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Idėjos keliauja
Šiais laikais idėjos nebeturi užtvarų. Jos 

keliauja kaip dykumų smėlis iš vienos vie
tos į kitą, vienur palikdamos dvasines tuš
tumas, kitur supildamos naujo ryžto ir pa
siaukojimo aukštumas.

Gal pati drąsiausia idėja, prasiveržianti 
pro visas sienas, uždangas ir net pasiekian
ti Sibiro stovyklas, yra žmogaus laisvės 
idėja. Laisvės pasirinkti gyvenamąją vie
tą, išpažinti tikėjimą, skaityti raštą.

Lietuvoje, deja, tos laisvės vis dar tebe
laukiama. O bandymai nors kiek jos at
gauti apmokami brangia kalėjimų, stovyk
lų, persekiojimo, o kartais ir gyvybės kai
na. Dėl tos laisvės mirė Kalanta, dėl jos 
kenčia Kudirka, Simokaitis, Bražinskai ir 
tūkstančiai mažiau žinomų lietuvių. Net ir 
dabar, kai tiek daug kalbama apie laisvą 
tautų bendradarbiavimą, Lietuvoje tebe
vyksta kratos, areštai ir ‘persekiojimai. 
Tarsi ten būtų ne Europos dalis, o tamsioji 
Afrika, kurios užkampiuose dar tebeveikia 
džiunglių įstatymai.

Daug metų išgyvenus Anglijoje, neteko 
matyti spaudoje kaltinant žmones už tai, 
kad jie priklauso konservatorių, darbiečių 
ar komunistų partijoms. Pvz., prieš komu
nistus pasisiako tiktai tada, kai jie ima 
grasyti revoliucijomis ir kursto nuversti 
teisėtą vyriausybę. Čia žmogus laisvas ir 
jis gali savo įsitikinimus reikšti kaip jam 
patinka. Nors tikslių davinių niekas nega
li pateikti, tačiau skaičiuojama, kad šiuo 
metu Anglijoje yra didesnis procentas ne
krikštytų piliečių, negu Lietuvoje. Ir nie
kas jų per prievartą krikštytis neverčia, 
niekas už tai vaikų iš mokyklų nevaro ir 
nepersekioja. Tuo tarpu Lietuvoje krikš
tas yra beveik neatleidžiama „nuodėmė“, 
ypačiai jeigu ją papildo partijos narys. Tai 
tik vienas pavyzdys iš daugelio.

Dėl nuolatinės persekiojimo baimės ir 
negatyvios propagandos, Rusija per am
žius buvo ir pasiliko sterili naujoms idė
joms. Jokia visuotinė idėja negimė Rusijoj, 
kuri persimestų į Vakarus ir čia prigytų. 
Net ir beveik fanatišku virtęs Lenino gar
binimas yra tik iš krikščionių pasiskolin
tas šventųjų kultas.

Idėjų kalvė yra Vakarai. Visa, kas nau
jo pasaulyje, gimsta Vakaruose. Marksiz
mas, kuriuo taip didžiuojasi komunistai, 
taip pat yra gimęs ir išsivystęs Vakaruose. 
Net ir bolševikų partija išskilo rytiniame 
Londone, kuriame iki šiai dienai dar daug 
lietuvių gyvena. Čia idėjinės stiprybės sė
mėsi Leninas, čia, Londone, palaidotas tų 
idėjų kūrėjas Marksas. Jo idėjos, nor 
šiandien ir pasenusios, bet anuomet labai 
aktualios, buvo perkeltos į Rytus, į carų 
pavergtą Rusiją, kurioje jos sukėlė kruvi
ną revoliuciją.

Kartais įrodinėjama, kad Sovietuose ap
dirbtos Markso idėjos yra atgal eksportuo
jamos į Vakarus, kad Vakarų universite
tuose pilna marksistų, trockistų, maoistų 
ir kitokių komunistų. Tiesa, kad Vakarų 
universitetuose yra gana gyvas marksisti
nis judėjimas. Tik tas judėjimas ne iš Ry
tų atėjęs, jis yra revoliucingos jaunuolių 
dvasios padaras. Teisingai Anglijoje sako
ma, kad jeigu inteligentiškas jaunuolis, 
sulaukęs 20 metų, nenori būti komunistu, 
tai su juo kas nors netvarkoj. Bet jei jis 
pasilieka komunistu ir po 30 metų amžiaus, 
tai iš jo jau nieko gero nebegalima tikėtis.

Ne tik idėjos, bet ir papročiai (ne visada 
geri), ir mados, ir techniškoji pažanga te
ka iš Vakarų į Rytus, o ne atvirkščiai. So
vietinis jaunimas seka vakarietiškąsias 
jaunimo dainas, šokius, drabužius, elgseną. 
Juos labiau žavi laisvės šūkiai, negu griež
ti komjaunuoliški įstatymai. Ne visus tuos 
papročius galima užgirti, bet jie nesuvaldo-, 
mai veržiasi ir plinta.

Stebėtina, kad net gausų lietuviškąjį žo
dyną jau pradedama marginti vakarietiš
kais barbarizmais. Lietuviškoje spaudoje 
kasdien užtiksi tokius žodžius, kaip mini, 
maksi, tvigi, pyk (peak), bukletėlis, dizai
nas, sausas vynas ir daugybę kitų. Lengvai 
be jų galima apsieiti, ir reikia apsidžiaugti, 
kad lietuviškosios kalbos mylėtojai su jais 
kovoja.

Šiaip ar taip modemiškasis pasaulis il
gai nebegalės būti geležinėmis sienomis 
padalytas. Idėjos keliauja — jos perlipa 
sienas ir užtvaras.

Lucanus

PRAŠO PLATESNIŲ TEISIŲ

Tautinis šveicarų sinodas kreipėsi į Švei
carijos katalikų vyskupus, prašydamas 
juos gauti iš Vatikano platesnes įstatymi
nes teises teologams, kuriems grasoma cen
zūra dėl tariamo jų pažiūrų susikirtimo su 
Kat. Bendrijos mokslu. Sinodo atstovai pa
siūlė, kad tokiems teologams būtų leidžia
ma pasirinkti savo advokatus ir duodama 
teisė peržiūrėti Vatikane sudarytą bylą. 
Šveicarijos vyskupai sutiko šiuos pasiūly
mus Vatikanui įteikti. Viena priežasčių, iš
kaukusių tokį pasiūlymą, yra šveicaro teo
logo kun. Hans Kueing knygos apie popie
žiaus neklaidingumą atvejis.

Elfe ■ '

IŠ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS NR. 8

Rūdiškės. Kun. Konstantinas Molis ruo
šė vaikus pirmajai išpažinčiai ir Komuni
jai. 1973 m. gegužės 27 d. į Rūdiškių baž
nyčią, kur buvo apie 50 vaikų, atėjo šešių 
žmonių komisija. Komisijos nariai buvo 
labai mandagūs: atėję į bažnyčią tik klau
sėsi ir laukė, kada užsiėmimas baigsis. Ka
da kunigas, baigęs aiškinimą, vaikus pa
leido, komisijos nariai užkalbino tėvus. Jie 
klausinėjo, kokiu tikslu vaikai čia susirin
ko. Užsirašė tėvų pavardes ir adresus.

Po poros dienų daugelį vaikų kvietėsi 
Trakų rajono prokuroras. Pakviestas ir 
kun. K. Molis. Tardant kunigas prisipaži
no, kad mokė vaikus. Tai daryti vertųsi jo 
sąžinė ir ‘kunigo pareiga.

Išsigandę žmonės parašė Trakų rajono 
prokurorui pareiškimą, po kuriuo pasira
šė dvidešimt žmonių. Pareiškime buvo nu
rodyta, kad kun. Molis esąs visiškai nekal
tas, nes tėvai jį prašė pamokyti jų vaikus.

1973 m. birželio 28 d. Trakų rajono Vyk
domojo komiteto administracinė komisija 
kun. K. Molį nubaudė 30 rb. bauda. Visi 
komisijos nariai buvo mandagūs, mažai 
kalbėjo. Pirmininkaujantis paklausęs ku
nigą, ar jis jaučiasi nusikaltęs. Kunigas 
nieko neatsakęs. Po minutės tylos pirmi
ninkaujantis kalbėjo toliau: „Pagal tarp
tautinę teisę Jūs esate nekalti, o pagal 
mūsų instrukcijas — kalti. Bet kadangi po 
mūsų įspėjimo vaikų nemokėte, dar nesa
te už tokius dalykus baustas, žadate dau
giau nemokyti ir pagal kitus faktorius esa
te baudžiamas tik 30 rublių bauda“.

Administracinė komisija kaltinamajam 
nuosprendžio nedavė, tik liepė nueiti į ban
ką ir sumokėti 30 rb. Banko tarnautojai 
pinigus priimsią be nukreipimo. (ELTA)

KAIP JIE APGAUNA...
Sov. Sąjungos mokytojų žurnalas skun

džiasi, kaip Vakarų radijo stotys apgaudi
nėja jaunimą. Radio Liberty ir Radijas 
Laisvoji Europa duoda modemišką muzi
ką, kurios negalima gauti Sov. Sąjungoje ir 
Rytų Europoj. Jaunimas ‘Skuba pasinaudo
ti. Tuo tarpu per pertraukas įterpiami to
kie nekalti pranešimai, pvz., kad Ameriko
je milijonai automobilių, kartais dar visai 
gerų, panaudojama pajūrio užtvaroms, kad 
vanduo neardytų krantų. Vadinasi, jie to
kie turtingi, kad automobilius vartoja už
tvaroms... Arba vėl — nutrūksta muzika ir 
pradedama kalbėti apie greitai besikei
čiančias madas. Net ir idėjos, kadaise bu
vusios madingos, sakysim marksizmas, da
bar jau pasenę. Pikta sėkla jaunuolio širdy 
pasėta...

Be aukščiau minėtų radijo stočių žurna
las dar sumini BBC, Deutsche Welle, Vati-

Tragedija ir beprasmybė
Tokiu pavadinimu pradėjo straipsnių se

riją „Literatūra ir menas“ žurnale (Nr. 16) 
žurnalistas (rodos, ir rašytojas — poetas) 
Juozas Nekrošius, lankęsis su Lietuvos me
nininkų grupe JAV. Jau pradžioje jis pasi
sako, kad į kelionę nepasiėmęs užrašų kny
gutės, ibet naudojęsis „signaline nervų 
sistema“. (Straipsnis betgi spausdinamas 
„Iš kelionių bloknoto“ skyriuje). Gal dėl 
tos nervų sistemos ir kelionių pastabos 
išėjo toks nekultūringas kratinys, kuriam 
gal laibau tiktų paskvilio vardas, štai iš
trauka iš to straipsnio apie JAV lietuvius:

„Keista, bet faktas, jog žemyne, kur dau
giausia gyvena išeivių lietuvių, žmonės 
blogiausiai informuoti apie Tarybų Lietu
vą, apie mūsų pasiekimus, kultūrą. Eiliniai 
amerikiečiai suklaidinti ir toliau dezinfor
muojami pačių... lietuvių. Melagingos ži
nios, ‘klastotės, nežabotas įniršis, tulžingas 
pyktis — tai kasdieninė lietuviškųjų nacio
nalistų „intelekto“ produkcija, brukama 
visur, visiems ir visais kanalais. Tad nieko 
nuostabaus, jeigu amerikietis naiviai pa
sakys, jog mes dar vaikštome su vyžomis, 
gyvename balanos gadynėje, nesame matę 
televizoriaus, bijome mašinų, badaujame... 
Tai vis gudrių „vaduotojų“ nuopelnas, jų 
dvasinių „polėkių“ vaisius, jų „patriotiz
mas“ ir jų „meilė“ gimtajam kraštui...

Kodėl apie juos rašau? Nepaisant jų 
menkystos, jie pavojingi, primenantys nuo
dingų grybų nuoviras, putojančias žalė
siais. Tai smulkmė, bandanti dėtis politi
niais drambliais, bet išlendantys pro ada
tos skylutę, tai judrus, spekuliatyvus ele
mentas, parsiduodantis, liokajiškas, įkyrus, 
nestokojantis ambicijų, pretenzijų ir šizo
freniškos didybės manijos. Aš juos norė
čiau griežtai atriboti nuo sveikai mąstan
čių žmonių, gal būt, ir turinčių skirtingus 
idėjinius įsitikinimus, bet niekada nenusi
leidžiančių iki Judo vaidmens!

Kažkas sakė, jog emigracija panaši į se
nus sustojusius laikrodžius, teberodančius 
vieną įvykį.

Juos užmiršo prisukti, jie apdulkėjo, jie 
niekam nereikalingi!..

Taigi laikrodžiai, KURIUOS UŽMIRŠO 
PRISUKTI!

kano ir Izraelio radijo stotis. Jos visos 
skleidžiančios subversyvinę imperialistinę 
propagandą. Tik užmiršta pranešti, kad tos 
stotys žinių laukiančiam klausytojui patei
kia visas tas naujienas, kurios negali pra
eiti pro vietinę cenzūrą. Užmiršta pasakyti, 
kad vakariečiai visiškai nesiveržia sovieti
nių žinių ar muzikos klausytis, nes jie tai 
gali daryti nė kieno netrukdomi.

KAS GAUS HONORARĄ?
Chruščiovo atsiminimų išleidimu rūpina

si Sovietų žurnalistas Victor Louis. Jam 
esą pavesta žiūrėti, kad atsiminimuose ne
būtų kritikuojama dabartinė vyriausybė, o 
taip pat išgauti honorarą. Tik nežiniai, kam 
tas honoraras Sovietų Sąjungoje bus išmo
kėtas.

KAS PIRMIAU?
Įteikdamas savo kredencialus naujai 

paskirtasis Airijai Sov. Sąjungos ambasa
dorius pareiškė, kad jam esą labai malonu 
atvykti į kraštą, „kuris pirmas pasaulyje 
nusikratė kolonialinio jungo“.

A. M. Rawcliffe „The Irish Times“ laik
raštyje (24 balandžio) ta proga rašo:

„Iš tikrųjų, kaip istorikas, jis turėtų pri
siminti, kad Suomija atsikovojo nepriklau
somybę iš jo krašto 1917 m„ o Estija, Lat
vija ir Lietuva vieneriais metais vėliau. 
Tačiau paskutiniosios vėl po karo atsidūrė 
Maskvos vergijoje kartu su Ukraina, Ar
mėnija, Gruzija ir kitomis savarankiško
mis tautomis Europoje ir Azijoje.“

KINŲ — SOVIETŲ SANTYKIAI
Tarptautinis Strateginių Studijų Institu

tas savo 1973 m. apžvalgoje daug vietos 
skiria kinų-sovietų santykiams.

Pirmiausia nurodoma, kad įtampa tarp 
abiejų kraštų nėra atslūgus! ir -abi pusės 
turi sutelkusios prie sienos maždaug po 45 
divizijas kariuomenės. Tačiau karas tarp 
Kinijos ir Sov. Sąjungos bent šiais metais 
tikrai neprasidėsiąs.

Jeigu Sov. Sąjunga būtų norėjusi kariau
ti, tai reikėję pradėti anksčiau. Iki šiol ki
nai jau turėjo 15 atominių bombų bandy
mų, yra gerokai toje srity pažengę ir vie-

Keista ir įdomu, lyg liestum senieną. Bet 
tai ne daiktas, ne muziejinė retenybė. Tai 
gyvi žmonės, auginantys vaikus, maloniai 
besišypsantys, dažnai inteligentiški, tik ne 
visada žiūrintys į akis, ne visada atsakan
tys į klausimą.

Kas jie, tie „veikėjai“, „vaduotojai“, tie 
„pipirą kandę“ inteligentai? Iš kokios teš
los, ‘iš kokio molio nulipdyti? Kas jie, kurie 
metų metais pila ir pila melo, apkalbų, 
šmeižtų,, prasimanymų, klastočių kibirus?

Ne, tai ne išskirtinės asmenybės, tai var
go pelės, vidutinybės, greičiau sukeliančios 
ne pykčio, o pasibiaųrėjimo jausmą. Tai 
žmonės, jau ne kartą save pardavę, rizika
vę, susitaikę su eilinių seklių vaidmeniu, 
atliekantys tarnybines pareigas, atidirban
tys už gaunamą algą. Nenuostabu, kad jų 
varoma propaganda dažnai nemokšiška, 
dirbtinė. Patys „veikėjai“, tarnaudami me
lo valdžioje, subliūško, išsvaidė dvasines 
išgales ir išsigimė.

— Aš tarnauju!.. — teisinasi vienas pa
šnibždom. — Kur dabar man dėtis!.. Išlei
siu vaikus į mokslą ir mesiu velniop tą „va
davimą“. ..

— Jei ne aš, tai kitas turės gaminti melą, 
leisti laikraštį... Gal dar ir blogesnis bus!.. 
A štai suprantu... — pataikauja antras.

— Iki pensijos ištempsiu. O paskiau ga
lėsiu ir lengviau atsidusti... Tada nepri
klausysiu jokiai grupuotei... — guodžia sa
ve trečias.

Ir juos iš dalies galima suprasti, nes jie 
kruta iš inercijos, iš įsibėgėjimo, ridenasi 
kaip sniego gniūžtė nuo kalno, tirpstanti, 
purvina, supliuškusi.“

Ginčytis ir diskutuoti su J. Nekrošium 
būtų tikra beprasmybė, kurios vardu tei
singai jis ir savo straipsnį pavadino. Ta
čiau atkreiptinas dėmesys į vieną baigia
mąjį sakinį, kuriuo deginami visi tiltai iš
eivių bendradarbiavimo su tėvyne: „Žino
ma, mes ir tie žmonės visada buvome ir bū
sime priešingose barikadose, ir joks limo
nadinis skiedimas apie „meilę“ negali su
švelninti santykių, nutiesti „bendradarbia
vimo tiltų“. Komentarai čia nebereikalin
gi

nu smūgiu jų nebeįveiksi. Todėl abiejose 
pusėse vyksta strateginiai pasiruošimai il
gesniam karui.

Minėtoje apžvalgoje -sakoma, kad Sovie
tų Ramiojo vandenyno laivynas ir gerai 
paruošta sausumos kariuomenė galėtų su
duoti stiprų smūgį Kinijai, bet vis dėlto tu
rimųjų pajėgų, įskaitant ir taktinius bran
duolinius ginklus, neužtektų sėkmingai 
ofenzyvai į Mandžiūriją ir šiaurinę Kiniją. 
Rusai garantuotai būtų įveikę kinus savo 
atominiais ginklais 1964 m. ir kultūrinės 
revoliucijos laikotarpyje, bet šiandien Ki
nija jau turi stipriai ir gerai išdėstytas ato
minių ginklų pozicijas.

Toliau apžvalgoje sakoma, kad Sovietų 
vadai turi skaitytis su pasaulio, o ypač su 
JAV nuomone. Kinijos užpuolimas sukeltų 
priešsovietinį, nusistatymą neutraliųjų 
(trečiojo pasaulio) kraštuose, sutrukdytų 
Sov. Sąjungos politiką Europoj ir užkirstų 
kelią susilaukti draugiškos vyriausybės 
Kinijoje. Gal būt, šiuo metu yra geriau 
palaukti, kol Mao Tse-tungas numirs ir jo 
vieton ateis palankesni žmonės, negu rizi
kuoti pražūtingą atominį karą. O tuo tarpu 
vis grėsmingai didinti karines pajėgas Tol. 
Rytuose ir demonstruoti nuolatinį karo pa
vojų.

Šitokios padėties akyvaizdoje, Nato pa
jėgos neturinčios duotis užliūliuojamos ga
limo kinų-sovietų konflikto, bet peržiūrėti 
ir sustiprinti savo kariškąsias pajėgas.

Segios DIENOS
— V. Vokietijos -socialistų partija kandi

datu į kanclerius pristatė Helmut Schmidt. 
Iki jis bus išrinktas, pareigas eina užs. rei
kalų ministeris Walter Scheel.

— Anglijoj siūloma išleisti įstatymą, kad 
žmonės, turį daugiau kaip 70 metų, nebūtų 
paliekami gyventi vieni.

— Europos Parlamente vyrauja nuomo
nė, kad Anglijos užs. reik, ministeris Cal
laghan ir Prancūzijos užs. reik, ministeris 
Jobert sąmoningai ar nesąmoningai siekia 
sunaikinti Europos Bendruomenę.

— Nixono šeimos vardui įamžinti, Pran
cūzijoje Alain Meilland išvedė naują ro
žių rūšį, kuriai duotas Pat Nixon vardas.

— Anglijoje kasmet krūties vėžiu mirš
ta 1500 moterų. Britų gydytojų tyrimai ro
do, kad šią ligą galima -sustabdyti, įskiepi
jant negyvas bakterijas į ligonės kūną.

— Maskvoje buvo sukeltos nesibaigian
čios atsisveikinimo ovacijos čelistui Ros
tropovičiui, kuris atvyksta dviem metam 
apsigyventi Anglijoje.

— Britų artistų sąjunga įteikė vyriau
sybei protestą, kad neleistų atvykti Bolšoj 
baletui į Londoną, kol Panovo šeima ne
gaus leidimo emigruoti į Izraelį. Tuo tarpu 
baleto šokėjo Panovo priežiūra sustiprinta 
— išjungtas telefonas ir uždrausta aplan
kyti Vilniuje gyvenantį brolį.

— Kancleris W. Brandt prisipažino, kad 
šnipas Guillaume prieidavo prie slaptų 
valstybės dokumentų.

—■ Maskvoje antrą kartą areštuotas ir 
uždarytas į beprotnamį ekskursijų vado
vas V. Fainberg‘as, kuris protestayo prieš 
Čekoslovakijos invaziją.

— Justin Beecham parašė knygą apie 
Olgą Korbut, pavadintą „Olga“. Kaina — 
1.20 sv.

— Britų vyriausybės nariai pasisakė, 
kad jie neturi nieko bendra su „nežino
muoju“ asmeniu, sumokėjusiu profesinėms 
sąjungoms uždėtą baudą. Tačiau jie esą 
dėl to labai patenkinti.

— Britų vyriausybė dar kartą paskyrė 
35 mil. svarų primokėjimams duonos kai
nai palaikyti.

— Darbo ministeris M. Foot pareiškė, 
kad daug žmonių Anglijoj gauna per di
deles algas ir jas reikia sumažinti. Jo pa
ties alga — 13,000 svarų per metus.

— Penki olandų misijų darbuotojai pa
skelbė apie masines juodukų žudynes por
tugalų valdomame Mozambike 1973/74 me
tais.

— Atėnuose 32 metų vokietis prisirakino 
save prie stulpo ir dalijo praeiviams pro- 
klomacijas prieš graikų vyriausybės reži
mą. Esą policija jį smarkiai sumušusi.

— Visų politinių grupių britų spauda 
pasisako už prezidento Nixono atsistatydi
nimą.

— Vienas Muencheno laikraštis paskel
bė, kad kancleriui Brandtui pasiūlyta 
Jungt. Tautų gener. sekretoriaus postas.

— Keturios iš turtingų šeimų kilusios

Tas pats institutas skelbia, kad žydų- 
airabų kare žydai laimėjo mūšius, bet pra
laimėjo karą. Esą arabai pirmą kartą sėk
mingai panaudoję savo stipriausią ginklą 
— naftą, prieš kurį ir kapituliavę žydų 
draugai.

KĄ SAKO MASKVA?

Kanclerio W. Brandto tikrosios atsista
tydinimo priežastys Maskvoje kol kas ne
skelbiamos. Neminimas net Guenteris 
Guillaume, kuris Rytų Vokietios atsiųstas, 
privertė pasitraukti Ostpolitik kūrėją ir 
pagrindinį šulą, W. Brandtą.

Tass agentūra praneša, kad kancleris pa
sitraukęs dėl vidaius sunkumų ir dėl nuo
latinio opozicijos puolimo. Dar pridedama, 
kad jis ir toliau tęs darbą, kuriam skyrė 
visą savo gyvenimą.

Šitokios žinios nesukels triukšmo bei pa
sipiktinimo krašto viduje, tačiau politbiu- 
ro sluoksniuose Brandto pasitraukimas tu
rės būti skaitomas kaipo diplomatinis pra
laimėjimas.

Tuo tarpu pačioje Vokietijoje gandas ve
ja gandą apie W. Brandtą ir jo politiką.

JAV AVIACIJOS PARODA

Tradicinę tarptautinę aviacijos šventę, 
kurią anglai kas antri metai ruošia Farn
borough aerodrome (netoli L. Sodybos), 
šiais metais globos JAV vyriausybė. Tos 
šventės metu ji ruošia specialią parodą, 
pavadintą „USA Farnborough ‘74“. Tai bus 
pati didžiausia Amerikos aviacijos, erdvės 
tyrimo priemonių ir technologijos parodau 
Apie 70 įvairių firmų dalyvaus su savo eks
ponatais. Atskirame paviljone bus rodoma 
Federalinės Aviacijos Administracijos oro 
susisiekimo kontrolės sistemos. Pagrindi
niame paviljone parodai skiriama 8,000 kv. 
pėdų ploto.

Farnborough's aviacijos šventė ir paro
da šiais metais bus rugsėjo 6-8 d. d.

Persijos merginos nubaustos 400 svarų už 
vaginėjimą Harods — didžiausioj Londono 
krautuvėj.

— Vykstantieji į Italiją, turi užregist
ruoti visus atsivežtus pinigus muitinėje. 
Italams leidžiama išsivežti į užsienį tiktai 
23 svarus.

— Reino upė jau yra tiek užteršta, kad 
jos pakrančių gyventojams ‘gresia rimtas 
užsikrėtimo ligomis ir apsinuodijimo pa
vojus.

— Buv. Raudonosios armijos generolas, 
rezistentas P. Grigorenko neseniai turėjo 
trečią širdies priepuolį psichiatrinėje ligo
ninėje. Jau du kartus specialios komisijos 
jis buvo pripažintas sveiku, bet neišleidžia
mas.

— „Pravdos“ Europos korespondentai 
reiškia pasitenkinimą, kad darbiečių vy
riausybė mažina apsiginklavimo išlaidas 
ir pasižada pagreitinti Europos saugumo 
konferenciją.

— Prieš du mėnesius iš Kenwood muzie
jaus pavogtas Vermeer 2 mil. svarų vertės 
paveikslas „Mergaitė su gitara“ rastas 
miesto kapinėse.

— Skopje (Jugoslavija) mieste, kuris 
1963 m. buvo beveik visiškai sunaikintas 
žemės drebėjimo, dabar drebėjimas vėl pa
sikartojo. Žemė taip pat drebėjo pietvaka
rių Kinijoje.

— Tarragonoje (Ispanijoje) areštuota 
dvylika komunistų, įtartų organizavus dar
bininkų neramumus.

— Apie 4.000 britų pensininkų, .gyvenan
čių Portugalijoj ir Ispanijoj, negaus padi
dintų pensijų, nes tie kraštai neturi atitin
kamų sutarčių su Anglija.

— Balsavimo keliu dauguma Italijos gy
ventojų pasisakė, kad skyrybų įstatymas 
nebūtų panaikintas.
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KU I W&; /
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS

Pasaulio Lietuvių Archyvas Čikagoje iš 
Australijos Lietuvių Bendruomenės gavo 
didelį kruopščiai paruoštą rinkinį smulkių 
lietuviškų spaudinių — kvietimų, progra
mų, bilietų bei kitų leidinių. Archyvas no
rėtų, kad ALB pavyzdžiu pasektų ir kitos 
lietuvių organizacijos. Laukiama visokių 
lietuviškų leidinių, kad ir smulkiausių. Ar
chyvo adresas: 5620 S. Claremont, Chicago, 
Ill. 60636, USA.

^^uGotupiais
*pasaulyjej

Prof. Alfredas Sennas
n

Š. m. kovo 19 d. suėjo 75 metai prof. Alf
redui Seimui, buvusiam Kauno universite
to profesoriui.

A. Sennas, baigęs Šveicarijoje universi
tetą, prof. J. Ereto ir eilės lietuvių kalbi
namas, 1921 m. atvyko į Lietuvą. Čia buvo 
Pavasario Sąjungos suaugusiem gimnazi
jos direktorius, Aušros gimnazijoje dėstė 
lotynų kalbą, 1922 m. pakviestas į univer
sitetą kalbotyros dalykams. Čia 1923 m. 
vedė lietuvaitę Mariją Vedlugaitę.

Nuo 1930 m. persikėlė į Ameriką. Dirbo 
eilėje universitetų, iki 1938 m. apsistojo 
galutinai Pennsylvanijos universitete, dės
tydamas baltistikos ir slavistikos dalykus.

Prof. Sennas kito tipo žmogus iš Šveica
rijos nei prof. J. Eretas. Jei pastarasis lei
dosi plačiai ir į visuomeninę veiklą, tai 
Sennas susitelkė į mokslinę sritį — į kal
botyrą. Jo indėlis lituanistikos mokslui ne 
tik tas, kad dėstė lituanistinius dalykus, 
bet jis gausiai ir rašė kalbotyros klausi
mais. Skyrium išleisti jo bene penki veika
lai. Tačiau svarbiausias jo kelių dešimčių 
metų darbas yra lietuviškai vokiškas žody
nas, 5 tomai, paruoštas bendradarbiaujant 
M. Niedermannui, F. Brenderiui, A. Saliui.

Šalia eilės amerikinių bei tarptautinių 
organizacijų, kuriose Sennas dalyvauja, jis 
yra išrinktas ir L. K. Mokslo Akademijos 
nariu mokslininku.

Senno dėka į Pennsylvanijos universite
tą buvo pakviesti po karo prof. V. Krėvė 
Mickevičius ir prof. A. Salys.

Sūnus, Alfredas Erichas Sennas, pakrypo 
į istoriją ir davė eilę svarių tyrinėjimų iš 
Lietuvos naujosios istorijos.

Balzeko muziejus
Jurgis Gliaudą „Dirvoje“ (Nr. 24) iš

spausdino platų ir labai įdomų pasikalbė
jimą su kasdien JAV lietuvių tarpe vis la
biau garsėjančiu Lietuvių Kultūros Muzie
jaus steigėju Stasiu Balzeku, jr. Čia deda
me to pasikalbėjimo įžangą, apibūdinančią 
muziejų ir jo reikšmę.

Balzeko muziejus! Kas nežino, kas nėra 
girdėjęs apie tą nuostabią lietuvišką įstai
gą Chicagoje?

Muziejus skirtas lietuvių kultūrai su 
tikslu kaupti jos vertybes, rodyti lietuviš
kus artifaktus, istorijos ir etninės buities 
objektus. Eksponatų stendai, knygynai, 
proginės turiningos parodos ir... dešimtys 
tūkstančių lankytojų! įstaiga sandariai 
įaugusi į plačiąją amerikinę visuomenę, ne
sudaro specifinės institucijos vaizdo, o sa
vo esme ir savo prigimtimi išliko etninės 
grupės reprezentantu. Ta unikali padėtis 
yra užtikrintas laidas sėkmingai veikti, tu
riningai stiprėti. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus nėra tad vien tiktai muziejinis 
įsandėliavimas, stendų rikiuotė, senienų 
globa. Aplink tą įstaigą telkiasi nūdienės 

lietuviškos kultūrinės veiklos pasaulis.
Visa tai matyti iš muziejaus leidinio ang

lų kalba „Balzekas Museum of Lithuanian 
Culture: Progress Report“, iš periodinio 
biuletenio „Museum Review“.

Muziejaus sudėtyje veikia meno galerija, 
knygynas, meno archyvai, floros skyrius, 
‘Americana' rinkiniai, biuletenio redakcija, 
religiniai rinkiniai, lietuvių žymūnų me
nė, žemėlapių skyrius, liuteronų rinkiniai, 
politinių mokslų skyrius, ginklai ir ginta
ras, medicinos skyrius, liaudies menas, fi
latelija, numizmatika, garso įrašų sankro
va, spaudinių archyvai... Pasakyta, kad tie 
Skyriai veikia, nes tuose skyriuose kaupia
si nuolatinis bendradarbių veikimas. Reiš
kiasi moterų organizacija, jaunimo sekci
ja,

Leidinys nurodo, kad virš 2000 talkinin
kų, ryškiau ar kukliau, padeda muziejui 
eksponatų rinkimu, aukomis, rūpinasi mu
ziejaus plėtros fondu. Beveik šimtas nuo
traukų rodo, kad muziejus yra dinamiškas 
organizmas.

Greta lietuvių nemažiau talkina ir domi
si muziejumi kitataučiai. Jų tarpe daug 
mokslininkų, redaktorių, menininkų, spe- 
cialistų-muziejininkų. Per 30 asmenų pa
stoviai talkina muziejaus veiklai.

Muziejus atidarytas 1966 metais birželio 
mėn. 22 d. Atidarymo iškilmė sulaukė pa
garbaus visuomenės dėmesio: atidaryme 
dalyvavo per tūkstantį asmenų!

Už šio oficialaus vaizdo, už šio didelio 
organizmo fasado — rūpestingai ir šiltai 
— plaka muziejaus įkūrėjo širdis. Stasys 
Balzekas, šiais metais sukakęs pusšimtį 
metų, žinomas stambus prekybininkas pel
nė didžiulio kultūrininko ir lietuvio patrio
to titulą lietuvių kultūros muziejaus orga
nizavimu.

KONKURSAS JAUNIESIEMS 
ŽURNALISTAMS

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba ragina jaunuosius, žurnalistus iki 30 
metų amžiaus, rašyti į laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudą ir kviečia dalyvauti Dauž- 
vardžio Fondo konkurse.

Konkurso dalyviai, iškirpę iš laikraščių 
savo rašinius, spausdintus nuo 1974 m. sau
sio 1 d., ar padarę jų foto kopijas, atsiun
čia tą įrodomąją medžiagą iki 1974 m. lap
kričio 1 d. LŽS-gos pirm. kun. J. Vaišniui, 
S. J. adresu: 2345 West 56th St. Chicago, 
Ill. 60636.

Konkurse gali dalyvauti visų lietuvių 
laikraščių jaunieji bendradarbiai, neišski
riant jaunimui skirtos spaudos.

Pinigines premijas paskirs L. Ž. S-gos 
centro valdyba savo posėdyje lapkričio 6 
d.

Radijo valandėlių jaunieji bendradar
biai ar laikraščių foto reporteriai gali kon
kurse dalyvauti, valandėlių vedėjams ar 
laikraščių redaktoriams rekomendavus.

L. Ž. S-gos centro valdyba

LIETUVIŲ FONDO METAI
1974. I. 1 LF pagrindinio kapitalo buvo 

$895,771,33. Iš pagrindinio kapitalo pelno 
lituanistiniam švietimui, kultūrai bei moks
lui LF iki šiol yra davęs apie 300 tūkst. dol.

Šie 1974 m. skelbiami Lietuvių Fondo 
metais. Bus siekiama baigti pirmą milijo
ną. Kiekvieno lietuvio pagarba ir garbė 
yra būti pirmojo milijono LF narių eilėse. 
Jie visi bus įrašyti į reprezentacinį LF var
dyną. Greta vardų bus ir jų įnašų sumos. 
Tai bus istorinis dokumentas, bylojąs apie 
lietuvių išeivių aukas ir pastangas ugdyti 
lietuvybę ir stiprinti viltį, kad pavergta 
Lietuva vėl būtų laisva. Vardynas, kaip 
veidrodis, parodys, kiek išeivijos lietuvių 
bus prisidėję savo aukomis prie to kilnaus 
tikslo įgyvendinimo.

KANDIDATAS Į KONGRESĄ

Washingtone leidžiamas „GOP Nationa
lities News“ paskelbė informaciją, kad 
jaunas lietuvis Edvardas Šumanas, 30 me
tų, kandidatuoja į Amerikos Kongresą. Ten 
rašoma, kad Šumanas labai aktyvus tarp 
lietuvių ir nelietuvių, yra sėkmingai bai
gęs Mortono kolegiją ir yra Lietuvių res
publikonų federacijos vicepirmininkas.

Duodama ir daugiau žinių apiė jį, bū
tent, kad į Ameriką atvyko 1950 metais ir, 
jei būtų išrinktas, būtų pirmas lietuvis, pa
tekęs į tokį aukštą postą, Atstovų rūmus.

Faustas Kirša

Nerami Baltijos jūra
Pasipuošė jūra, kaip nuotaka kraičiais, 
Baltom vėliavom ir skarotais rietimais — 
Bangom neramu, dangaus skliautai 

neramūs:
Ir plakas ir daužos į kovą kvietimais.

Jr gėlosios upės subėgo į jūrą, 
Kur klaidžioja amžinos prosenių vėlės;
Ir žmonės prigludo prie mėlyno ploto 
Pagarbinti vandenio, saulės ir smėlio.

Ir tu, neprilygstama mano tėvyne, 
Su spindinčia ašara pažeisto veido 
Pavilgai rankas iš gelmių vandenyse, — 
Ir krikšto vardu debesiai išsisklaido.

Mes esam tos akys, kur žaidžia didybės — 
Ir vėlės, ir gelmės, ir plotai, ir varsos;
Mes esam tos širdys, kur skausmas 

nerimsta
Ir girdis kerštaująs nežinomas garsas.

Bet tu, Baltija, mėlynake sesute, 
Dainas Lietuvos vieškeliais išnešiojai; 
Ir sūnūs, kaip lūžtančios bangos prie 

kranto, 
Tau plakančias širdis ir himnus aukoja.

AUKA ENCIKLOPEDIJAI
Prel. Juozas A. Karalius, įvertindamas 

„Encyclopaedia Lituanica“ svarbą ir jos 
reikšmę Lietuvai, taip pat žinodamas jos 
sunkią leidimo padėtį, paaukojo dešimtį 
tūkstančių dolerių tos enciklopedijos lei
dimui paremti. Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius aukotojui už tai viešai padėkojo.

S. KUDIRKOS MOTINA — AMERIKIETĖ
Pasirodo, Simo Kudirkos motina, Mari

ja Kudirkienė, yra gimusi Amerikoje. Ban
doma nustatyti, ar ji yra išlaikiusi JAV pi
lietybę. Teigiamu atveju, tas daug atsiliep
tų į S. Kudirkos išlaisvinimą. M. Kudirkie
nės bylą veda kongresmanas B. Honrahon. 
Taip pat daug prisideda organizacija Am
nesty International, kurios centras yra 
Londone.

MIRĖ J. KURKONIS
Patersone (JAV) mirė (rastas negyvas) 

Jonas Kurkonis, 80 metų amžiaus. Savo 
turtą — apie milijoną dolerių jis buvo už
rašęs Lietuvių Fondui, kad jį tvarkytų ir 
skirtų stipendijas mokslą einančiam jauni
mui.

PROF. PR. SKARDŽIUI 75 M.
Žinomam kalbininkui, prof. dr. Pranui 

Skardžiui neseniai suėjo 75 metai. Baigęs 
Lietuvos universitetą, jis gilino lituanisti
kos mokslus Leipcige, Vokietijoje. Grįžęs 
profesoriavo Lietuvos universitete, o 1946- 
49 m. skaitė paskaitas Tuebingeno univer
sitete. Atvykęs į JAV, ilgesnį laiką dirbo 
Kongreso bibliotekoje, Vašingtone.

Prof. Pr. Skardžius yra parašęs 8 moks
lines monografijas ir šimtus straipsnių li
tuanistikos klausimais. Jis taip pat bendra
darbiavo kalbos reikalams skirtame žurna
le „Gimtoji Kalba“.

ALGIMANTO MACKAUS FONDAS
Algimanto Mackaus Knygų Fondas Čika

goje ieško naujų narių sudaryti pastoviam 
skaitytojų tinklui, kuris taptų atsvara di
dėjančioms spausdinimo išlaidoms. Fondas 
1973 m. išleido Vinco Trumpos istorinę 
studiją „Napoleonas-Baltija-Amerika“, Al
girdo Landsbergio stebuklinius vaidinimus 
„Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje" ir 
Antano Gustaičio humoristinių eilėraščių 
rinkinį „Saulės šermenys“, savo leidinių 
skaičių padidindamas iki 25. Lietuvių Ra
šytojų Draugija savo 1972 m. premiją per
nai paskyrė šio fondo išleistam Belgijoje 
gyvenančio Eduardo Cinzo romanui „Bro
lio Mykolo gatvė“. Lig šiol premijų jau 
yra susilaukę šio fondo šešių leidinių auto
riai. A. Mackaus Fondas šiemet išleis 
Eduardo Cinzo įdomų romaną „Raudonojo 
arklio vasarą“, Alfonso Nykos-Niliūno poe
zijos rinkinį. Spaudai jau baigiamas ruoš
ti automobilio nelaimėje žuvusio aktoriaus 
ir rašytojo Antano Škėmos „Raštų“ III to
mas.

K. BARĖNAS LATVIŲ ŽURNALE
Londone leidžiamas latvių žurnalas Cela 

Zimes (Kelrodis )Nr. 54 įsidėjo K. Bąrėno 
novelę „Krikštynos“, o taip pat autoriaus 
nuotrauką ir trumpą biografiją. Toji nove
lė anksčiau buvo spausdinta K. Barėno 
knygoje „Atsitiktiniai susitikimai“.

Cela Zimes leidžia D. Britanijos Latvių 
Sąjunga. Redaktorius Janis Andrups.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENO PARODA 
ARGENTINOJE

Buenos Aires miesto centre, Kanados 
banko patalpose (g. Florida ir Cangallo) 
vyko lietuvių liaudies išdirbinių paroda. 
Parodoje šį kartą buvo mažiau dalykų iš
statyta, bet parinkti patys vertingiausi eks
ponatai. Naujas dalykas — tai p. Mikelio- 
nienės specialiai tai parodai nupintas šiau
dinukais — sietynas ir taip pat lietuviškos 
juostos su staklėmis pradėtos austi. Buvo 
padėta lapelių, kuriuose trumpai paaiški
nama mūsų liaudies meno dirbiniai. Ste
bint iš šono, daugumas praeivių labiausiai 
domėjosi gintaru. Parodą kiekvienais me
tais toj pačioj vietoj ruošia ALOS Tary
bos speciali komisija, kurią šiais metais su
darė: Aldona Ja Jblonskytė, Leonardas 
Sruoga, Juozas šiušis, Aldona Dambravie- 
nė. Parodos ruošime daug dirbo pirm. A. 
Mičiūdas.

V. DAMBRAVOS VARDO BIBLIOTEKA
Aukštasis Technologijos Institutas Mon

terrey, Meksikoje, vieną savo bibliotekų 
paskyrė mūsų tautiečio diplomato vardui 
įamžinti. Jos vardas: „Biblioteca de siste
mas computacionales VYTAUTAS A. 
DAMBRAVA“. Būdamas JAV konsulu, dr. 
Dambrava labai glaudžiai bendradarbiavo 
su aukštosiomis švietimo institucijomis, o 
ypačiai su akademiniu jaunimu ir nusipel
nė jų gilaus įvertinimo.

PREMIJA E. KEPALAITEI
Meno parodoje Manhattene (JAV), ku

rioje buvo išstatyta 115 tapybos ir skulptū
ros darbų, pirmąją premiją laimėjo Elena 
Kepalaitė už bronzos kūrinį „Trijų viene
tas“. Parodą ruošė American Society of 
Contemporary Artists.

E. Kepalaitė šiais metais buvo surengusi 
dar dvi savo kūrinių parodas Amerikoje.

Išverstos Kronikos
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Ku

nigų Vienybė prisiuntė tokio turinio laišką:
„Dideliu pasiaukojimu ir rizika atsidurti 

Sibire lietuviai Tėvynėje kruopščiai regist
ruoja komunistų pastangas sužlugdyti re
ligiją ir plėsti ateizmą. Faktai suregistruo
ti ir atspausdinti „Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikoje“. Vakarus pasiekė tos 
Kronikos astuoni numeriai.

Siekiant Lietuvos laisvės, svarbu pasau
liui parodyti mūsų tautos kančias. Tos 
Kronikos duoda daug faktų, kuriuos turi-

^TEVAS
(Iš neseniai pasirodžiusios knygos „Šilko tinklai“)

Tomas pro užpakalines autobuso duris įslinko 
į vidų ir pavažiavo dvidešimtį blokų. Už kelių kvar
talų buvo jo buvę namai, žmona su dukrele tebe
gyveno tame pačiame bute. Tomas nesuprato, kodėl 
čia dabar atvyko. Jis praėjo gatvėtakiu ir matė, kaip 
kieme judėjo sūpuoklių grandinėlės. Sūpuokles lei
do kieme pastatyti namo savininkas, gi dabar jos 
atrodė, kaip kartuvės, kuriose buvo pakarti jo ge
riausi metai. Tomas pravėrė vartelius ir įėjo į kiemų. 
Buvo viskas pažįstama, nors ir gana tamsu. Prie 
bankelio pastatytas garsiakalbis pradėjo groti, šalia 
stovįs prožektorius degančiu pirštu, rodė į pilkų dan
gų. Tomas bandė kažką aprėpti. Bankas, pinigai ir 
beribiame danguje žvaigždės. Išėjęs iš kiemo, jis 
stabtelėjo ties maisto krautuve, nors valgyti visai 
nenorėjo. Lange gulėjo vaisiai ir daržovės. Į šių 
krautuvę ateidavo jo žmona ir dukra. Pro šalį einan
ti moteris įdėmiai pažiūrėjo ir net grįžtelėjo. Galėjo 
pažinti. Tomas kažko išsigando ir pradėjo eiti, bet 
durys prasivėrė ir iš jo buvusių namų iššoko dešimt
metė duktė, vilkinti rusvu megztuku, per jo pakaklę 
ėjo juosta, primindama katę. Tomas norėjo jai pa
sakyti, kad ji taip nelakstytų, nes peršals, bet nepa
sakė, gi mergaitė žengė keletą žingsnių krautuvės 
link. Tomas atsisuko ir abu stabtelėjo. Jie stovėjo 
per keletą žingsnių vienas nuo kito, stebėdamiesi. 
Tomas ją gėrė ir svaigo.

— Marija Ona, — tarė tėvas ir nusisuko eiti.
— Tėti, — šūktelėjo mergaitė, ir Tomas atsi

gręžė. Mergaitė priėjo visai arti. Pilki jos plaukučiai 

draikėsi smilkiniais, veidas buvo baltas, lyg gelsvas 
nuo vakarą nušviečiančių lempų. Pro šalį vėl praėjo 
grįždama moteris. Ji dabar Tomą pažino ir nusi
braukė ranka akis. Nuplyšęs tėvas stovėjo prieš duk
terį ir norėjo ją apkabinti, bėgti ar smegti žemėn.

— Marija Ona, — pasakė vėl.
— Tėti, tu nori valgyti? — paklausė mergytė. 

Einam. Nieko nėra. Mama išvažiavo pirkti.
Tomas papurtė galvą.

glIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIJt

| Aloyzas Baronas |
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiii^

— Palauk čia, — pasakė duktė. Tėvas grįžo 
gerą pora žingsnių atgal ir vėl įspyrė akis į vitriną. 
Jis staiga suprato, kad turi kuo greičiau pasišalinti 
ir skubiai ėmė žingsniuoti, bet užpakaly užgirdo tan
kius, lengvus žingsnius ir vėl atsigręžė.

— Tėti, aš žinau kur pinigai. Mes krautuvėj į 
knygą rašom, čia aš taupiau Kalėdų dovanai. Imk, 
— duktė ištiesė molinį kiškį, — čia yra pinigų.

Tomas sekundę galvojo: imti ar ne? Bet jis jau 
buvo įpratęs imti. Jis ištiesė kaulėtus pirštus, ant 
lieso riešo plakėsi plati apsiausto rankovė. Abiem 
rankom paėmęs baltą kiškį, Tomas pasakė:

— Ačiū, Marija Ona. Būk visada gera, — ir 
skubiai nuėjo. Tomas nieko gyvenime nebuvo pa
vogęs, bet dabar jam atrodė, kad kažką apiplėšė.

Tomas lyg ir'girdėjo kažką verkiant, bet gal tai 
buvo vėjas televizijos tinkle, o gal muzika prie ban
ko.

Nors rodos buvo giedra, bet lempų šviesose su
mirgėdavo retos vėjo nešamos snaigės. Prie namų 
sienų kai kur *buvo suneštos siauros sniego juostelės.

Kai Tomas pasiekė valkatynų, buvo dešimta 
valanda vakaro. Iš priešingos pusės atėjo John ir 
Tony.

— Mes turime trisdešimt centų, — pasakė jie 
kartu.

Tomas tyliai atsisėdo ant laiptų ir iš plačios ap
siausto kišenės ištraukė kiškį.

— Tu nepavogei? — paklausė Tony.
— Ne, — atsakė, jausdamas kažkokį siaubų, 

lyg būtų sutikęs vaikystėje mirusius žmones.
Po to ir kiti susėdo ant apleisto namo laiptų. 

Tomas paėmė kiškį ir kažkaip pagarbiai ir grakš
čiai sutrenkė jį į cementinių laiptų briauną. Ant ša
ligatvio pabiro smulkūs pinigėliai. Visi trys juos su
rinko ir visus pinigus paėmė Tomas. Geltona, vėjo 
pučiama šviesa krito ant vyrų apžėlusių žandikau
lių, vyrų siluetai mirgėjo kaip šmėklos. Moliniame 
kišky buvo daugiau kaip trys doleriai. Tony nuėjo į 
smuklę ir atnešė butelį vyno. Doleris turėjo likti vi
sų trijų nakvynei. Jie visi pakaitomis traukė iš bu
telio ir su kiekvienu gurkšniu Tomas jautė, kad visa 
tolo, kad viskas plaukė kažkur ir nyko smulkus duk
ters paveikslas, tik ant jos megztuko juosta platėjo. 
Jam atrodė, kad ji siekia dangų. Bet tai buvo pro- 
žektoraus degantis pirštas.

Kiti du vyrai tylėjo. Jie jau buvo užmiršę, kad 
gėrė už Tomo dukros pinigus. Jie niekada nesvars
tydavo, iš kur pinigai. Užmiršo ir tėvas, kol gretimoj 
smuklėj kažkas įmetė į mašiną pinigą, ir ši verkš
lendama grojo „You are my Sunshine“. Ir tėvas pri
siminė dukrą ir pagalvoja, kad tikrai dukra kaip 
saulės spindėjimas ir minutei jam jos pagailo. Jis 
žiūrėjo į kiškio šukes, ir jos jam piaustė pirštus. To
mas pagalvojo, kad būtų buvę geriau likti viengun
giu, bet užgerdamas vėl įsitikino, jog geriau, kad jis 
tėvas, nes kitaip nebūtų ir šio nuostabaus vyno.

me skelbti pasauliui, idant sulauktume pa
ramos kovoje dėl Lietuvos laisvės. Kunigų 
Vienybė, to siekdama. Išvertė ir atspausdi
no tris Kronikos numerius — 4, 5 ir 6. 
Svarbu tas knygas paskleisti, kaip galima 
plačiau tarp svetimtaučių, kad jie žinotų, 
kas dedasi Lietuvoje. Siunčiame Jums ką 
tik atspausdintus du paskutiniuosius nu
merius ir prašome Jūsų laikraštyje pami
nėti ir priminti, kad tų knygelių galima už
sisakyti šiuo adresu: Religinės Šalpos Ko
mitetas, 64-09 56 Rd„ Maspeth, N. Y. 11378.

Viena knygelė kainuoja 1 dol. Jei kas už
sisakys bent 5, tai tada bus tik 50 centų 
už kiekvieną.“

Kartu su šiuo laišku prisiųsta ir dviejų 
Kronikų vertimai į anglų kalbą, o taip pat 
prašymas padėti jas išplatinti. Kronika Nr. 
5 pavadinta „Christ behind Wire“, ir Kro
nika Nr. 6 — „Out of the Depths“.

VĖL PASIRODĖ
Prieš 18 mėnesių rezistentai Sov. Sąjun

goje atrodė likviduoti. Samizdat išaiškin
tas, jo leidėjai išsiųsti į Sibirą arba į be
protnamius. Bet neseniai vėl pasirodė net 
trys laidos „Einamųjų Įvykių Kronikos“ 
Nebodami didelės rizikos, trys rezistentai 
(Kovaliovas, Velikonova ir Chodorovi- 
čius), pranešdami šią žinią Vakarams, pa
reiškė, kad jų sąžinė neleidžia tylėti. Esą f 
jie kovoja už J. Tautų paskelbtą Žmogaus 
Teisių Chartą, siekdami, kad ir Sov. Są
jungoje tos teisės būtų įgyvendintos. „Kro
nikose“ esą taip pat aprašomi persekioji
mai Sov. Sąjungoje, įskaitant Baltijos vals
tybes. Bylos seniau suimtiems „Kronikų“ 
leidėjams dar nėra pasibaigusios. „Kroni
kų“ pasirodymas skaitomas KGB pralai
mėjimu.
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BALTIJA ketų leisti rengti poilsio zonas ir stovyk
lautojus tiktai tada, kai bus patenkinamai 
išspręstas nutekamųjų vandenų klausimas.

Tačiau didžiausia grėsmė kyla žuvims.

Visokie kelionių biurai, savo prospektuo
se rekomenduodami Baltijos pajūrį, kaip 
ir kadaise gundo turistus iliuzijomis: „ge
riausios poilsio bazės“, „žemės rojus“, 
„šiaurės Rivjera“. Vanduo, savaime aišku, 
„skaidrus“, „chemiškai ir bakteriologiškai 
be priekaištų“, „tyras it kristalas“, o pajū
riu driekiasi „puikūs paplūdimiai“, kur 
„galima maudytis, kiek širdis geidžia“.

Tačiau šita idilija stulbinančiai priešta
rauja tikrovei. Jūros vandens analizė pa
rodė, kad Baltija tapo klaikiai nešvari: 
šiukšlės ir atmatos žvejų tinkluose, buteliai 
pliažuose, plastiko paketai, plaukiantys 
paskui laivus. Kasmet vis rūsčiau skamba 
okeanologų perspėjimas: „Gali prieiti iki 
to, kad Baltijos jūra ims dvokti“. Tarptau-
tinė organizacija, gvildenanti maitinimo 
problemas, be kompromisų pareiškė: Bal
tijos jūra — purviniausia jūra pasaulyje. 
Dabar rengiamasi Baltijos jūros užteršimo 
problemų tyrinėjimo metams. Į jūrą iš
plauks tarptautinės mokslinio tyrimo lai
vų flotilės.

Geologiniu požiūriu Baltijos jūra nėra 
labai reikšminga. Jos paviršius — tiktai 
400 tūkstančių kvadratinių kilometrų, van
dens joje ne daugiau kaip 22 tūkstančiai 
kubinių kilometrų, kranto linijos ilgis — 
apie 20 tūkstančių kilometrų.

Tačiau ekonominiu bei politiniu požiūriu 
šita maža vidinė jūra Europos šiaurėje be 
galo svarbi. Septynios Pabaltijo valstybės 
pasiekė 22 procentus pasaulinės prekybos. 
Baltijos pakrantėse stovi 60 stambiausių 
miestų, į ją įteka apie 200 upių. Baltijos 
vandenimis nutiesti patys judriausi pasau
liniai jūrų vieškeliai.

Vis sparčiau vystama laivininkystė, ple
čiami uostai. Pastaraisiais metais, pavyz
džiui, Ščecino metinė krovinių apyvarta iš
augo nuo 9 iki 16 milijonų tonų. Suomija 
per 10 metų padidino savo prekybos laivy
no tonažą 70 procentų.

Kilio kanalas yra vienas intensyviausiai 
naudojamų kanalų, kasmet juo praplaukia 
beveik 70 tūkstančių prekybos laivų, tarp 
jų daugiau kaip 3 tūkstančiai tanklaivių.

Šalia keleivinių laivų armados prisiveisė 
daugybė sportinių laivų ir motorinių jach
tų. O kur dar žvejybos laivynas — apie 10 
tūkstančių katerių, tralerių, motorlaivių 
dieną naktį kursuoja Baltijos jūra. Visos 
Pabaltijo valstybės suintensyvino žvejybą. 
Lyginant su ketvirtuoju dešimtmečiu, sil
kių sugaunama 5 kartus daugiau, o kilkių 
— 20 kartų. 1960 metais silkių, navaigų, kil
kių ir plekšnių sugauta apie 400 tūkstan
čių tonų, o 1970 metais — jau tik 700 tūks
tančių tonų.

Nemažėja turistų srautas į Baltijos pa
jūrį, ypatingai VFR ir VDR. Higienos ir tu
rizmo specialistai nurodo šito turistinio 
„bumo“ neigiamas pasekmes: gausus žmo
nių susitelkimas neišvengiamai smarkiai 
padidina kanalizacijos vandens kiekį, dėl 
vis didėjančio jachtų skaičiaus vis daugiau 
kanalizacinio vandens išpilama iš jų į jū
rą be jokio valymo.

Mokslininkai labai nerimauja dėl pakiti
mų Baltijos jūroje, pastebėtų per pasta
ruosius dešimtmečius: gausėja druskų ir 
fosfatų, tūkstančiai kvadratinių kilometrų 
giluminių vandenų stokoja deguonies, to
se negyvose vandens dykumose kaupiasi 
sieros vandenilis, o giluminių vandenų už
teršimo riba nepaliaujamai kyla aukštyn.

Plačiose Baltijos zonose stebėtojai pažy
mi pablogėjusias gyvenimo sąlygas florai 
ir faunai, o kai kur net visai nebeaptinka 
dugno augmenijos ir gyvų organizmų.

Nepilnais duomenimis, ištuštėjo apie 40 
tūkstančių kvadratinių kilometrų jūros 
dugno, tai yra maždaug 10 procentų jo ben
dro ploto. Liubeko įlankos vandenyse bio
logai dabar aptinka tiktai tokių organizmų, 
kurie nebijo deguonies bado ir gali ilgai iš
būti sieros vandenilio prisotintoje aplinko
je.

„Padėtis nuolatos blogėja“, — praneša 
Jūros tyrimo institutas Varnemiundėje. 
Lenkų okeanologas Liudvikas Žmuidzins- 
kis mano, kad giluminių vandenų užterši
mas keliąs rimtą pavojų visai Baltijos jū
rai. Jeigu to proceso nepavyks sustabdyti, 
neilgai trukus ji taps biologiškai mirusia 
jūra.

*

šija lygį, užregistruotą Šiaurės jūroje arba 
Atlante. Negyvų jūros erelių riebalų 
sluoksnyje mokslininkai aptikdavo iki 2,5 
gramo DDT kiekvienam riebalų kilogra
mui, o jų kiaušinių lukštai būdavo tokie 
trapūs, kad sukiuždavo beperint paukščiu
kus.

Švedijos, Danijos, Suomijos pakrančių 
vandenyse sugautos žuvys turėjo tokį nuo
dingų sunkiųjų metalų, pavyzdžiui, gyvsi
dabrio kiekį, kad plačiausiuose rajonuose 
teko uždrausti žūklę. Išmirė ištisos paukš
čių kolonijos. O kokių ilgalaikių pasekmių 
žmogaus organizmui gali turėti gyvsidab
ris, žinome iš Japonijos Minamatos pavyz
džio. Ten gimė dešimtys aklų arba luošų 
vaikų. Vis dėlto gyvsidabrio junginiai pla-

Žurnalas „Fišvaid“ rašė: „Po pusšimčio 
metų Baltijos jūra taps kloakų jūra, vadi
nasi, ir mirties jūra ne tiktai navagai, bet 
ir kitoms žuvų bei gyvūnų organizmų rū
šims“. *

Perspėti apie pavojų, mokslininkai kelia 
savo reikalavimus. Nors kai kurie iš jų pa
stangas apsaugoti jūrą laiko iliuzijomis, 
nes pramonės (o tuo pačiu ir pramonės at
liekų) augimas norom nenorom privers da
ryti didžiules išlaidas nutekamųjų vande
nų problemai išspręsti, ir laiko jūros ap
saugojimą nuo nešvarumų utopija, tačiau 
kai kuriais klausimais ekspertų nuomonės 
vieningos. Jie teigia, kad būtina skubiai 
pakeisti buitines bei pramonines medžia
gas, turinčias fosforo: būtina uždrausti

Atsisveikinimas su Baltijos jūra

čiai tebenaudojami, gaminant kovos prie
mones prieš kenkėjus žemės ūkyje, o taip 
pat popieriaus pramonėje.

Maisto bei celiuliozės pramonės nuteka
mieji vandenys absorbuoja daug deguonies 
ir neša su savimi daug maisto atliekų. 
Audringai besivystanti medžio apdirbimo 
ir popieriaus pramonė išleidžia šimtus 
tūkstančių tonų nutekamųjų vandenų, ab
sorbuojančių deguonį. Tokios medžiagos, 
kaip ligninas ir celiuliozės pluoštai, stačiai 
„dusina“ dugno florą ir fauną.

Alina jūrą ir komunaliniai nutekamieji 
vandenys —- neišvalytas pramoninių bei 
buitinių atliekų mišinys, greitai pūvantis, 
turtingas angliavandenių, fosforo. Jie taip 
pat absorbuoja deguonį, o be to, turi itin 
daug bakterijų ir virusų.

Mokslininkams kelia pavojų ir radioak
tyvios atominių elektrinių atmatos ir jų 
šildomas vanduo.

Kopenhagoje ir kai kuriuose kituose Da
nijos miestuose kanalizacija išpila nuteka
muosius vandenis į jūrą be valymo. Švedi
joje jūra ir pakrantė labiausiai užterštos 
prie Stokholmo ir Goteborgo. Suomijoje 
daugiausia fekalijų išmetama arba be va
lymo, arba tik po pirminio valymo (smul
kinimo). VFR komunaliniai nutekamieji 
vandenys paprastai išpilami nevalyti.

„Kai plauki Baltija, — rašo danas ekolo
gas Akselis Elehameris, — turi brautis per 
šiukšles“. Net juokaujama, kad Baltijos 
jūroje dabar galima plaukioti be kompaso, 
orientuojantis į šiukšles.

Liubekietis higienos klausimų specialis
tas Helmutas Berntas viename pasitarime 
Bonoje pareiškė, kad Baltijos pajūryje rei-

mesti iš laivų kietas atliekas ir pilti iš jų 
nutekamuosius vandenis trijų mylių zonos 
ribose; keleiviniai laivai privalo turėti nu
tekamiesiems vandenims tokio tūrio rezer
vuarus, kad galėtų pakankamai ilgai juos 
išlaikyti.

Kai kurių gelbėjimo priemonių jau ima
masi. Suomijoje sukurta nauja pramonės 
technologija, leidžianti išvengti sulfidų iš
metimo į jūrą (jie sudeginami sausumo
je). Baltijos pajūryje statomi arba planuo-> 
jami įrengimai vandeniui chemiškai arba 
biologiškai valyti. Šlezvige-Holšteine su
kurti valymo įrenginiai. Devintame de
šimtmetyje nevalyti vandenys į jūrą bus 
beveik nepilami.

VDR penkmečio plane numatyta skirti 
100 milijonų markių atitinkamoms valymo 
priemonėms. Leningrade statomas nuteka
mųjų vandenų biologinio valymo įrenginys. 
Jis praleis 750 tūkstančių kubinių metrų 
vandens per dieną. 80 pramonės objektų ir 
miestų ruošiami hidrologinių kompleksų 
projektai. Be to, pastaruoju metu pradėta 
aprūpinti vadinamaisiais vandens-naftos 
separatoriais, su kurių pagalba jūra bus 
apvalyta nuo naftos.

Beveik visos Pabaltijo valstybės organi
zuoja patrulių tarnybas ir kateriais bei 
sraigtasparniais kovoja prieš pažeidėjus, 
teršiančius jūrą nafta.

Mokslininkai vieningai mano, kad Balti
jos jūrai turėtų būti suteiktas specialus 
statusas. Būtina pasiekti, kad būtų visiš
kai uždrausta mesti į jūrą kietas atliekas, 
pilti naftą ir tepalus, mesti butelius ir 
plastikatus.

„Švyturys“

Didysis Londono turgus

„Naujienose“ (Nr. 71) Jonas Šarkus, ko
mentuodamas Rimvydo Giedraičio straips
nį anglų kalba apie dabartinę Lietuvą, 
tarp kitko, cituoja tokią pastraipą iš dr. 
Fred C. Schwartzo (Christian Anti-Com
munist Crusade pirmininko) raštų:

„Sprendimai apie bet kurį komunistinį 
kraštą iš trumpalaikio vizito yra panašūs į 
tuberkuliozės arba džiovos sanatoriją lan
kiusio asmens neesminius įspūdžius. Toks 
diletantas tampa sužavėtas gėlėmis, sniego 
baltumo paklodėmis ir su šypsenomis vei
duose slaugėmis, o grįžęs į savo aplinką pa
reiškia:

— Kas nors gero turi būti toje džiovoje. 
Aš mačiau gražiausias gėles, o vandentie
kio ir kanalizacijos įrengimai yra geriausi 
iš visų man matytų...

Betgi paklaustas apie džiovos bacilas, 
toks asmuo su pastangomis įtikinti tvirti
na, kad jis nematė nė vienos bacilos laike 
visos inspekcijos. Atkreipus dėmesį, kad 
jis buvo vedžiojamas specialiai vizitams 
paruoštose vietose ir ar matė lavoninę bei 
dezinfekcijos kambarį, toks asmuo atsako, 
kad gal būt ne viską pastebėjo, bet ką ma
tė — viskas buvo puiku.“

„Draugas“ (Nr. 65) įsidėjo b. kv. veda
mąjį apie blogus spaudos reikalus ir jos 
ramsčius.

„Didžiulius sunkumus pergyvena ne tik
tai Amerikos, bet ir viso pasaulio spauda. 
JAV-bėse siaučia infliacija. Kitais žodžiais 1

tariant, smarkiu tempu kyla įvairių gami
nių kainos, išlaidos didėja tokiu greičiu, 
kad gaunami atlyginimai nespėja jų vytis. 
Smarkiai nukenčia visi, ypač smulkūs ir 
sąžiningi taupytojai. Realaus uždarbio ma
žėjimas mažina plačiųjų dirbančiųjų 
sluoksnių perkamąją galią.

JAV-bių vyriausybės įstaigos, jų tarpe 
ir paštas, pergyvena organizacinę krizę. 
Mokestis už įvairius pašto patarnavimus, 
įskaitant ir laikraščių persiuntimą, yra la
bai aukštai iškeltas ir pagal kongreso pri
imtą įstatymą, dar kasmet planingai kelia
mas. Lygiagrečiai nemažesniu tempu kyla 
popieriaus kainos, mokestis už įvairius pa
tarnavimus, remontus. Net didžiausi laik
raščiai ir žurnalai pergyvena finansinę kri
zę, kuri negailestingai smaugia ne tiktai 
idėjinius, bet ir komercinius laikraščius, o 
kartu ir lietuviškąją spaudą.

Tenka dar pridėti, kad, kylant pašto pa
tarnavimo kainom, pats patarnavimas (tu
rime galvoje laikraščio pristatymą) ne tik
tai ne gerėja, bet proporcingai menkėja.“

Nei kiek nelengvesnes, bet dar sunkesnes 
sąlygas turi Europoje leidžiamoji lietuvių 
spauda, nes skaitytojų čia žymiai mažiau, 
o skelbimų beveik visai nėra. Pažymėtina, 
kad Anglijos paštas taip pat žymiai pakėlė 
spaudos persiuntimo mokesčius. „Europos 
Lietuvio“ redakcija ir leidėjai ypačiai dė
kingi tiems skaitytojams, kurie užsisaky
dami laikraštį, prideda nors ir mažą auką 
spaudai paremti.

LIETUVOJE

Baltijos jūros prigimtis unikali. Tai be
veik ne jūra, greičiau tai milžiniškos upės 
žiotys, fiordas, didžiulė įlanka, sūraus ir 
gėlo vandens biologinis hibridas.

Turtingi druskų sunkieji gilumų vande
nys tarsi nepramušamu skydu pridengti 
mažiau druskingo ir lengvesnio vandens 
sluoksnių. Tad giluminiai vandenys neturi 
jokio sąlyčio su atmosfera, juose nepapil
domos deguonies atsargos.

Baltijoje nėra potvynių ir atoslūgių, pla
čių jos rajonų dažni užšalimai dar labiau 
trukdo maišytis vandens masėms.

Mūsų šimtmečio pradžioje pradėta tirti 
Baltijos jūros biologines ir chemines savy
bes. Dabar beveik visi mokslininkai mano, 
kad didžiausią žalą Baltijos jūrai daro 
žmogus, negailestingai ją eksploatuojantis.

Septintą dešimtmetį pasigirdo pirmieji 
pavojaus signalai: septynios Pabaltijo vals
tybės kasmet išpila į jūrą daugiau kaip 1,2 
milijono tonų medžiagų, absorbuojančių 
deguonį, ir apie 14 tonų fosforo.

Baltijos jūros gyvūnijos pasaulis jau 
smarkiai apnuodytas. Žuvų, paukščių, ruo
nių organizmuose aptinkama DDT, dildri- 
no ir kitų nuodingų medžiagų, o chloro 
angliavandenių koncentracija 10 kartų vir-I

Rytiniame Londone netoli Liverpool ge
ležinkelių stoties kiekvieną sekmadienį 
vyksta didžiulis turgus. Jį žino ne tik Lon
dono, bet ir tolimųjų apylinkių gyventojai. 
Spėjama, kad kiekvieną sekmadienį suva
žiuoja apie 100.000 žmonių, nes čia galima 
nusipirkti papigintomis kainomis įvairiau
sių prekių. Tai sena rytų Londono vieto
vė, kurios pagrindinė gatvė, Berwardes 
Lane buvo pravesta 1373 m. Apie 1500 m. 
gatvės vardas buvo pakeistas ir ji pava
dinta Hog Lane. Kai pradėjo statyti gyve
namus namus, tai 1603 m. ta gatvė buvo 
pavadinta Petticoat Lane. 1830 m. ji per
krikštyta į Middlesex Street ir tas pavadi
nimas išsilaikė iki šių dienų. Bet toje vie
tovėje vykstąs turgus yra vadinamas se
nuoju vardu, būtent: Petticoat Lane Mar
ket.

Vietovėje gyvena žydai, kurie verčiasi 
įvairia prekyba. Dauguma jų tėvų buvo at
vykę iš Lietuvos, Lenkijos; Rusijos ir kitų 
Rytų Europos kraštų. Bet tie senieji žydai 
jau iškeliavo į amžinastį, o jų vaikai ma
žai ką žino apie savo tėvų gimtuosius kraš
tus.

Kai 1947 m. apsigyvenau Londone, tai 
medžiagoms, drabužiams ir avalynei pirk
ti buvo duodami kuponai. Bet šiame tur
guje tas prekes buvo galima pirkti be ku
ponų. Žinoma, reikėjo daugiau mokėti. 
Kainos su derybomis — ką nusiderėsi, tai 
nemokėsi. Tai ir tekdavo pradėti derybas 
nuo pusės užsiprašytos kainos.

Tuo laiku dar gyveno keletas iš Lietuvos 
atvykusių žydų. Kurie, gal dar gerai ne

mokėdami anglų kalbos, turguje pardavi
nėdami daržoves šaukdavo: „Petruška, pet- 
ruška, rūgštynė, rūgštynė“ ir pan. Jie tuos 
lietuviškus vardus turguje įpilietino ir 
anglai gerai suprato, kokias jie parduoda 
daržoves. O kai nepasisekdavo biznis, tai 
supykęs pardavėjas kairtais ir lietuvišką 
rupūžę paleisdavo... Vienas kitas dar gana 
pakenčiamai mokėjo lietuviškai kalbėti. 
Bet kaip minėta, jie visi jau iškeliavę į am
žinastį. Tik kartais pasikalbu su jų vai
kais, kurie mane pažįsta, kaip atvykusį iš 
jų tėvų krašto.

Turgaus aplinkumoje yra išsilikusi di
džiulė Houndsditch urmo krautuvė, įsteig
ta 1825 m. Didelių modemiškų krautuvių 
nėra. Buvo bandoma steigti Oxfordo gat
vės pavyzdžiu gražias modemiškas krau
tuves. Nors šimtai tūkstančių suvažiuoja į 
turgų, bet žmonės į tokias krautuves 
neina. Todėl, kad ant šaligatvio gal tokias 
pat prekes pardavinėja už pusę kainos. To
dėl prabangios krautuvės greitai bankro- 
tuoja ir užsidaro.

Apskaičiuota, kad sekmadienio rytą su
statoma apie 1.000 prekybinių stalų. Be to, 
dar nemažas skaičius atidarytų krautuvių. 
Tai tokiam turgui pasibaigus, gatvėse lie
ka apie 5-10 tonų įvairių atmatų. Jas reikia 
surinkti ir išvežti toli už miesto. Gatvių 
plovimui kiekvieną kartą sunaudojama 
apie 4.000 galonų vandens. Tas sudaro 
daug išlaidų. Bet jeigu tokius turgus ruo
šia, tai, matomai, jie padengia visas išlai
das ir dar duoda pelno.

V. Vytenietis

NAUJI BUITINĖS CHEMIJOS GAMINIAI
Nauja skalbimo priemonė „Vita“, kurią 

gaminti pradėjo pagrindinė firmos „Lietu
vos buitinė chemija“ įmonė, žymiai pageri
na nailoninių gaminių dėvėjimą. Jos ga
mybos technologiją paruošė firmos labora
torijos specialistai kartu su Kijevo Visa
sąjunginio chemijos projektavimo moksli
nio tyrimo instituto mokslininkais.

„Vita“ pašalina elektrostatinį krūvį, ga
miniai nuo jos suminkštėja, mažiau suge
ria dulkes. Tai viena iš devynių naujovių, 
kurių masinę gamybą įsisavino „Lietuvos 
buitinės chemijos“ firma. Vonioms ir vir
tuvių kriauklėms valyti skirta pasta „Sani
tarinė — 2“. Didelę paklausą pirkėjų tar
pe turi nauja baldų valymo priemonė „Po- 
lizolis — 3“, kuri pašalina dėmes nuo poli
ruotų baldų, grąžina jiems buvusį blizgesį.

Nemaža naujovių skirta automobilių 
priežiūrai. Specialus tirpalas palengvina 
atidrėkusių variklių užvedimą. Juo api
purkšti laidai išlaiko izoliacines savybes po 
ilgo žiemos stovėjimo. „Mažosios chemijos“ 
specialistų sukurtas aerozolis visiškai ap
saugo automobilių langus nuo aprasojimo 
iš vidaus.

„T.“

PLAKĖ NEGEROVES
Balandžio 1 d. vakarą Vilniaus profsą

jungų /kultūros rūmuose dėl „Tiesos“ dien
raščio prizų varžėsi geriausios meninės 
agitbrigados, humoru ir satyra plakusios 
gyvenimo negeroves. Alma Karosaitė 
„Komjaunimo Tiesos“ 67 nr. rašo: „Kaip 
nesijuoksi, kai scenoje vyksta nukoihbi- 
nuotos dešros tiekėjų ir vartotojų konfe
rencija. Kaip nesikvatosi iš gaisrininkų 
komandos, kuri organizuotai vyksta į pa
galbą, kai gaisras jau ataušęs, o šuo pats 
užsigesinęs savo būdą. Juokas ima iš vie
tinės gamybos batų be padų, ir kai turisti
nės kelionės metu skęsta darnaus kolekty
vo narys Kliauga, o perbalę draugai stai
giai svarsto, kas gi skęstančiųjų gelbėjimo 
draugijos pirmininkas...“ A. Karosaitė ci
tuoja Jurbarko rajono Rotulių kultūros na
mų brigados „Įvykdysime pirma laiko“ 
kandų pareiškimą: „Pirma laiko karvidę 
pastatėm, pirma laiko sugriuvo...“ „Suval
kietiškoje mugėje“ žiūrovams teko susipa
žinti su fotografais, „kurie pagamina nuo
traukas po metų, jei prisimeni, kurią sa
vaitės dieną fotografavaisi“. Premijas lai
mėtojams įteikė „Tiesos“ vyr. red. A. Lau
rin čiukas.

VILNIUJE TRŪKSTA ALAUS
Vilniuje per metus vienas žmogus išge

ria tik 32.3 litrų alaus. Ir ne todėl, kad 
žmonės nenorėtų, bet kad negalima jo gau
ti. Pernai veikė Vilniuje keturi alaus barai. 
Per metus atsidarė dar du nauji alaus res
toranai. Ta proga „Švyturyje“ (Nr. 8) ra
šoma:

„Pasižiūrėkime, kurgi ir kaip vilnietis 
išgeria per metus 32,3 litro alaus? Namuo
se, parsinešęs iš parduotuvės, alaus bare, 
turėdamas laiko ir kantrybės, ar pirties 
Tilto gatvėje bufete? Matyt, to alaus jis 
paragauja visur, deja, taip ir neranda vie
tos, kur norėtų vis užsukti, kur nebūtų ei
lių, o alus būtų šviežias, visą laiką jo mėgs
tamos rūšies, su jo mėgstamais užkan
džiais. Ir iš tikro, jeigu sakome, kad teat
ras prasideda rūbine, tai nė kiek nesukly- 
sime pasakę, kad alaus baras prasideda ei
le prie durų. Ir man regis, kartais visai be 
reikalo kaltiname tuos, kurie valandą kitą 
išstovėję prie durų, nenori iš baro išeiti be

dešimties tuščių bokalų, sakydami, kad 
vieną sykį atsigers visam mėnesiui. Šitoks 
gėrimas, žinoma, ne į sveikatą, bet ką žmo
gus darys, jeigu alaus kartais nori, bet ne 
visada jo esti (dargi ant alaus baro durų 
neretai išvysi užrašą: „Alaus nėra“), jeigu 
trypinėti pusvalandį prie alaus cisternos 
ne kiekvienas išdrįsta? Pagaliau ar ne per 
tai netgi tie reti barai greitai tampa blogio 
simboliu ir visa savo esybe diskredituoja 
pačią alaus prasmę?“

TUŠČIAS DARBAS

Kaip anksčiau buvo rašyta, į Aukščiau
sią Tarybą, kuri bus renkama birželio 16 
d., įvairios respublikos, jų tarpe ir Lietu
va, kandidatais siūlė TSKP Centro Komi
teto ir Politbiuro narius. „Tiesa“ paskelbė 
tų aukštųjų pareigūnų atvirą laišką, kad 
jie galį kandidatuoti tik vienoje vietoje. 
Dauguma jų pasirinko Maskvos, Minsko, 
Leningrado miestus ir tas respublikas, iš 
kurių jie yra kilę. Tokiu būdu L. Brežne
vas, nors ir buvo pasiūlytas Vilniuje, bet 
atstovaus Maskvos Baumano apygardai. 
Tik Latvijos Kirovo apygardai sutiko 
atstovauti Politbiuro narys A. Pelšė, kuris 
yra kilęs iš Latvijos.

TSKP Centro Komiteto nariai iš anksto 
žinojo, kad jie galės atstovauti tik vienai 
apygardai, bet tuščios garbės ir propagan
dos sumetimais leidosi pasiūlomi keliose 
vietose.

LIETUVOJE MIRĘ KUNIGAI

Vasario 11 d. Kuliuose palaidotas Tene
nių klebonas kun. Juozas Našlėnas, buvęs 
ilgametis Kulių klebonas. Vasario gale mi
rė Šilalės altaristas kun. Edmundas Basys, 
palaidotas Dauguose.

Kovo 2 d. kepenų vėžiu mirė kun. Anta
nas Balčiūnas, Kartenos altaristas. Buvo 
gimęs 1904 m., kunigu įšventintas 1934 m. 
Palaidotas Gelgaudiškyje.

Gulsčiai: 1. Akla gatvė. 6. Plati duobė su 
vandeniu. 7. šaukti. 9. Priklausantis man. 
10. Pokylis. 11. Lėktuvų pakilimo vieta.

Statmenai: 2. Namų darbo gėrimas. 3. 
Sprendimas. 4. Su kupra. 5. Akimis apme
tamas plotas. 8. Apsigynimo technikos 
mokslas. 10. Neturtingas (angliškai).

GALVOSŪKIO NR. 39 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Vargdienis. 6. Krata. 7. Mir

ta. 9. Varu. 10. Ponia 11. Liaupsinti.
Statmenai: 2. Dūda. 3. Iškyla. 4. Mintu

vai. 5. Akimirka. 8. Raupai. 10. Pati.
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PATIKSLINIMAS

Gegužės 7 d. išleistasis „Europos Lietu
vis“ turėtų būti ne Nr. 18, bet Nr. 19, o ge
gužės 14-tos dienos — turėtų būti Nr. 20.

Nenorėdami toliau kartoti įvykusios klai
dos, praleidžiame Nr. 20, todėl šios savai
tės laikraštis yra Nr. 21. Tuos, kurie renka 
laikraščio komplektus, už numeracijos su
maišymą spaustuvė atsiprašo.

GAUTAS LAIŠKAS

Iš Lietuvos gautas laiškas Juozui Kažu- 
kauskui (J. Kane), anksčiau gyvenusiam 
Glasgowe. Rašo sesuo iš Varkųjų kaimo, 
Anykščių rajonas.

Kreiptis j VI. Kilių 65, Frogmore Avė., 
Hayes, Middx.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 7-13 dienomis D. Britanijoje Bri
tų Europos Laisvės Lyga ruošia Pavergtų
jų Tautų Savaitę. Savaitės programa šiais 
metais žada būti itin turininga. Norima 
pritraukti spaudos ir televizijos atstovus. 
Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.

Pažymėtina, kad tuo pačiu metu Paverg
tųjų Savaites ruošia ne tik Londono, bet 
ir kitų kolonijų išeivija. Ypačiai aktyvus 
yra Bradfordas.

LONDONAS
SUSITIKIMAS SU ALGIRDU 

LANDSBERGIU

Algirdas Landsbergis dažna proga mėgs
ta pajuokauti, kad jis esąs pats didžiausias 
lietuvių rašytojas. Šitaip jis juokauja dėl 
savo ūgio, nes tokio aukšto kito vyro reikė
tų gerai paieškoti.

Bet rašytojas jis yra geras, keli jo dar
bai premijuoti, kelios dramos buvo pasta
tytos kitataučių teatruose, ir Skaito jis be 
galo įdomiai. Dėl to prašom šeštadienį, bir
želio 1 d., atsilankyti į Lietuvių Namus, 
•kuriuose DBLS Centrinio skyriaus valdy
ba ruošia su juo susitikimą.

To susitikimo pradžia 7 vai.

PADĖKA

Širdingai dėkojame visiems, kurie gegu
žės 4 d. apsilankė mūsų ruoštame pobūvy- 
je-baliuje. Ypatingą padėką reiškiame au
kotojams už dovanas loterijai.

Dainavietės

EKSKURSIJA Į RAMSGATE

Šv. Onos Moterų Draugija birželio 30 d. 
(sekmadienį) ruošia ekskursiją į Rams
gate.

Kelionės kaina — £1.25. Vyresnio am
žiaus narės vežamos nemokamai.

Užsisakyti galima pais M. Knabikienę.

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Londono lietuvių parapija š. m. gegužės 
26 d. (sekmadienį) rengia ekskursiją į tra
dicini lietuvių sąskrydį Sodyboje.

Norintieji vykti, prašomi užsirašyti Kle
bonijoje (21 The Oval, Hackney Rd., E2), 
pas tarybos narius S. Kasparą ir I. Dailidę, 
Baltic Stores krautuvėje arba Lietuvių 
Namuose.

Kelionės kaina — £1.30. Sumokama už
sirašant, nurodant iš kurios vietos pagei
daujama išvykti — L. Namų ar bažnyčios.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 8 
vai. ryto punktualiai. Pasivėlavusių nebus 
laukiama. Prie L. Namų autobusas bus 8.30 
vai. Iš Sodybos išvykstama 7 vai. vakare. 
(Sudaroma proga grįžusiems pasinaudoti 
Londono transporto priemonėmis į na
mus.).

Vykstantiems traukiniu primenama, kad 
vietinis autobusas (Nr. 6) tarp Aidershot 
ir New Inn dabar eina rečiau.

TRADICINĖ LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA

Bilietai platinami Lietuvių Bažnyčios 
Londone rėmėjų pastangomis visose lietu
viškose D. Britanijos kalonijose. Lietuviai 
prašomi ją paremti nusiperkant bilietų.

Kas norėtų ateiti talkon bilietus išpla
tinti, prašoma atsiųsti savo adresą ir tuo
jau bus pasiųsti bilietai.

Derby lenktynės šiais metais bus birže
lio 5 dieną Epsom „Race Course“, Surrey.

Visi suinteresuoti šia loterija prašomi 
rašyti: Lithuanian R. C. Church, 21 The 
Oval, Hackney Road, London E. 2.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gegužės 26 d., 11.15 
vai., Lietuvių židinyje.

KEIGHLEY — St. Anne's bažn. — gegužės
26 d., 3 v. p. p. (Balandžio mėn. nebu
vo gauta bažnyčios).

BRADFORDE — birželio 2 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — birželio 9 d., 1 v.

P- P-
MANCHESTERIS — gegužės 26 d., 11 vai.

VYSKUPO APSILANKYMAS

Praėjusi savaitgalį Londono lietuvių baž
nyčioje vykusios iškilmės praėjo gana sėk
mingai. Du vakarus vysk. Antanas Deks- 
nys pravedė gražius, prasmingus pasikal
bėjimus — dvasinį .susitelkimą. Į sekma
dienio iškilmingas pamaldas ir naujojo 
priestato pašventinimą atvyko labai daug 
žmonių. Gana didelis būrys vėliau susirin
ko ir į parapijos salę. Savo paprastu, ma
loniu žodžiu vyskupas A. Deksnys tiek baž
nyčioje, tiek ir salėje dalyvavusuosius la
bai maloniai nuteikė. Ačiū jam.

Bažnyčioje ir salėje paasirodė Londono 
lietuvių choras, vadovaujamas J. Čermio.

NAUJA „DAINAVOS“ VALDYBA

Š. m. gegužės 19 d. įvykusiame Londono 
Moterų Sambūrio „Dainava“ metiniame 
susirinkime išrinkta nauja valdyba: pirmi
ninkė — D. Riibokienė, vicepirm. — S. Ru- 
seokienė, sekretorė — T. Girėnienė, kasi
ninkė — P. Nenortienė.

Revizijos komisija: J. Kerienė ir B. Na- 
majuškienė.
' Susirinkimas ir naujoji valdyba šia pro

ga reiškia padėką buvusiai valdybai, ir 
ypačiai jos pirmininkei M. Varkalienei už 
sėkmingą darbą.

STOKE-ON-TRENT
SĖKMINGAS MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Jau antrą kartą iš eilės čia pavyko sėk
mingai paminėti Motinos Dieną. Netikėtai, 
sodriu būriu, į minėjimą atvyko Wolver- 
hamptono ekskursija, su pirm. L. Adamka- 
vičiumi ir D. J. Narbutais. Iš Manchesterio 
ir Rochdalės lengvomis mašinomis svečiai 
užpildė nedidelę, bet jaukią Tunstalio 
Sneyd Arms Hotelio salę.

Susirinkusieji išklausė pirm. P. Dudėno 
sveikinimo ir pasigėrėjimo gausiu dalyva
vimu. Girdėjo tai dienai pritaikytą kalbą, 
kurioje V. Andruškevičius ryškino skirtu
mą tarp motinos meilės ir meilės dėl pini
gų, grožio ir kitų patogumų. Paaiškino ka
da ir kaip pirmoji Motinos Diena buvo pra
dėta minėti. Po kalbos sekė jaunių dekla
macijos, kurių tarpe žodį tarė ir paskaitė 
iš Lietuvos gautą eilėraštį D. Banaitis. Dėl 
eilėraščio norisi įterpti, kad nors Rusijoje 
ir jos užgrobtuose kraštuose Motinos Die
na nėra minima, bet matyti, kad Lietuvo
je dar kuriama, galvojama ir jaučiama pa
gal Vakarų žmoniškumo ir aukštesnės kul
tūros papročius. Erna Harrington-Jurkšai- 
tytė, jau žinoma dėklamatorė, apsirengusi 
taut, drabužiais jautriai deklamavo, užtik
rindama, kad Lietuva dar -gyva, dar nori 
būti laisva.

Po meninės dalies miklūs muzikantai iš
judino net ir senesnius pasikraipyti, o la
bai gausi — 70 laimikių — loterija intriga
vo publiką, čia tenka ypatingai pagirti 
darbščias ponias: Iris Petronienę, Oną 
Vencaitienę ir lietuviams šiltai pritarian
čią Mrs. A. Bateman.

Minėjimas praėjo darnioje, pakilioje, 
vienybe dvelkiančioje nuotaikoje. Duok, 
Dieve, daugiau tokių minėjimų-subuvimų. 
tai mūsų dalia nepražus.

Maloni staigmena buvo Sodybos Vedėjų 
B. ir J. Snabaičių pasirodymas. Čia buvo 
proga daug ką išsiaiškinti — patikslinti ir 
dabar jau dainuojame: — „Į Sodybą, į So
dybą, tą mielą kampelį, visi, kas tik nori, 
visi, kas tik gali“...

V. A.

WOLVERHAMPTONAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Šių metų birželio mėn. 15 d. 7 v. DBLS 
Wolverhamptono skyrius, susitaręs su Bir- 
minghamo ir Coventrio skyriais, puošnioje 
Lenkų Katalikų Klubo salėje, Stafford Rd. 
Oxley, Wolverhampton (netoli Goodyear 
padangų fabriko), rengia Išvežtųjų Pami
nėjimą.

Bus įdomi programa, gros Coventrio 
garsusis lietuviškas Dragūno orkestras, 
veiks turtinga loterija. Baras su įvairiais 
gėrimais ligi 12 valandos, šokiai ligi 1 va
landos.

Maloniai prašome visus iš arti ir toli, pa
vieniai ar ekskursijomis dalyvauti mūsų 
parengime.

Skyriaus Valdyba

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į L. SODYBĄ

Š. m. gegužės 26 d., sekmadienį rengiam 
ekskursiją į tradicinį lietuvių sąskrydį So
dyboje.

Iš Gloucesterio autobusas išvažiuoja 8 
vai. ryto nuo ukrainiečių klubo 37 Midland 
Rd.

Iš Stroudo — 8.30 vai. iš miesto centro.
Prašome nesivėlinti, nes išvažiuojame 

punktualiai.
Skyr. valdyba

MANCHESTERIS
MANCHESTERIO LIETUVIAI VEIKIA

Manchesterio visuomenė jau nuo senų 
laikų yra pagarsėjusi nuoširdžiu vaišingu
mu ir visokeriopa parama lietuviškiems 
reikalams, o ypač skautiškam judėjimui. 
Per paskutiniuosius du metus skautiškoji 
veikla daugiausia ir sukosi Manchesterio 
lietuvių socialinio klubo patalpose. Čia tu
rėta Kalėdų eglutė, Kaziuko mugė, savait
galio stovyklėlė, Motinos pagerbimas. Kas 
savaitę daromos skautiškos sueigos, posė
džiai ir įvairūs pagerbimai bei priėmimai.

Šalia skautų, tenai dar veikia koordina
cinis komitetas, vadovaujamas kun. V. Ka- 
maičio, DBLS skyrius, Ramovėnai, Moterų 
„Rūtos“ ratelis, savaitgalio mokykla. Lei
džiamas Šiaurės Anglijos Lietuvių Biulete
nis, skoningai išpuoštas svečių kambarys 
su televizija, biblioteka ir sale jaunimui.

Šių metų (aukotojų sąraše rasime visą 
būrį Manchesterio ir apylinkės lietuvių:

Domas Jelinskas

Kaziuko mugės pelnas — 14 sv., loterijos— 
12 sv., K. Murauskas — 5 sv., A. Rimeikis 
— 5 sv., kun. V. Kamaitis — 7.20 sv., S. 
Lauruvėnas — 2 sv., L. Pūras — 1 sv., R. 
Sidaras — 1 sv., O. Ramonienė — 2 sv., D. 
O. Damauskai — 3 sv., D. Jelinskas — 6 
sv., A. Pupelis — 1 sv. Domas Jelinskas, 
kuris ilgus metus nuoširdžiai rėmė skau
tiškąjį judėjimą, dar papildomai savo 66 
metų sukakties proga skautus parėmė ga
na didele pinigų suma.

Domas Jelinskas kilimo yra panevėžie
tis. Apsistojęs Manchesteryje, gražiai įsi
kūrė, priklausydamas visoms lietuviškoms 
organizacijoms. Jis yra ramaus būdo, pa
maldus, tylus. Remia ir skaito visą čia iš
leidžiamąją lietuviškąją spaudą. Jo gra
žiame ir jaukiame namelyje rasi 'knygų ir 
lietuviškų laikraščių iš visų žemynų. Ba
landžio 28 d. kartu su kun. V. Kamaičiu ir 
J. Navackiene D. Jelinskas atšventė 66-tąjį 
gimtadienį ir ta proga įteikė Rajono skau
tiškai veiklai paremti dovaną.

Paklaustas, kodėl gausiau už kitas orga
nizacijas jis parėmęs skautus, D. Jelinskas 
atsakė: „Mielas broli vadove, Jūs ir visi 
kiti skautų vadovai, dirbate ilgus metus su 
lietuviškuoju jaunimu. Visos kitos organi
zacijos užsidega, bet ir vėl greit užgęsta. 
O Jus vis matau dirbant, judant su skau- 
taujančių jaunimu. Mačiau paskutinį sek
madienį išsirikiavusius pamaldose, mačiau 
sueigose nešant mūsų trispalvę ir skautų 
vienetų vėliavas su įrašu Dievui, Tėvynei, 
Artimui. Kaip man džiugu matyti Jus vi
sus uniformuotus, dirbančius su jaunimu. 
Mano parama kas kart darosi nuoširdesnė, 
malonesnė.“

Broliškai padėkojęs ir paspaudęs ranką, 
užtikrinau, kad mūsų vadovai ir jaunimas 
visuomet liks jam dėkingi.

Iš pradžių nesutiko leisti paaukotos su
mos skelbti spaudoje. Skautiškosios idėjos 
rėmėją užtikrinau, kad nebūtų tikslu au
koti savo sunkiai uždirbtus pinigus, nelei
džiant visuomenei sužinoti, kokiam kilniam 
tikslui jie paskiriami. Tad malonu šioje 
vietoje pažymėti, kad D. Jelinsko auka ra
jono skautiškai veiklai yra du šimtai sva
rų.

Nuoširdžiai dėkodami mielam skautiškos 
idėjos rėmėjui, linkime jam daug sveika
tos, sėkmės ir ilgiausių metų. Dieve padėk 
jam ir visiems manchesteriškiams.

J. M.

L. V. S. RAMOVĖS Manchesterio sky
rius š. m. gegužės 25 d. ruošia ekskursiją į 
Liet. Sodybą. Norintieji vykti, registruoja
si pas A. Rimeikį, liet, klubo baro vedėją. 
Visos informacipjos bus suteikiamos vie
toje.

A. P-kis

LIET. SODYBA
SENIMO — JAUNIMO VARŽYBOS

Lietuvių jaunimo atstovai yra pasiūlę 
sąskrydžio metu Sodyboje suorganizuoti 
senimo — jaunimo sporto varžybas. Būtų 
sužaistas tinklinis, virvės traukimas, ko
miškos lenktynės ir kt.

Jaunimo komandas ėmėsi organizuoti J. 
Petkevičius ir A. Bundonis. Senimui vado
vaus pats Sodybos valdytoas — J. Snabai- 
tis. Turima vilties, kad norinčių dalyvauti 
varžybose netrūks. Gero vėjo!

Be to, sąskrydžio metu Sodyboje žada 
nutūpti malūnsparnis. Kas norės — galės 
paskraidyti.

Nepamirškime — sąskrydis vyksta ge
gužės 25-26 d. d. Tad visi į Sodybą!

REIKALINGI DARBININKAI

Lietuvių Sodybai tuojau reikalingi dar
bininkai bendriesiems darbams. Pageidau
jama vedusių lietuvių pora arba maža šei
myna.

Dirbantieji gauna butą ir pilną išlaiky
mą. Geras atlyginimas.

Smulkesnes informacijas suteikia Sody
bos vedėjai.

Adresas: The Manager, Headley Park, 
Bordon, Hants. Tel. Bordon 2810.

Skautiškuoju keliu
PARAMA RAJONO SKAUTIŠKAI 

VEIKLAI

S. L. Heiningas — LSB Jamborees Fondo 
Skyriaus Vedėjas, JAV, iš Jamborees Fon
do Rajono skautiškai veiklai prisiuntė 100 
dolerių.

LSB VS v. s. P. Molis rašo: ...„Ačiū už 
laiškus ir plačias skautiškos veiklos infor
macijas. Kai laiškus paskaitau, turiu pilną 
vaizdą kas daroma ir kiek atliekate skau
tiškoje veikloje. Esu labai dėkingas rėmė
jams, tėveliams, visai visuomenei ir vado- 
vams-ėms. Tęskite tą gražų darbą ir toliau, 
o aš, kiek tiktai sąlygos leis bandysiu pa
dėti, nes tikrai yra malonu (padėti, kai ma
tai pasišventusius vadovus ir tokią puikią 
veiklą...

Su geriausiais linkėjimais Jums, vado
vėms, vadovams, tėveliams ir rėmėjams.“

Domas Jelinskas gegužės 28 d., švęsda
mas savo 66 metų sukaktį, Manchesterio 
lietuvių klube, Rajono skautiškai veiklai 
aukojo 200 sv. (Plačiau apie tai žiūr. raši
nį „Manchesterio lietuviai veikia“.

Kitos aukos:
V. J. Sližiai — 5 sv., O. D. Damauskai — 

3 sv., O. Ramonienė — 2 sv., P. Burkevi- 
čius — 2 sv„ P. Popika — 1 sv., A. Pupelis 
— 1 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Rajono Skautų Vadovybė

VOKIETIJA
MOTINŲ PAGERBIMAS LUEBECKE

Gegužės 12 d. dekanas Vaclovas Šarka, 
atvykęs iš Hamburgo, atlaikė iškilmingas 
Mišias Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje labai 
skaitlingai susirinkusiems lietuviams ir 
lenkams ir abiem kalbom pasakė Motinos 
dienos progai pritaikintą pamokslą.

Po pamaldų per dvidešimt lietuvių nu
vyko į Vorwerker miesto kapines, kui’ bu
vo pašventintas a. a. Petronėlei Mansienei 
naujai pastatytas paminklas. Velionė buvo 
gimusi 1897 m. lapkričio 15 d. Repšaičiuose, 
Kretingos aps., mirė š. m. sausio 23 d. Lue- 
becke. Paminklo pašventinimo -apeigas at
liko dekanas Vaclovas Šarka.

Po to buvo aplankytas ką tik neseniai su
piltas naujas lietuvio a. a. Andriaus Man- 
kaus kapas. Jis buvo gimęs 1888 m. kovo 
7 d. Bausinų kaime, Raseinių aps., o mirė 
1974 m. balandžio 23 d. Luebeeke. Velionis 
Vakarų pasaulyje jokių giminių neturėjo, 
tad laidotuvėmis ir visais kitais reikalais 
pasirūpino Medelinskų šeima. Pažymėtina, 
kad velionis mirčiai buvo iš kalno pasiruo
šęs, turėjo pasirinkęs savo amžinam poil
siui vietą ir mokėdavo kapinių administ
racijai metinę nuomą už žemsė sklypelį. 
Taip pat ir paminklą buvo užsisakęs dar 
būdamas gyvas. Velionis mirė senelių prie
glaudoje — Alten und Pflegeheim Elswig- 
strasse.

Vėliau lietuviai susirinko į gražią prie 
kapinių esančią svetainę „Tannenblick“ 

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Rinkimų išvakarėse

Australijos liberalų partija per senatą 
išprovokavo vyriausybės ir senato rinki
mus. Darbiečiai, pirmą kartą po 23 metų 
laimėję rinkimus, išbuvo valdžioje vos 18 
mėn.

Kraštas yra labai pasidalinęs. Konser
vatyvūs liberalai neturi daugiau pritarimo, 
negu socialistiškai nusistatę darbiečiai. In
fliacija ir prof, sąjungų sukelti streikai su
žlugdė dabartinės vyriausybės populiaru
mą.

Rinkimų propagandoje panaudojami ir 
imigrantai. Liberalų televizijos skelbime, 
sena estė, prieš 30 metų pabėgusi iš Esti
jos nuo komunistų ir emigravusi į laisvą 
Australiją, įspėja nebalsuoti už darbiečius, 
nes jie „prisidengę socializmu, yra man tik 
komunistai, kurie panaikins Australijos 
laisvę, kaip kad sovietai panaikino laisvę 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Gegužės 18 d. išspręs, kuria linkme pa
suks Australija.
Lietuvių kalba ikonoje

Sydnėjaus ukrainietis Denysenko, imi
gravęs į Australiją 1948 m., nutapė Kris
taus ikoną, kuri sukėlė didelį visuomenės 
susidomėjimą. Originalas 3x2 pėdų, pa
siųstas 'popiežiui. Dabar jis kabo Vatikano 
muziejuje; kopija buvo padovanota Aus
tralijos imigracijos ministrui ir kabo jo 
kabinete.

The London Lithuanian Youth Associa
tion present a

‘Witsun Warm-up‘
(bar-h-cue buffet & discotheque)

2 Ladbroke Gardens Wil 
May 24th 7.30 pm till midnight 

Admission £1.

pagerbti motinas ir kartu pabendrauti. De
kanas Vaclovas Šarka visas motinas apdo
vanojo saldumynais, o PL Vokietijos Kraš
to Valdybos įgaliotinis Schleswig-Holstein 
kraštui prie vokiečių valdžios Pranas Lie- 
gus gėlelėmis. Prie kavos puodelio, skanių 
tortų ir lengvesnių gėrimų buvo dar treje
tą valandų labai nuoširdžiai pabendrauta. 
Pranas Liegus tarė žodį Motinos dienos 
proga ir gražiai padėkojo Domininkui Kuš- 
leikai už apmokėtą vaišių sąskaitą. D. 
Kušleika rūpinasi jam paliktu a. a. Petro
nėlės Mansienės pomirtiniu testamentu.

Velionės Mansienės dukra Marytė su šei
ma gyvena JAV, bet motinos laidotuvių 
proga buvo atvykusi į Europą ir savo mo
tiną labai gražiai palaidojo.

Luebecko lietuviai Motinos dienos proga 
atliko kelis labai gražius ir gerus darbus. 
Už tatai labai nuoširdi padėka priklauso 
mūsų niekados nepailstančiam dekanui 
Vaclovui Šarkai, o taip pat Pranui Liegui 
ir kitiems tautiečiams, kurie kartais įdeda 
tiek daug darbo ir pastangų suruošiant ko
kį nors paminėjimą, vieno ar kito mūsų 
tautiečio pagerbimą.

J. Pyragas

Liūdni rekordai
1973-ieji buvo liūdnų rekordų metai. To

kią išvadą padarė statistikai, dirbantys JT 
tarptautinėse agentūrose ir įvairių šalių 
vyriausybių organuose.

Didžiausias vaikų mirtingumas nustaty
tas Gabone, kur iš 1000 naujagimių 229 
miršta. Šioje šalyje taip pat mažiausia gy
venimo trukmė: vidutiniškas vyrų amžius 
— 25 metai, o moterys gyvena ilgiau — 45 
metus. Indonezijoje mažiausiai valgo. Vi
dutiniškai vienam gyventojui čia tenka 
1750 kalorijų per dieną. Daugiausia valgo 
airiai — 3450 kalorijų.

Išsivysčiusiu šalių tarpe mažiausiai skai
to spaudą italai — 1000 -gyventojų čia ten
ka vos 146 laikraščiai. SSSR tūkstančiui 
žmonių tenka 347, JAV — 301 laikraštis. 
Neraštingiausia šalis — Haitis, kur 90 pro
centų gyventojų nemoka nei skaityti, nei 
rašyti. Be to, Haityje maižausios pajamos 
vidutiniškai vienam gyventojui. Didžiau
sius mokesčius moka danai. Brangiausias 
pragyvenimas didžiausiuose Japonijos 
miestuose: Tokijo, Osakoje ir Kobėje. Po 
jų eina Stokholmas, Oslo, Diuseldorfas, 
Frankfurtas prie Maino, Ciurichas, Žene
va, Kopenhaga, Paryžius ir Viena.

Nors visos pasaulio vyriausybės ir JT 
oficialiai paskelbusios vergiją už įstatymo 
ribų, tačiau faktiškai ji neišrauta dar 40- 
tyje valstybių. Tebevergauja apie 1 pro
centą pasaulio gyventojų.

Pernykščiai metai buvo nesėkmingi dau
gelio šalių žemdirbiams. Smarkiai sumažė
jo kviečių ir ryžių gamyba. Vienintelė že
mės ūkio kultūra, padariusi staigų šuolį 
pirmyn, buvo tabakas. Pernai pagaminta 
85,1 milijardo cigarečių daugiau, negu už
pernai.

1972 metais planetoje gyveno 3 milijar
dai 700 milijonai žmonių. Per metus gy
ventojų skaičius padidėjo 2 procentais.

„V. 1.“

Denysenko, Ukrainos ortodoksų bažny
čios narys, pavaizduoja Kristų bizantinia
me stiliuje, bet vieton tradicinių dažų, 
naudoja plunksną ir rašalą geltonos, mėly
nos ir fioletinės spalvos. Visos ikonos lini
jos, Kristaus figūra ir kontūrai, yra suda
ryti iš žodžių „Dievas yra meilė“. Šis saki
nys kartojasi 48 kalbomis. Tarp jų yra ir 
įrašas lietuvių kalba.
Po gastrolių

Kanados lietuvė solistė G. Čapkausikne- 
nė po sėkmingų gastrolių Australijoje iš
vyko į Ameriką.

Australijos lietuviai ruošiasi visuoti
niam suvažiavimui, kuris įvyks per šių me
tų Kalėdas.

WrUfss=snuiuf\
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. gegužės 20 d.

— Lietuvos įgaliotas Ministeris B'. K. 
Balutis įteikė Britų vyriausybei notą, są
ryšyje su Paryžiuje įvykstančia užsienio 
reikalų ministerių konferencija.

— Wesex filmų bendrovės direktorius 
lankėsi Coventry ir tarėsi su DBLS sky
riaus pirmininku dėl lietuvių dalyvavimo 
filme iš DP gyvenimo. Filmas turėjo būti 
padarytas dar 1949 m. Įdomu, ar kas nors 
jį yra matęs?

— J. Daigelis bara pirmuosius namų sa
vininkus, kad jie perdaug lupa už išnuomo
jamus kambarius ir blogai maitina.
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