraštą, nors 
aš pats ir esu šiauliškis.

Bugailiškiui visuomet pavyksta nutapy
ti gražų vaizdą, bet retkarčiais jam pa
vyksta ir dar daugiau — įkūnyti jausmą, 
perduoti mintį, sudaryti jausmingą ap
linką ir tuo sužavėti žiūrovą, priversti jį 
susimąstyti. Šia kryptimi aš ypač nuošir
džiai palinkėčiau mūsų menininkui J. Bu
gailiškiui daugiau dirbti ir tobulintis.

Ačiū už parodą. Girdėjau, kad jau pra
dėta ruoštis kitai parodai. Nuoširdžiai 
linkiu pasisekimo.

S. Kuzminskas

NOTTINQHAMAS
VĖLINĖMS, KALĖDOMS IR 1974 

METAMS

Per Vėlinių oktavą ir lapkritį Liet. Ži
dinyje yra ypač skiriamos šv. Mišios, pa
maldos už mūsų kankinius, žuvusius ir 
mirusius.

Kalėdoms Židinys turi kalėdaičių ir 
naujų kalėdinių lietuviškų įdomių atviru
kų didesnio formato. Atvirukan yra 
įjungti Vilniaus Aušros Vartai ir mūsų 
kunigaikščiai. Vieno su voku kaina tik 5 
penai arba 15 centų.

„Šaltinis“ ir 1974 metams išleidžia pa
gerintą, patogų mėnesinį sieninį spalvotą 
ir paveiksluotą kalendorių. Kaina 50 pe
nų arba 1.50 dol.

Kreiptis: 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, England.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems vietiniams 
lietuviams, dalyvavusiems mano mylimos 
žmonos Konstancijos laidotuvėse, padėju- 
siems man sunkioje valandoje ir pareišku- 
siems užuojautą.

Ypatingai esu dėkingas kapelionui J. 
Kuzmickiui už ladotuvių apeigas ir atsi
sveikinimo žodį prie velionės kapo. Taip 
pat dėkoju ir svečiui kunigui Dubiniwskiui.

J. Jakimavičius, Leeds.

BRADFORDAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Spalio 14 d. 7.30 vai. vak. mitingas ir 
koncertas ukrainiečių salėje, 13-15 Clare
mont. Kalbės parlamento narys J. Wilkin
son, meninę programą atliks tautinės gru
pės.

Spalio 21 d. 14.00 vai. bendros pamaldos 
Bradfordo katedroje. Iš ten eisena prie ka
rių paminklo, kur bus padėtas vainikas.

Vyties klubo V-ba

MANCHESTERIS
ŠAUKIAMAS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. spalio 21 d., 6 vai. vakaro, Man- 
chesterio Liet. Soc. klube sekmadienio 
mokyklos ir skautų tėvų k-tas šaukia vi
sus Manchesterio ir apylinkės tėvus, ku
rie domisi sekmadienio mokykla ir skau- 
tybe, pasitarti.

Laukiame atsilankant kuo didesnio 
skaičiaus tėvų.
M. L. S. Mokyklos ir Skautų Tėvų K-tas

BIRMINQHAMAS
PARDUODAMA

Savininkui mirus, parduodamas pilnas 
Lietuvių Enciklopedijos komplektas.

Taip pat parduodami Lietuvos ir kitų 
valstybių pašto ženklų rinkiniai ir pavie
niai ženklai.

Knygos ir ženklai yra gerame stovyje.
Kas norėtų šiuos daiktus įsigyti, prašo

ma kreiptis šiuo adresu:
M. Linkevičius, 62, Tenbury Road, Bir

mingham B14 6AH; tel. 021 444 3589.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ DIENA HAMBURGE

Jinai prasidėjo ekumeninėmis pamal
domis. Buvo surengta lietuviškų audinių, 
mezginių ir drožinių paroda.

Matėsi didžiulė Vytis ir Lietuvos žemė
lapis. Parodą organizavo moterys. Vyrai 
pasirūpino tvarka, vaišėmis ir gera nuo
taika. Pamaldas atlaikė kun. V. šarka.

Koncerto metu dainavo dvynukai: Ast
ra Fabianienė-Šaltytė ir Alfredas Žaltys. 
Jie labai gražiai ir originaliai padainavo 
12 lietuviškų dainų. Visiems susirinku
siems ši pora paliko neužmirštamą įspū
dį.

Pianistė Raminta Lapsaitytė iš Berly
no davė klasinės muzikos rečitalį. Eilė
raščius deklamavo Regina Narkūtė. Už
baigai kun. V. šarka padainavo Vilniečių 
dainą „Sveikas, Vilniau, mano mieste!“. 
Iškilmingas aktas buvo baigtas Lietuvos 
himnu. Sveikinimo žodį tarė Latvių cen
trinio komiteto pirmininkas — Arturas 
Cipulis ir Adelaidės (Australijos) lietu
vių ir moterų draugijos vardu — Elena 
Bernaitienė. Visą programą pravedė Ar
vydas Lingė. Šokių metu grojo Malinaus
ko muzikos kapela. Bufetu rūpinosi Jau
nutis Klimaitis ir kt . Lietuvių Diena 
Hamburge pilnai pavyko. Visiems pri
klauso didi padėka ir pagarba.

Kun. V. šarka

PRIEŠ 25 METUS

„Britanijos Lietuvis“,
1948 m. spalio 7 d.

— Inž. V. Izbickas rašo apie būtiną rei
kalą pirktis lietuvių namus. Tuose namuo
se pirmoje eilėje jis nori matyti lietuvių 
kultūros centrą ir patogią vietą subuvi
mams.

Keliamoji idėja jau seniai įgyvendinta.
— V. Mamaitis nori suorganizuoti D. Bri

tanijos jungtinių chorų vedėjus.
Kiek tų chorų dar likę šiandien?
— J. P. būkštauja, kad demobilizavus 

anglų kareivius, dypukams gali pasiūlyti 
išsikraustyti. Klausia, kur tada reikės grįž
ti?

Būkštavimai buvę be pagrindo.
— Keletas skaitytojų atsiliepia į J. Kark- 

luvos pasiūlymą nebevaitoti žodžio „po
nas“. Siūloma „pilietis“, „tamsta“, tik jau 
ne angliškas „misteris“.

■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BIRMINGHAME — spalio 14 d., 11 vai., 
19 Park Rd., Moseley, B.13.

NOTTINGHAME — spalio 14 d., 11.15 
vai.; Židinyje.

DERBYJE — spalio 21 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — spalio 21 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

ECCLES — spalio 14 d., 12.15 vai.
BRADFORDE — spalio 7 d., 12.30 v.
BRADFORDE — spalio 21 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — spalio 28 d., 1 vai.

P- P-
STOKE-ON-TRENTE — spalio 28 d., 11.30 

vai., Sacred Heart, Tunstall.
NOTTINGHAME — spalio 28 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NORTHAMPTONE — lapkričio 4 d„ 12 

vai., katedroje.
NOTTINGHAME — lapkričio 4 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

Skaitytoju laiškai
VOKIEČIŲ — LIETUVIŲ LITERATŪRINĖ 

DRAUGIJA

Su įdomumu skaičiau p. Hermano sam
protavimus „Europos Lietuvyje“ (Nr. 25). 
Norėčiau tik atkreipti dėmesį, jog Jūsų mi
nima vokiečių-lietuvių Literatūrinė drau
gija (anksčiau gyvavusi Tilžėje) vėl egzis
tuoja. Mūsų draugija buvo minima ir „Eu
ropos Lietuvyje“ (nors tie pranešimai bu
vo blogai informuoto autoriaus). Draugi
jos tikslai bei struktūra beveik nepasikei
tė. Galima paminėti netgi asmeninius ry
šius tarp senosios ir naujosios draugijų: 
keletas senesniųjų dabartinių jos narių 
priklausė dar ir prieškarinei draugijai, o 
valdybos narys Arminas Kuršaitis yra bu
vusio ilgamečio draugijos pirmininko 
Aleksandro Kuršaičio sūnus.

Kaip ir anksčiau, mūsų draugija jungia 
beveik visus žymiausius Federatyvinės 
Respublikos lituanistus. Galima būtų pa
minėti įžymesnius mūsų draugijos narių 
darbus, pvz.:

Dr. Buddensieg: K. Donelaičio „Metų“, 
Baranausko „Anykščių šilelio“ ir Poškos 
„Mužiko“ vertimai.

Arminas Kuršaitis: Thesaurus Lituani- 
cae leidimas.

Emstas Kavolis: Lietuvių literatūros 
vertimas.

Hans Masalskis: Sauerveino biografija.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

L. S. S. Anglijos Rajono
24-sios Vasaros Stovyklos

PINIGINĖ APYSKAITA
Pajamos
1. Stovyklautojų mokestis £134,00
2. Autobuso pajamos £43,00
3. Aukos £78,54

Iš viso £255,54
Išlaidos
1. Maistas £243,14
2. Transportas £104,50
3. Smulkios išlaidos £16,83

Iš viso £364,47
Nuostolis £108,93

Dėl įvairių priežasčių, šių metų vasaras 
stovykla buvo viena nuostolingiausių. Pir
moje eilėje, stovyklautojų skaičius buvo 
pats mažiausias Rajono istorijoje, o patir
tis rodo, kad didesnį skaičių maitinti atsi
eina pigiau.

Rėmėjų aukos buvo žymiai mažesnės, ne
gu praeityje, nors ir buvo stengtųsi sutelkti 
lėšų pačių vadovų parengimais. Autobusas 
atvykstantiems iš šiaurės padarė didelį 
nuostolį, nes mažiau kaip pusė vietų buvo 
užimta.

Nežiūrint to, kad stovykla ir buvo ma
žesnė, bet praėjo geroje nuotaikoje ir bu
vo naudinga visiems.

Seįfhįnlos DIENOS
— Buv. Sov. Sąjungos generolas P. Gri

gorenko, suimtas 1964 m. už antisovietinę 
veiklą, vis dar tebelaikomas beprotnamyje.

— Anglijoj šiais metais gautas rekordi
nis, daugiau kaip 15 mil. tonų, grūdų der
lius.

— Taškente pasakytoje kalboje Brežne
vas pranešė, kad į pasiūlymą (birželio 
mėn.) pasirašyti nepuolimo sutartį Kinija 
visiškai neatsakė.

— Suomijos kaliniams bus leidižama iš
sirinkti „shop stewards“, kurie padės ad
ministruoti kalėjimus.

— Lordas Rotšildas pareiškė, kad 1985 
m. Anglija bus neturtingiausias kraštas 
Europoje, jeigu neatsisakys turtingųjų 
kraštų planų ir užmačių dabar.

— JAV aviacijos administracija pasiža
dėjo leisti Concorde lėktuvams skristi 
Amerikoje.

— Oxfordo vyskupas dr. Woolcombe pa
siūlė, kad bažnyčios būtų naudojamos ne 
tik pamaldoms, bet taip pat parapijų su
sirinkimams, šventėms ir kit.

— Sovietų užs. reik, ministeris Gromy
ko pasiūlė, kad visos valstybės, turinčios 
atominius ginklus, sumažintų karo išlaidas 
10%. Bet niekas nežino, kiek Sovietai ka
ro reikalams išleidžia.

— Kinų spauda praneša, kad Brežnevo 
paskelbtas nusiginklavimo pasiūlymas bu
vęs tik manevras, jo asmeniškai pozicijai 
sustiprinti.

— „Skylab“ astronautai išbuvo erdvėje 
rekordinį laiką — 59 dienas ir nukeliavo 
beveik 25 milijonus mylių.

— JAV senatorius H. Jackson pripažįs
ta, kad Sovietai turi geresnių atominių 
ginklų ir ragina senatą paskubinti apsi
ginklavimą.

— Sovietų erdvėlaivis Sojuz 12 su dvie
jų žmonių įgula laimingai atiko dviejų die
nų kelionę apie žemės rutulį.

— Prezdentas Pompidou TV konferenci
joje pareiškė, kad Prancįūzija nepasitiki 
vien kolektyviniu saugumu ir rūpinasi pa
ti savo krašto gynyba.

— Sovietų autoriai, kurių knygos bus 
spausdinamos užsieniuose, turės mokėti 
iki 70% savo uždarbio.

Dr. Baldauf: Antologija „Litauische Ly- 
rik“.

Aldona Gustas: Eilėraščiai.
Dar galima būtų minėti visą eilę straips

nių laikraščiuose 'bei žurnaluose, paskaitas 
bei parodas.

Baigdamas norėčiau pridurti, jog mūsų 
mažas susivienijimas savo produktyviu 
darbu tiesiog viršijo lūkesčius.

Už moralinę bei finansinę paramą visa
da būsime dėkingi.

(Laiškas nepasirašytas, bet antspau
duotas čia minimos draugijos antspau
du. Red.).

SENELIŲ NAMAI

Teisingai žmonės sako: iš didelio debe
sio mažas lietus. Taip atsitiko ir su mūsų 
daug kartų apkalbėtais senelių namais. At
rodo, kad tie namai vis dar kabo debesyse 
ir seneliai laukia, kol jie nukris. Norėčiau 
žinoti, ar tas senelių namų klausimas jau 
galutinai išspręstas ir užbaigtas?

J. Liobė
šiuo metu lietuviai pensininkai ar sene

liai yra priimami Lietuvių Sodyboje. Kam 
tas reikalas rūpi, gali kreiptis tiesiog tokiu 
adresu:

The Manager, Headley Park, Bordon, 
Hants.

Red.

Dėkojame rėmėjams, pnisidėjusiems prie 
stovyklos finansavimo ir organizavimo, ir 
svečiams už atsilankymą. Tikimės, kad at- 
einančais metais turėsime daugiau stovyk
lautojų ir svečių ir pasieksime geresnių re
zultatų.

J. Alkis, Rajono Vadas

PADĖKA

Bradforde suvažiavimo proga jo rengė
jai sutiko leisti šių metų rugp. 22 d. pra
vesti loteriją Skautų naudai.

Dėkojame Vyties Klubo valdybai už 
3.00 sv. auką ir visiem kitiems aukotojams 
bei rėmėjams, kurie prisidėjo prie loteri
jos pasisekimo.

Ačiū sesei J. Gerdžiūnienei pasiėmusiai 
šios įniciatyvos ir jos sūnums, skautams 
Gintui ir Mindaugui, už loterijos pravedi- 
mą ir Rajono kasos praturtinimą. z

Skautišką padėką reiškiu svečiui iš 
Škotijos, tykiai paaukojusiam mūsų rei
kalams £5.00.

Visoms ir visiems skautiškas ačiū.

D. B. Rajono Vadeivė ps. J. Traškienė

— Sovietų Sąjunga patvirtino J. Tautų 
1968 m. priimtą sutartį, pagal kurią visi 
piliečiai turi teisę emigruoti.

— Londono draudimo bendrovės turi pa
jamų iš užsienio apie 1.000 milijonų svarų 
per metus.

— Sirija suvaržė Sovietų karių judėjimą 
savo krašte. Ji nepatenkinta dėl menkos 
karinės pagalbos.

— Fordo fabrikas Dagenhame turėjo 7 
mil. svarų nuostolio dėl to, kad streikavo 
darbininkai, reikalaudami grąžinti atleistą 
darbininką — negrą. Jis buvo atleistas už 
grasinimą su geležine lazda darbų vedė
jui.

— Išgarsėjusi dr. Isselio vėžio ligų ligo
ninė Bavarijoje uždaroma.

— Kancleris Brandt J. Tautose pareiškė, 
kad jo galutinis tikslas yra abiejų Vokieti
jų apjungimas.

— Concorde lėktuvas iš Vašingtono i Pa
ryžių atskrido per 3 vai. 33 min. Paprastu 
Boeing 707 būtų reikėję skristi 7 vai. 45 
min.

— Britų užs. reik, ministeris Douglas- 
Home, kalbėdamas J. Tautų sesijoj aiškiai 
įspėjo, kad Rytų-Vakarų santykių pagerė
jimas priklausys nuo žmogaus teisių res- 
pektavimo Rytų Europoje.

— Čekų rašytojas Kokout per austrų ra
diją pasisakė už „socializmą, kuris turėtų 
žmogišką veidą“.

— Gen. W. Walker, kalbėdamas Willes- 
dene, pakartojo savo nuomonę, kad Nato 
apsigynimas yra tik figos lapelis, palyginus 
su Sovietų pajėgomis.

— Chrisley streikuotojų vadas W. Gold
stein yra kilęs iš Rusijos žydų imigrantų 
šeimynos.

— Sov. Sąjunga pasisiūlė paskolinti In
dijai 2 mil. tonų kviečių. Pasiūlymas pri
imtas.

— Iš Armenijo s pabėgusi Oganysiano 
šeima nutarė grįžti atgal į Sov. Sąjungą. 
Lėktuve Oganysiano žmona pagimdė kūdi
kį, kuris buvo atgabentas į Londono aero
dromą.

— Du arabų teroristai, bandę pagrobti 
žydų emigrantus Austrijoje, atvyko į Li
biją. Austrija žada uždaryti Sov. Sąjungos 
žydų pereinamąją stovyklą.
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