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JOS VYRIAUSYBĖ PRIPAŽINO 
PABALTIJO OKUPACIJĄ

PLB Valdybos pirmininkas telegrama 
painformavo Anglijos LB. vadovybę, kad 
Australijos vyriausybė oficialiai pripažino 
Pabaltijo okupaciją, tuo pačiu ragindamas 
visais galimais būdais protestuoti.

Anglijos LB valdybos pirmininkas krei
pėsi į Australian Information Service 
(Canberra House), prašydamas suteikti 
daugiau žinių. Ten jis gavo Radio Austra
lia News rugpiūčio 5 dienos biuletenį, ku
rio tekstas čia ištisai paduodamas.

Saturday, 3 August. Soviet Control over 
3 Baltic States officially recognised — 
Australia has officially recognised the So
viet Union's effective control over the 
three Baltic states of Latvia, Lithuania 
and Estonia, which have been under So
viet control for 30 years. A spokesman for 
the Department of Foreign Affairs in Can
berra said today the three countries had 
been formally recognised as having been 
incorporated into the Soviet Union. He 
said Australia had never approved of the 
way the States were annexed into the So
viet bloc. Australia had, however, come to 
recognise the realities of the situation. 
Radio Australia's Canberra office under
stands that the Australian Ambassador in 
Moscow, Sir James Plimsoll, is at present 
visiting the three States to formalise Aust
ralia's new position. Reuter says that Nato 
countries have declined to take similar 
steps since they do not accept Soviet 
claims that Lithuania, -Latvia and Estonia 
voluntarily joined the iSoviet Union. Spo
kesman for the American and British Em
bassies in Moscow said their Governments 
had no immidiate intention of following 
Australia's example.

Šis oficialus tekstas pateikiamas anglų 
-kalba, nes šiuo metu dar nėra visiškai aiš
ku, kaip reikėtų suprasti „effective cont
rol" sąvoką. Įprastinis de jure pripažini
mo terminas jame niekur nėra pavartotas, 
nors tolimesnis teksto aiškinimas leidžia 
pasidaryti išvadas, kad tai yra formalus 
okupacijos pripažinimas.

Tame pačiame biuletenyje patiekiamas 
ir Latvių Federacijos protesto tekstas, 
įteiktas Australijos rriinisteriui pirminin
kui Whitlam. Tame proteste sakoma, kad 
Australijos vyriausybės pripažinimas pa
vers niekais Vakarų valstybių reikalavi
mus Europos Saugumo konferencijoje, ku
rioje reikalaujama daugiau laisvės Sovie
tų kontrolėje esančioms tautoms.

DBLS Centro valdyba, susipažinusi su 
Australijds vyriausybės nutarimu, taip 
pat pasiuntė jos minidteriui pirmininkui

gKai niekas nenorėjo ploti
Kai Saburovas maldavo, kad jį paliktų 

gyvą, — „ne dėl manęs paties, bet dėl ma
no vaikučių“, — Vlasovas įpykęs patempė 
jį už švarko: „Tu kvailys“.

Pats Vlasovas nepraleido paskutinės 
progos įžūliai atsikirsti.

„Aš laiku jus ne teismu, bet aktoriais, 
vaidinančiais scenoje teisminį farsą, kuria
me vaidmenys jums jau iš anksto parašyti. 
NKVD įpareigojo jus už ją atlikti biaunią 
provokaciją. Jūs pasmerksite mane sušau
dyti, vistiek, ką aš sakyčiau. Aš tik viena 
tikiu: ateis laikas, kai jūs būsite mano 
vietoje“.

Sprendimui suredaguoti teismui reikėjo 
laiko nuo 7 vai. vakaro iki 1 vai. ryto, ir 
visą tą laiką salėje degė žibalinės lempos, 
o kaltinamieji sėdėjo apsupti nuogais kar
dais ginkluotų sargybinių, ir buvo girdėti 
dūzgimas -pokalbių tų žiūrovų, kurie ne
išėjo.

Kaip jiems reikėjo tokio ilgo laiko 
sprendimui surašyti, taip ilgo reikėjo ir 
perskaityti, kraunant vis vieną ant kito 
visokiausius fantastišku^ griaunančiosios 
veikios veiksmus, ryšius ir planus. Smir
novas, Univeras, Saburovas ir Vlasovas 
buvo nuteisti sušaudyti; du kiti dešimčiai 
metų: vienas aštuoneirems metams. Be to, 
teismo sprendimas dar iškėlė papildomą 
griaunamosios organizacijos veiklą Ka
džio komsomole (kurios nariai, supranta
ma, tuojau pat buvo areštuoti). Ir centri
nę pogrindinę organizaciją Ivanove, kuri, 
suprantama, savo ruožtu priklausė nuo 
Maskvos. (Dar viena vinis Bucharino 
karstui).

Po iškilmingo žodžio „Sušaudyti!“ teisė
jai padarė pertrauką, skirtą paploti. Bet 
salėje nuotaikos buvo niūrios, su dūsavi
mais ir ašaromis žmonių, kurie nieko ben
dra neturėjo su kaltinamaisiais, ir su gi
minių riksmu ir alpimais, dėl to plojimai 
nebuvo girėdti net ir iš pirmųjų suolų, 
■kuriuose sėdėjo partijos nariai. Tai iš tikro 
buvo perdėm nepadoru. „Ak, Viešpatie, 
ką jūs padarėte?“ kažkas salėje sušuko

AUSTRALAI PERSISTENGĖ

Rašydamas apie baltų imigrantų protes
tus dėl Pabaltijo pripažinimo, „The Guar
dian“ šitaip pasisako:

„Australija yra pirmas vakarietiškas 
kraštas oficialiai pripažinęs Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą, nors tie kraštai buvo perimti pagal 
1939 m. Stalino-Ribbentropo susitarimą.

Nutarimas, kuris buvo padarytas prieš 
mėnesį, bet tik dabar paskelbtas, sukėlė 
60.000 pabaltiečių protestų audrą. Opozi
cijos vadas Snedden tuos protestus pava
dino netiesiogine diplomatine veikla.“

Pakarpojęs Australijos radijo biuleteny
je skelbtus vyriausybės pasisakymus, laik
raštis prideda:

„Užsienio reikalų ministerija atšaukė 
Latvijos konsulo Melbourne pripažinimą 
ir pareiškė, kad formaliai Baltijos valsty
bių piliečiai dabar, bus skaitomi Sovietų 
piliečiais. Didelė jų dauguma betgi esą jau 
priėmę Australijos pilietybę. Opozicijos 
vadas Snedden pareiškė: „Šitoks Labour 
vyriausybės elgesys reiškia, kad Australi
ja atsipalaiduoja nuo ryšio su Vakarų de
mokratijomis ir pereina į trečiųjų (neįsi
pareigojusių) tautų grupę.“

NIXONAS ATSISTATYDINO
Rugpiūčio 8 d. JAV prezidentas Richard 

M. Nixon'as atsistatydino. Jo atsistatydi
nimas įsigaliojo nuo rugpiūčio 9 d. vidu
dienio, kai buvo prisaikdintas naujas JAV 
prezidentas Gerald Ford.

„Aš būčiau norėjęs ištesėti iki galo, ne
žiūrint į tai, kokią asmenišką agoniją 
-reiktų išgyventi..., bet tautos reikalai tu
ri pirmenybę prieš asmeniškus reikalus“, 
— pareiškė atsistatydinimo kalboje prezi
dentas.

Naujasis prezidentas G. Ford yra geras 
lietuvių draugas, ne kartą gynęs Lietuvos 
laisvės reikalus.

TEUTONŲ RITERIS
„The Observer Magazine“ filatelistų 

skyriuje įsidėjo 500 markių Klapėdos paš
to ženklą (1923 m.). Ta proga papasakota 
Klaipėdos istorija ir -kokiu būdu ji buvo 
prijungta prie Lietuvos. Tik gaila, kad 
pašto ženkle vaizduojamas vytis pavadin
tas teutonų riteriu (Teutonic knight).

Mr. Whitlaw telegramą, primenančią, kad 
savo žygiu jis -pritaria žmogaus teisių pa
žeidimui, kurį vykdo Sovietų Sąjunga.

Pageidautina, kad ir DBLS skyriai bei 
kitos organizacijos pasiųstų protestus 
Australijos vyriausybėms.

teismo nariams. Univero žmona garsiai 
pravirko. Pustamsioje salėje žmonės pra
dėjo judėti. Vlasovas šuktelėjo pirmie
siems suolams:

„Kas čia dabar, jūs kalės vaikai, ko gi 
jūs neplojate? Na, ir komunistai jūs!“

Sargybinių dalinio politinis komisaras 
pribėgo prie jo ir atkišo jam revolverį į 
veidą. Vlasovas jau siekė griebti tą re
volverį, bet pribėgo policininkai ir pastū
mė atgal savo politinį komisarą, kuris bu
vo padaręs šiurkščią klaidą. Dalinio va
das davė įsąkymą: „Pasiruoši šauti!“ Ir 
trisdešimt vietinės NKVD vyrų nukreipė 
savo karabinus ir pistoletus į kaltinamuo
sius ir į minią. (Tuo metu atrodė kad ta
rytum minia veržėsi -išlaisvinti kaltinamų
jų)-

Salė buvo apšviesta tik keliomis žibali
nėmis lempomis, ir tokioje prietemoje di
dėjo visuotinis subruzdimas ir baimė. 
Minia, pagaliau įtikinta ne tiek paties teis
mo vyksmo, kiek į ją nukreiptų karabinų, 
panikos apimta pradėjo veržtis į duris 
ir -langus. Traškėjo ir lūžo medis, skam
bėjo stiklai. Apalpusi Univero žmona buvo 
kone mirtinai sumindžiota ir palikta tarp 
medžių gulėti iki ryto.

Ir nė vienu metu niekas neplojo.
Ir pasmerktieji kaliniai negalėjo būti 

tuomet ten pat sušaudyti, jie buvo griež
tai saugomi,-nes iš tikrųjų jie jau nebetu
rėjo ką prašyti, ir sprendimui įvykdyti 
jie buvo nugabenti į provincijos sostinę.

Jiems pasisekė susitvarkyti su pirmąja 
problema — naktį pasiųsti juos į NKVD 
pagrindinės gatvės viduriu, ir kiekvieną 
pasmerktąjį saugojo penki vyrai. Vienas 
sargybinių nešė lempą. Vienas ėjo priekyje 
su paruoštu šauti pistoletu. Du vedė už 
rankų paėmę pasmerktąjį, neužimtose 
rankose laikydami savo pistoletus. Penk
tasis ėjo užpakalyje, laikydamas pistoletą 
nutaikytą į pasmerktojo nugarą.

Kiti policininkai sudarė junginį, pasi- 
ruošiusį gintis, jei minia pultų.

(iš A. Solženicyno „Gulago salynas“)

NEPAKENČIAMOS KALĖJIMO 
SĄLYGOS

Keturiolikai metų nuteistas ukrainietis 
istorikas Valentinas Morozovas antri me
tai laikomas Vladimiro kalėjimo vienutė
je. Toks ilgas laikas vienutėje — nepaken
čiamas, del to jis pradėjo bado streiką, 
reikalaudamas perkelti jį į stovyklą.

Iš pradžių jis buvo laikomas kameroje 
su dviem kriminalinais kaliniais, kurie 
pasikeisdami nedavė jam dvi savaites 
miegoti. Persekiojimas ir toliau nesiliovė 
—vienas tų kriminalistų peiliu perrėžė 
jam pilvą. Po to Morozovas buvo uždarytas 
vienutėje.

Be kita ko, Morozovas jau yra Išbuvęs 
4 metus Mordavijos stovyklose. Paleistas 
jis parašė knygą „Pranešimas iš Berijos re
zervato“. Kai knyga užsienyje buvo iš
spausdinta, jis nuteistas 14 metų ir dau
giausia už ukrainiietišką nacionalizmą, 
kuris prasiveržia ir iš tos knygos puslapių.

NEPAMIRŠKITE KRAMTOMOS GUMOS
šešiolikmetė Julia Potok, aprašydama 

savo atostogų įspūdžius Sov. Sąjungoje, 
pataria visiems pasiimti daug kramtomos 
gumos. Miestų gatvėse sutikusi daug vai
kų, kurie rankas atkišę kartoja: „Chewing 
gum!“ Mainais jie siūlo ženklus su Rusijos 
miestų vaizdais ar Lenino paveikslais.

Lenino paveikslai esą beveik vieninteliai 
plakatai ir pagrindiniai suvenyrai Sov. Są
jungoje. Norėdama pamatyti Leniną mau
zoliejuje, ji turėjusi laukti 2 valandas. Le
nino muziejuje ji mačiusi viėną Stalino 
biustą, bet Trockio niekur nepastebėjusi.

Lankytoja susižavėjusi Maskvos -požemi
niais traukiniais ir jų marmuru išpuošto
mis, be jokių skelbimų, sienomis. Stotys 
esančios labai švarios, nes jose parduoda
ma tiktai knygos, loterijos bilietai ir gėlės. 
Populiariausia prekė gatvėje — ledai.

Stebėdama Rusijos miestus ir žmones, 
jaunoji ekskursantė klausia pati save, ko
dėl jie taip pat negali laisvai atvykti į Va
karus ir savomis akimis pamatyti, kas čia 
dedasi?

SMERKIA SACHAROVĄ
L. Brežnevo asmeninis sekretorius L. 

Zumiatin'as smarkiai pasisakė prieš Sovie
tų atominės bombos tėvą Sacharovą dėl jo 
bado streiko Nixono vizito metu. Sacharo
vas, kurio žmona yra žydė, buvo sukvietęs 
savo bute JAV žurnalistus, kuriems papa
sakojo apie sovietų valdžios žiaurų elgesį 
su politiniais kaliniais. Jis ypačiai esąs su
sirūpinęs jauno mokslininko V. Bukovs- 
kio (31 m.), nuteisto 7 metams, likimu.

Zumiatino nuomone, Sacharovas bandąs 
kištis į valdžios reikalus, norėdamas savo 
bado streiko ir propagandos pagalba pri
versti pakeisti Sovietų įstatymus.

PAPILDOMA AMNESTIJA TURKIJOJE
Turkijos konstitucinis teismas nuspren

dė, kad amnestija turėtų būti pritaikyta ir 
politiniams kaliniams. Tuo pasinaudotų 
apie 2.000 kalinių.

Ankstyvesne amnestija pasinaudojo apie 
50.000 kalinių.

AR SVIESTO KALNAI VAŽIUOS Į RYTŲ 
ŠALELĘ?

Euopos Ekonominės Bendruomenės kraš
tuose vis didėja jautienos kalnai — dabar 
jau yra apie 130.000 tonų.

Komisija griežtai paneigė pranešimus, 
kad tariamasi su Sov. Sąjunga, kuri norin
ti pigesne kaina nupirkti 50.000 tonų. Ta
čiau prancūzų Le Monde rašo, kad sovieti
niai pareigūnai buvo dėl to susisiekę su 
Prancūzijos mėsos pirkliais. Net jei būtų 
parduota papiginta kaina 50 tūkst. tonų, 
EEB turėtų 50 mil. svarų nuostolių (už 
parduotąjį sviestą nuostolių buvo 100 mil. 
svarų).

Mėsa kraunama šaldytuvuose, nes nori
ma palaikyti rinkoje didesnes kainas ir ne
leidžiama jos perdaug į apyvartą.

ŠNIPŲ VIS TIEK NEGALI ATSIGINTI
Vakarų Vokietijos įstaiga konstitucijai 

apsaugoti skelbia, kad kraštas vis tiek ne
galįs apsiginti šnipų, kurie dirba komunis
tiniams kraštams — renka politines, kari
nes ir ekonominės srities žinias.

Daugiausia tų šnipų dirba Rytų Vokie
tijai.

ŠVEICARIJA VARŽO ĮVAŽIAVIMĄ
Šveicarija, kaip ir kai kurie kiti pažan

gaus ūkio kraštai, negali išsiversti be įve
žamosios darbo jėgos, ir ji turi apie milijo
ną svetimtaučių, o tai sudaro apie šeštada
lį visų gyventojų.

Ji turi stiprių balsų, kurie reikalauja 
sustabdyti imigraciją, net išvaryti turi
muosius svetimšalius.

Tai nuo rugpiūčio 1 d. įsigalios įstaty
mas, pagal kurį bus galima kasmet įsileis
ti ne daugiau kaip 20.500 svetimšalių 
(1973 m. įvažiavo 31.000).

VISKAS DERLIUI NUIMTI
Sov. Sąjunga pernai turėjo rekordinį' 

derlių — 222 milijonus tonų grudų.
Kai grūdai jau buvo saugiai supilti į 

aruodus, daug prie jo suėmimo prisidėju
sių ar tam darbui vadovavusių buvo apdo
vanoti ordinais, garbės vardais ir visokio
mis piniginėmis premijomis.

Šįmet irgi norima ko sėkmingiau sudo
roti kas užaugo, dėl to vyksta tikra piūties 
karštinė. Visur skelbiami šūkiai, kad nė 
viena varpa neturi nueiti niekur ir kad vi
sas tas sujudimas reiškia duoną tėvynei. 
Miestiečiai -gabenami į ūkius, ir jiems mo
kami piniginiai priedai. Vaikai ir pensi
ninkai siunčiami varpų rinkti. Ūkių maši
nos buvusios iš anksto geriau pataisytos, 
kai kur pasirūpinta neišvažiuojamus ke
lius išgrįsti, o taip pat ir pastogėm grū
dams laikinai supilti, kol jie bus paskirs
tomi.

OLANDIJA KELIA SUSIRŪPINIMĄ
NATO pakaltino Olandiją, kad ši pasi

ryžusi mažinti išlaidas karinj-ams reika
lams. Tuo ji silpninanti Vakarų gynybą ir 
verčianti kitus kraštus duoti didesnę ka
rinę ir finansinę duoklę.

Olandija nusistačiusi per ketverius me
tus sumažinti savo kariuomenę 20.000 ka
rių, biudžetą kariniams reikalams 230 mil. 
svarų ir kariuomenėje tarnauti laiką iš 16 
į 12 mėnesių.

Seįiti/ni'oS DIENOS
— Nuo ateinančių metų pradžios, visi 

britai, keliaujantieji į Australiją, privalės 
turėti vizas.

— Vykstantieji? automobiliais į Italiįl^ 
atostogauti, gali gauti papiginto benzino 
kuponus. Normali benzino kaina Italijoje 
yra 90 p už galoną.

— Anglijoje pradėjo trūkti cukraus. Ki
lusi dėl to atsargų sudarinėjamo panika 
padėtį dar pablogino. 62.000 tonų cukraus 
eksportuota į Izraelį.

— Britų vyriausybė padidino religinių 
organizacijų išlaikomoms mokykloms pa
šalpas. Tokių mokyklų esama 9.000.

— Italijoje streikuoja 100.000 gydytojų. 
Dėl to valdžia susirūpinusi gyventojų svei
kata.

— Valgomų ledų pardavimas šią vasarą 
dėl šalto oro Anglijoje smarkiai sumažėjo.

— Australijoje surasti suakmenėję 
paukščio kaulai. Manoma, kad tai buvo di
džiausias pasauįy paukštis, siekęs 10 pėdų 
aukščio.

— Spaudoje pranašaujama, kad kiauši
nių kainos ateinančiais metais bus po 1 
svarą už tuziną.

— Apie 20.000 graikų Kipro saloje buvo 
išvaryti iš namų. Kipro prezidentas pasi
skundė J. Tautoms, popiežiui ir 49 valsty
bių vyriausybėms dėl žiauraus turkų ka
reivių elgesio. Turkai savo keliu taip pat 
skundžiasi graikais.

— 6.000 rūkorių nemokamai bandys ci
garečių pakaitalą, kuris pagamintas iš 
dirbtinio tabako.

— Leningrade suimtas rašytojas Ma- 
ramzin. Suėmimo priežastys neskelbiamos.

— Izraelio gynybos ministeris Peres pa
skelbė, kad Sirijoj labai padidėjo sovieti
nių karo patarėjų skaičius. Gabenami 
nauji Sovietų ginklai.

— D. Britanijos ministeris pirmininkas 
H. Wilsonas įspėjo Labour partijos narius 
— liaukitės tarp savęs ginčytis, arba pali
kite partiją.

— Arkivyskupas Makarios Kipro salos

PASIKEITIMAI GRAIKIJOJE

Septynetą metų išvaldžiusl, Graikijos 
karinė junta pasitraukė ir krašto valdymą 
perdavė civiliams politikams.

Vyriausybei vadovauti pakviestas 1956- 
1963 m. ministeriu pirmininku buvęs Ka
ramanlis, paskutiniuosius 11 metų gyve
nęs Prancūzijoje.

Paskelbta amnestija politiniams kali
niams.

Pasikeitimą Grįaokijos gyventojai sutfr-' 
ko su džiaugsmu. Turkijos vyriausybė 
taip pat labai palankiai vertina Karaman- 
lio grįžimą valdyti.

Pagrindinis rūpestis dabar bus tartis dėl 
Kipro (pradėta tartis Ženevoje liepos 25 
d.).

Be kita ko, nors Graikija oficialiai ne
buvo įsijungusi į karą dėl Kipro, bet jame 
vis dėlto žuvo apie 1000 jos karių.

KAIMYNAI GĄSDINA PAKISTANĄ

Indija sutraukė į Pakistano pasienį dau
giau kariuomenės. Esąs duotas įsakymas 
ir kai kuriems krašto gilumoje laiko
miems daliniams būti pasiruošusiems.

Taip pat apkasus Pakistano pasienyje 
kasasi Afganistano kariuomenė, kuri, be 
kita ko, turinti savo eilėse 1.500 rusų pa
tarėjų.

SKOTAMS IR VALAMS PARLAMENTAI 
IR VYRIAUSYBĖS

Škotijos ir Valijos nacionalistai vis 
skundžiasi, kad anglai juos skriaudžia. 
Jie norėtų patys valdytis. Jų ir atstovų 
Britanijos parlamente padaugėjo.

Britanijos vyriausybė planuoja duoti 
Škotijai ir Valijai ne tik teisę turėti savo 
savivaldinius parlamentus, bet ir vyriau
sybes Edinburghe ir Cardiffe.

KARAS IR PALIAUBOS KIPRE

Turkijos karinės pajėgos užėmė dalį 
Kipro salos. Žygis, kurio metu žuvo nema
ža žmonių ir sunaikinta turto, teisinamas 
tuo, kad reikėjo gelbėti salos turkiškąją 
mažumą.

JAV atstovui tarpininkaujant tarp Tur
kijos ir Graikijos, pasisekė susitarti dėl 
paliaubų.

8 dienas išbuvęs Kipro prezidentu, 
Sampsonas pasitraukė. Prezidentu pri
saikdintas salos parlamento pirmininkas 
derides. Arkiv. Makarios tikisi netrukus 
grįžti ir vėl perimti prezidento pareigas.

paliaubų susitarimą laiko nepakankamai 
tvirtu. Nuopelnas dėl graikų ir turkų susi
tarimo priskiriamas britų užs. reikalų mi- 
nisteriui Oallaghanui.

— Per ateinančius 10 metų numatyta iš 
Londono iškelti 31.000 valdžios tarnauto
jų-

— Nors Graikijoje naujoji valdžia cen
zūros dar oficialiai nepanaikino, bet laik
raščiai naudojasi visiška spaudos laisve.

— Anglijos Tourist Board pranešimu, 
šiais metais apie 25% mažiau anglų va
žiuoja vasaroti į užsienius.

— Britų vyriausybė paskelbė, kad ruo
šiasi suvalstybinti visas laivų statybas, 
kurių dalis jau dabar dirba su valdžios 
pašalpomis.

— Rodezijoje per parlamento rinkimus 
visose 50 ne afrikiečių apygardose laimė
jo vyriausybės Rodezijos Fronto partija.

— Valdžia nutarė Anglijoje nuo rugsėjo 
mėnesio primokėti už kiekvieną arbatos 
pokelį (ketvirtį svaro) po 2 p.
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Naujausieji Metmenys
Stori žurnalai svetur — retas dalykas. 

O iš tų storųjų, skirtų kultūros ir litera
tūros reikalams, ir tėra tas vienas — 
„Metmenys“, kurio dabar išėjo dvidešimt 
septintoji 'knyga.

Kai tie „Metmenys“ tokie reti, tai ir pa
sidomėti tuoj puoli — kas čia nauja, kas 
čia gera, kas įdomaus?

Šis naujasis numeris daug kuo įdomus. 
Tokiuose žurnaluose, kurių bendradar
bius sudaro daugiausia 'akademikai, už
tinki kartais, taip sakant, ir „sunkiosios 
artilerijos“; kuri ir reikalinga ir naudin
ga, 'bet kuriai padoriau suvirškinti būtina 
labiau įtempti smegenis. O kas gi čia la
bai stengiasi ar nori be būtino reikalo 
tuos aptingusius ir apstingusius smegenis 
tampyti! Deja, šįkart, sakyčiau, tos sun
kiosios artilerijos nėra.

Pradedami „Metmenys“ šįkart šešetu 
Živilės Bilaišytės eilėraščių. Tai jauna 
poetė, kurios pirmasis rinkinukas nese
niai buvo išleistas JAV (deja, tur būt, nė 
vienas jo egzempliorius nebus pasiekęs 
Britanijos) ir kuri, kaip matome, nėra iš 
pabandančių ir tuoj padedančių plunksną 
dešimtmečiams, kad paskui, jau senatvei 
artėjant, vėl prisistatytų su atsitiktinai 
sugiedotomis giesmelėmis. Ji kuria, ieško 
savo kelio, ir tai gražu (mano uoslė sako, 
kad pluoštas jos eilėraščių turėtų pasiro
dyti Devintojoje pradalgėje, kuri, deja, 
vis dar turi laukti, kol Nidos spaustuvė 
vėl įsisiūbuos).

Beletristikai šioje „Metmenų“ 'knygoje 
stambiu įnašu atstovauja Eduardas (Cin
zas — spausdinama ištrauka iš Algimanto 
Mackaus fondo žadamojo išleisti jo naujo 
romano „Raudonojo arklio vasara“. Kaip 
prozininkas su aštrai kritiška satyra — 
feljetonu prisistato šįkart ir Antanas 
Gustaitis, kuris visuotinai yra pažįstamas 
kaip iškilmingų eiliuotinių satyrinių-ju- 
moristinių kūrinių autorius, net tris rin
kinius tokių dalykų išleisdinęs ir už vieną 
jų premijos susilaukęs. Gal ir ne taip vi
suotinai žinoma, kad jis yra ir dramatur
gas, o dabar turėsime pagrindo pradėti 
galvoti, kad tas talentingasis vyras tvirtu 
žingsniu jau ateis ir į prozą.

Bet pasukime akis į straipsnius. Jų yra 
daugiausia, ir jie kiekvienas savotiškai 
įdomūs. Štai kad ir dr. Kosto Ostrausko 
straipsnis „Rašytojas ir egzilis“ —■ kupi
nas jis įdomiausių išvedžiojimų ir argu
mentų, kad egzilis, arba tremtis, kaip mes 
labai mėgstame sakyti (K. Ostrauskas dėl 
tos tremties sako: „Galų gale ir visas filo
sofijas padėjus į šalį, reikalas gana aiš
kus: dauguma patys išėjom — niekas mū
sų nesurišo ir neišvežė“), rašytojams ne
turėtų sudaryti pagrindo nuolat apraudo
ti savo likimą ir išsiskyrimą su namais, 
nes tai siaurina, menkina literatūrą, jeigu 
vis psalmiškai būtų giedama „Prie Babi
lono upių sėdėjome ir verkėm, kai artsi- 
mindavom Sioną“.

Vitolis E. Vengris yra pateikęs apžval
ginį straipsnį „Apie 'knygos ženklą“, arba 
exlibrisą. Maža kam toks dalykas pažįs
tamas, bet jis turi jau ilgoką, net šimtme

čius siekiančią ir įdomią istoriją. Primity
viai šnekant, tai yra lapeliai ar antspau
dėliai, kurie naudojami bibliotekų knygo
se savininkui atžymėti. Paprastai daili
ninkai juos sukomponuoja, jie mėgiami 
kai kurių kolekcionierių (tarp tokių ne
gausių lietuvių exlibriso kolekcionierių 
žinomas yra A. Pusarauskas Londone). 
Bet, kaip mums tvirtina V. E. Vengris, lie
tuviai bibliotekų savininkai nelabai domi
si exlibrisais (turiu prisipažinti, kad ir aš, 
nors knygų prilaikau gal ir daugiau, negu 
pagal lietuvišką įprotį reikėtų, nė vienoje 
jų nesu užlipdęs ar bent užspaudęs jokio 
ženklo, kad jos yra mano).

Prof. Rimvydas Šilbajoris yra nuolati
nis „Metmenų“ bendradarbis — jo tame 
žurnale spausdinamos literatūrinės studi
jos. Šįkart jis rašo apie kūrinius Lietuvo
je gyvenančio poeto Sigito Gedos. Šią stu
diją beskaitančiam man atėjo į galvą gal 
ir nelabai dora mintis: kokių stebuklų vis 
dėlto kartais gali padaryti kritikai specia
listai! S. Gedos poezija yra neaiški, kupi
na sunkiai išgliaudomų simbolių. Deja, 
sakyčiau, kad ir studiją perskaičius var
gu ar daug kas paaiškėja.

Apžvalginiame skyriuje nemaža įdomių 
minčių paberia Liūtas Mockūnas, kuris 
recenzuoja Lietuvoje išleistą stambų dvie
jų tomų veikalą „Lietuvių literatūros“ 
kritika“. Supažindinęs su tuo veikalu, au
torius dar pratęsia savo svarstymus į lie
tuvių literattūros kritikus svetur. Įdomūs 
jo pasisakymai apie jaunuosius kritikus, 
kurių vienas yra jis pats. Jaunieji kriti
kai, kaip jis sako, daugiausia naudojasi 
anglosaksiškuoju „New Criticism“ meto
du, kuris esąs savaip įdomus, bet savo 
ruožtu, kaip Lietuvoje pasakytų, ir ribo
tas. O kodėl toks metodas jiems parankus, 
tai kartą replikoje R. Šilbajoriui pasakęs 
H. Nagys: „jūs kalbate apie visokias 
struktūras, bet nesate skaitę Dionizo Poš
kos“. Taigi, pagal L, Mockūną, formalisti
nis metodas ypač patogus tada, kai nepa
žįsti visos literatūros.

St. Goštautas supažindina su į lietuvių 
kalbą išverstaisiais Lotynų Amerikos ra
šytojų romanais. V. Trumpa rašo apie S. 
Ylos knygą „Vardai ir veidai mūsų kultū
ros istorijoje“. Straipsnyje nemaža kritiš
kų pastabų, ir tai jau rodo pati straipsnio 
antraštė: „Nereikalingas lakavimąs ir 
priešų ieškojimas“. Net du autoriai, L. 
Gerulaitis ir J. Slavėnas, rašo apie V. 
Trumpos knygą „Napoleonas, Baltfija, 
Amerika“.

Šįkart „Metmenys“ gausiai iliustruoti 
exlibrisais ir Zitos Sodeikienės piešiniais.

Be kita ko, su šiuo „Metmenų“ numeriu 
atėjo skaitytojams ir to žurnalo 1-25 nu
merių bibliografija, atspausta 48 puslapių 
'knygute. Kai svetur pastaraisiais metais 
lietuviškos bibliografijos atidarinėjimas 
yra pasiekęs nebepakenčiamą chaosą ir 
mėgėjiškumo laipsnį, tur būt, kitos išeities 
ir nebėra, kaip kiekvienam leidiniui at
likti tai naminiu būdu — sudaryti tik sa
vo bibliografiją. Chaoso ir tuo būdu neap-

PAGUODA II
Nidos klubas ką tik atspausdino B. Rai

los „Paguodos“ antrąjį tomą. Jis baigia
mas įrišti dr jau siunčiamas platintojams.

Knygos pratarmėje autorius šiek tiek 
būkštauja, kad „Paguodai“ išsiplėtus iki 
trijų tomų, kai kuriems skaitytojams tų 
„literatūrinių kronikų“ gali pasirodyti 
perdaug. Tačiau tas būkštavimas yra ne
reikalingas. Antrojoje knygoje B. Raila 
jau visiškai įplaukia į grynai lietuviškus 
literatūrinius vandenis. į kuriuos pasinė
ręs skaitytojas nori kiek galima ilgiau pa
simėgauti ir pasigrožėti. Jeigu kai kurie 
skaitytojai ir jautėsi šiek tiek apsunkinti 
marksizmo problemų analizėmis pirmame 
tome, tai antrame ir trečiame tomuose jie 
galės gėrėtis vien tik lituanistika.

Antrajame tome nagrinėjama keturių iš
eivijos moterų kūryba, A. Barono roma
nas „Trečioji moteris“, jauno poeto L. 
Skabeikos tragiškas gyvenimas ir neseniai 
mirusio gabaus poeto Jono Aisčio kūrybi
nis kelias, pavadintas „Rauda apie Aistį“.

Knygos stilius itin patrauklus, o apra
šomoji medžiaga patiekta tikrai railiškai 
— įdomiai ir intryguojančiai. Antrojo to
mo kaina 5 JAV doleriai arba 2 sv. (Nidos 
knygų klubo nariams 4 JAV dol. arba 1.50 
sv. Kietais viršeliais 0.50 dol. arba 0.25 sv. 
daugiau.

Nauja knyga
LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS 

ISTORIJA I. Istorijos vadovėlis lituanisti
nių mokyklų IX skyriui arbaV klasei.

Redagavo Vincentas Liūlevičius, pade
dant 4 talkininkams: istorijos mokytojai 
Danutei Eruškytei, baigusiai istorijbsl 
mokslus Pedagoginiame Lituanistikos In
stitute, Danguolei Stončiūtei, Ped. Lit. 
Inst. Baigiamojo kurso stud. Silvijai 
Alenskaitei ir istorijos mokytojai Augus
tai Šaulytei. Daugiausiai darbo įdėjo pats 
redaktorius.

Buvo norėta šią knygą išleisti 197.3-1974 
mokslo metams, bet ji iš Chicagos per 
ŠALTINĮ pasiekė Londoną tik 1974 m. lie
pos 18 d. Kaip istorijos vadovėlis ji gražiai 
patarnaus lituanistinėms mokykloms se
kančiais metais ir daug kam ateityje.

Šis istorijos vadovėlis yra su naujovė
mis. Turinyje yra 8 skyriai: I Geografijos 
žinios; II Lietuvių kunigaikščiai; III Lie
tuvos bajorai; IV Lietuvių miestiečiai; V 
Lietuvos valstiečiai; VI Žemiausias luo
mas; VII Susisiekimas; VIII Lietuvos ka
riuomenė. Seka: Priešistorinių laikų chro
nologija ir 9 puslapių žodynėlis.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra klau
simai, santrauka ir uždaviniai. Tai gražiai 
padės mokiniams įsiminti skyriaus turinį, 
o mokytojams padės patikslinti mokinių 
atmintį.

Rankraščio kalbą peržiūrėjo mok. Bro- 

siginsime, bet šią „Metmenų“ knygutę tu
rėdami, jau galėsime gerai orientuotis 
bent kas tame žurnale kada nors buvo ra
šyta.

K. Abr.

-PASAULYJE
PREMIJA UŽ LITUANISTINĮ DARBĄ
Australijos Lietuvių Fondo valdyba pas

kelbė, kad ji skirs 1000 dolerių premiją 
už lituanistine tema parašytą akademinio 
pobūdžio darbą iš lietuvių kalbos, literatū
ros, meno istorijos, sociologijos, ūkio, tei
sės ar politikos srities.

Konkursuose gali dalyvauti Australijoje 
gyvenantieji lietuviai, ne vyresni kaip 
40 m. amžiaus. Pinigus premijai yra pas
kyręs lietuvis, 'kuris nori likti nežinomas.

ŽURNALO BENDRADARBIŲ 
LITERATŪROS VAKARAS

„Metmenų“ žurnalo bendradarbiai Mel
bourne, Australijoje, suruošė literatūros 
vakarą.

Dalyvavo to žurnalo bendradarbiai iš 
Sydnėjaus A. Veščiūnaitė, J. Janavičius ir 
V. Janavičius, iš New Castle —dr. V.Donie- 
la, iš Melbourne —A. Zubras.

Ta proga P. Rūtenis pastatė Alg. Moc
kaus „Chapel B“.

TRECIOSIOS LIETUVIŲ STUDIJŲ 
DIENOS AUSTRALIJOJE

Adelaidėje buvo suruoštos jau trečios 
lietuvių dienos, kurių pagrindiniai pas
kaitininkai ir moderatoriai buvo daugiau
sia akademinį išsilavinimą turintieji vy
resniosios ir jaunosios kartos lietuviai: 
dr. V.Doniela, dr. D. Viliūnaiįė, P. Pusdeš- 
ris, J. Reisgytė, dr. B. Zakerevičius, inž J. 
Stačiūnas, G. Žemkalnis,' dr. A. Stepanas, 
L. Urbonas, A. Karazijienė, V. Janavičius 
ir dr. K. Kemešys.

MIRĖ AGR. J. SADŪNAS
Ilgokai gyvenęs Anglijoje, o vėliau per

sikėlęs į Čikagą, staiga mirė agr. Juozas 
Saidūnas. Amerikoje liko jo dukros Dan
guolė (Sealey) ir Alma ir sūnus inž. Jo
nas.

Birželio gale Kalifornijoje taip pat pa
simirė buv. Ž. Ū. Akademijos ir Vilniaus 
universiteto profesorius — miškininkas J. 
Rauktys, 75 m. amžiaus.

nius Gražulis, kun. dr. Antanas Juška ir 
prof. dr. Romas J. Misiūnas.

Knyga yra vertinga ir naudinga, turi 
200 spaudos puslapių, 162 vaizdelius-iliust- 
racijas ir kietai įrišta. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba, paremiant Lietuvių Fon
dui. ,,

Spaudė M. Morkūno spaustuvė Chicago- 
je, III. 1974 m. Knygos lydraštyje nurody
ta jos kaina $5.00.

Knyga gaunama pas Mr. Antanas Krei
vą ,7030 S. Rockwell St. Chicago, Ill. 60629. 
U. S. A.

Kun. K. A. Matulaitis. MIC

JAUNIMO ANSAMBLIO 25 M. 
SUKAKTIS

L. B. Los Angeles lietuvių jaunimo an
samblis birželio 30 d. atšventė 25 metų su
kaktį. Ta proga įvyko didelė tautinių šo
kių ir dainų šventė. Į Los Angeles buvo 
atvykusi Čikagos Grandis, Detroito Šilai
nė ir San Francisko Vakarų vaikai.

Šventės dėmesio centras buvo tautiniai 
šokiai, kuriuose pasirodė visos grupės 
kartu ir kiekviena atskirai. Choras, be ki
tų dainų, padainavo dirigento B. Budriūno 
specialiai šventei sukomponuotą „Šian
dien mūsų šventė“. Šventę atidarė JAV LB 
krašto c. v. vicepirm. R. Česonis, žodį tarė 
gen. . konsulas dr. J. J. Bielskis, kalbėtojus 
pristatė Vakarų apygardos pirm. J. Činga.

NEĮSILEIDŽIAMI VADOVĖLIAI
„Dirvoje“ rašydamas apie Chicagos K. 

Donelaičio lituanistinę mokyklą, V. Būtė
nas, be kita ko, pažymi:

„Mokyklos vadovybė neįsileido kontra- 
versinio vadovėlio su K. Kubilinsko eilė
raščiu, neįsileidžia ir mokyt. Jonynienės 
paruošto1 vadovėlio „Tėvų namelįai bran
gūs“.

Be kita ko, tuos nekošerinius vadovėlius 
yra išleidęs PLB JAV KV Kultūros Fon
das.

NAUJAS MARIJONAS
Kun. Juozas Petrauskas nuo 13 metų 

amžiaus gyveno Italijoje, kur baigė kon
servatoriją ir studijavo filosofiją. Atvy
kęs į Australiją, 1955 m. buvo įšventintas 
kunigu ir dirbo australų parapijose. Da
bar jis įstojo į marijonų vienuoliją ir iš
vyksta dirbti į JAV.

„DRAUGUI“ 65 METAI
Liepos 12 d. JAV lietuvių katalikų dien

raštis „Draugas“ atšventė 65 m. sukaktį. 
Jis buvo pradėtas leisti Wilkes Barre, 
Pensilvanijoje kun. dr. A. Staniukyno 
iniciatyva. Pirmasis redaktorius buvo kun. 
A. Kaupas.

Nuo 1912 m. „Draugas“ persikėlė į Chi- 
cagą, o nuo 1919 m. jo leidimą perėmė ma
rijonai. Sukakties proga Pr. Gr. „Draugo“ 
vedamajame rašo:

„Švęsdamas šešiasdešimt penkerių me
tų sukaktį, Draugas nesididžiuoja laimėji
mais, neliūsta dėl klaidų ir pralaimėjimų, 
nes laimėjimus jis priskiria bendram vi
suomenės darbui, o klaidas ir pralaimėji
mus žmogiškai silpnybei, kurias nesunku, 
ypač dienraštyje, ir atitaisyti. Draugas su 
viltimi žvelgia į ateitį, nes pasitiki tauti
niu gaivališkumu, idealistiniu lietuvių iš
eivijos nusiteikimu ir tautos pajėgumu at
sispirti visokioms nedalioms.“

Aš ne taip, kaip kiti...
(Benedikto Lukštoraupio 

susipažindinamoji kalba, įstojant į 
Dailiųjų Menų Klubą)

Ar jums patinka, ar ne, betgi turiu vie
šai pareikšti, kad mūsų sustabarėjusiame 
gyvenime be revoliucinio senų moralinių 
prekių perkainojimo jokia akivaizdesnė 
pažanga neįmanoma.

Juk, vaduodamiesi senais mediniais 
dvasios ramentais, kur mes savo didingo
je istorijoje iki šiol tenužengėme? Tiktai 
nuo jaunos deivės Žemėpatės dvasią šil
dančios amžinosios ugnelės ligi gyvanašlės 
lovos.

Nuo Karaliaus Mindaugo laikų mes dė
vime tas pačias asmens laisvę varžančias 
kelnes, bučiuojamės ta pačia priešakine 
technika, viens prieš kitą linksniuojame 
tos pačios kiaulės pavardę ir patys savo 
rankomis rauname brangiai sufrizuotus 
žmonos plaukus, jeigu miegamojo rūbinėje 
užtinkame kokį styroj antį profesionalą su 
mūsų jubiliejine pižama, atėjusį mums su
teikti kai kurių labai naudingų patarimų.

Kokia čia pažanga? -Kas čia naujo, jeigu 
visada taip buvo?

Dėl to aš ir stengiuosi gyventi ne taip, 
kaip kiti. Stengiuosi jau šiandien kvėpuoti 
rytdienos oru, mylėti rytdienos menu ir 
vaikščioti rytdienos šunkeliais, kad nepa
sivėlinčiau į būsimos visuomenės viršūnę.

Mano pažangos principai yra:
Neskriausk savo artimo, o, susitaręs su 

juo, apgauk tolimą.
Mylėk savo priešus, nes tik jie gali ge

riausiai išgarsinti tavo vardą.
Kol esi nevedęs, neįsirašyk į jokią par

tiją, neįsimaišyk į jokį politinį sąjūdį ir 
neprisilipdyk prie savo automobilio jokios 
tautybės ženklelio, nes tik 'busimoji žmo
na galės pasakyti, kokią pasaulėžiūrą tu 
privalai susiformuoti.

Neminėk savo adreso be reikalo, kad 
kas nors neateitų vidurnaktį prašyti au
kų Kultūros Židiniui statyti.

Štai, persenę moralistai, trukdydami 
pažangą ir miegą, netgi praeidami pro jū
sų atvirus langus, ligi užkimimo šaukia: 
„Nesvetimoteriauk! Nesvetimoteriauk!.. O 

mano visiškai pažangus rytdienos princi
pas ramiai ir logiškai skelbia:

„Nesvetimoteriauk!“
Vadinasi, nelaikyk tavo bute gyvenan

čios žmonos absoliučiai sava, ir niekad ne
teks tau nei pavyduliauti, nei iškentėti ki
tų šeimos partizaninių karų, o, be to, dar 
gali apturėti ir maloniai apčiuopiamos 
naudos.

Antai mano apartamentų namuose yra 
įsinuominęs toksai profesionalas viengun
gis, kursai pats sau mezga kojines, prisi
kala puspadžius, iš senų užuolaidų pasi
siuva naktinius marškinius, kad Skilvis 
nenukentėtų, tris kartus per dieną valgo 
rūkytus lašinius su pipirais ir vietoje 
laikrodžio virtuvėje augina gaidį. Bet už
tat bendram reikalui — tai apnuoginta sa
vo širdį atiduotų. Be to, žmogus nuosta
biai šnekus ir bepriekaištingai tobulai iš
silavinęs.

Kone kiekvieną pavakare jis atsilanko į 
mūsų „frontrūmį“, trise susėdame trikam
piu — jis su mano žmona ant sofos, o aš 
ant batams valyti skirto oželio — ir,-taip 
sakant, visi trys kolektyviai nagrinėjame 
esmines problemas.. Jis mums aiškina 
Markso pagilintą evoliucijos sampratą, 
Teilhard de Chardin filosofijos pamatus, 
Skinnerio knygos Beyond Freedom and 
Dignity vedamąjį siūlą ir savo išrastą tik
riausią būdą visiškai plikam ant viršugal
vio atsiželdinti nuosavą barzdą.

Temsta, pritemsta ir net juodai sutems
ta, o jis vis dar, kaip iš rankovės naują te
mą ištraukęs, šneka, ir šneka, ir dar at
kartodamas bei patikslindamas šneka.

— Gal žiburį uždegti? —• sakau aną kar
tą.

—- Ne, ne, ne! — šaukia mano žmona. — 
Prieblandoje, girdi, kažkaip ryškiau tolu
mos dūme skęstančią praeitį prisimena
me... Tamsoje kažkaip reljeflingiau pra
rastos tėvynės peizažas išryškėja... Rodo
si, visa, kaip kadaise... Rodosi, taip ir gir
di: mėnesienos avižienoje mylinėdamiesi 
žiogeliai čirškia... Savo amžinąjį ilgesį 
varlės kurkia... Iš kylančio pievų rūko at
banguoja vyrų sutartinės aidas... Suloja 
į žvaigždėtąjį dangų šuva... Klabankštelia 

svirno durys... Kažkas svajingai atsidūs
ta... Ir gimtoji žemė pakvimpa šviežiu 
karvės pienu... Ai, Viešpatie, kokia šita 
neužmirštama šara godzina!..

— Na, vis dėlto, gal žiburį? — sakau, 
jau visai jų figūroms į naktį nugrimzdus.

O žmona — ne, ne! Ir jis — ne!
Tada aš, žinote, ir blykst žiburį visai 

netikėtai. Na, ir ką jūs dabar pasakysite? 
Taigi šitas hipokritinis filosofas taip ir lai
ko savo plačią leteną ant mano žmonos 
ypatingai jautrios pasaulėžiūrinės vietos 
uždėjęs...

Žinoma, kitas jam būtų už tai priešaki
nių dantų tvorą su šaknimis išvertęs ir į
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išpūstą akį prarastos tėvynės dangaus 
Grigo ratus sugrūdęs. Bet aš ne taip, kaip 
kiti. Aš, mandagiai išlydėjęs jį į prieangį, 
ir sakau, draugiškai šypsodamasis:

— Bičiuli, vadinasi, reiškia... Buvo la
bai malonu... Bet, vadinasi, šitąjį anąjį, 
iki šiol tu man mokėjai už butą 115 dole
rių, o nuo šio vakaro mokėsi 150.

Ir moka! Be to, ir kolektyviai tėvynės 
prisiminti neateina.

Štai, gerbiamieji ponai, kame tikrosios 
moralinės pažangos akivaizdi apraiška!

Tarp kitko, turiu jums prisipažinti, kad 
aš ir taip vadinamoje visuomeniškai poli
tinėje veikloje — ne taip, kaip kiti.

Va, sakysime, susėdate jūs štai tokiame 
įvairiamanių intelektualų simpoziume 
tautinės vienybės atstatyti — tarpideolo- 
ginių mazgų sumegzti, prieš bendro gėrio 
žėrėjimą į vieną gretą susirikiuoti ir su
tartinai ta pačia koja pirmyn žengti. O 
žiūrėk, šitoje taikos invokacijoje vienas 
atsikosėjęs jau ir užmauroja per visą lie
žuvio ilgį:

— Aš, reiškia, kaip tautininkas, sakau 
jums: šalin savo minkštadelnes rankas vi
sokie pranciškonai, marijonai ir trapistai 
nuo būsimos nepriklausomos Lietuvos vai
ro! Šalin iš mūsų patriotinio fronto apka
sų visokie raudongurkliai solistai noreiki- 
ninkai ir daugnorininkai, kurie nori jau 
net patį Vliko pirmininką į pionierių sto
vyklą nuvežti! Šalin gana, velniop, mūsų 

tautinių pamatų kirvarpos! Mes reikalau
jame... Mes reikalaujame, kad tokiems, 
aniems ir panašiems prie dabar statomų 
kultūros židinių būtų ir bent viena kalė
jimo celė primūryta! Štai mūsų bendra
darbiavimo sąlyga !

O po to, žinoma, jau ir krikščionis de
mokratas pakelia savo primerktas blaks
tienas:

— Jums, reikia, ponai, Vatikano Antro
jo suvažiavimo, ekumeninė dvasia nepaki
lo dar net ligi nosies skylutės. Jūs, reiškia, 
alantiniai pagonys, kuriems ir iki šiol te
rūpi ne amžinasis lietuvis, o tik amžinasis 
liežuvis, kuriuo per ilgus valdymo metus 
patys vieni nuliežėte visą mūsų tautos 
Smetoną ir dar dabar ją pakartotinai lai
žote nuo savo lūpų! Ne, ponai! Mes nega
lime sėstis prie bendro tautinio stalo su 
angelais, pro kurių baltus galvos šerius 
yra prasikalę raudoni arba žali velnio ra
gai! Alia iacta ėst.

Na, o socialdemokratas — jau savaime 
suprantama:

— Draugai! Reiškiasi vadinasi, kas no
rėjo užrašyti Lietuvos darbo žmonių špekį 
ir kiaušinius kaizeriniam fašistų karaliui 
Urachui? Kas per savo pantinį popkį su
čiulpė Lietuvos sachariną? Kieno klap
čiukai nuvertė vienintelę tikrą Lietuvos 
demokratinę valdžią? Kas visus dvarinin
kų kuilius apdovanojo ordinais? Kas Var
nu; koncentracijos stovykloje politiniams 
kaliniams vietoje mūsų padovanotos zui
kienos tyčia išvirė katės mėsą?

Ir taip vis be galo ir krašto, kol iš per
kaitusių dantų pradeda skilti žiežirbos. O 
tada jau tautos atstovų akys ir į mane. 
Taip sakant, tarsi medžiotojų strėlės į Ge
dimino tauro tarpuragę. Vadinasi, ką jūs 
pasakysite į tai ir į kita tai, pone modera
toriau Benediktai Lukštoraupi? Štai yra 
susikaupusių rimtų paklausimų:

— Kuri mūsų partija turi pirmenybės 
teisę įžengti į išvaduotą Vilnių ir įsirengti 
savo centro komitetą Gedimino pilies 
bokšte?

— Kodėl vienas mūsų kovai vadovau
jančios organizacijos veiksnys iki šiol sa
vo bute pagarbiai saugoja Vytauto Alsei
kos seną skrybėlę?

— Argi tai nėra viešas Cleveland© susi
tarimų išdavimas, jeigu žinomas patrioti
nio laikraščio bendradarbis Vilniaus vieš

butyje už jam padarytą labai intymų pa
tarnavimą Lietuvos okupantei Olgai Bie- 
logrudovai padovanojo savo žmonos „pen
ty hose“?

— Ar yra leistina čionykščiam Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui siųsti į komu
nistinę Lietuvą savo pačią, kad parvežtų 
Kūčioms grybų?

Štai, jūs ir stovite prieš amžinąsias pro
blemas, kurios net Bronį Railą galėtų į 
durpinyčią nugramzdinti.

Bet aš ne taip, kaip kiti, kurie plevėsuo
dami prieš savo oponentus abiem rankom, 
gaudo iš tuščio oro tautos dvasią. Čia, ger
biamieji, reikia tokio intelektualinio svo
rio, kad, sėsdamas į pirmininko kėdę, su- 
skaldytum tenai priešų pakištą turkišką 
riešutą, o, pakėlęs pirštą, pataikytum tie
siai į musės akį.

— Malonūs ponai! — sakau. — Pagar
būs tautiečiai, tremties broliai, visuotinės 
mūsų kančios nešiotojai, bedaliai mūsų 
dainų vargdienėliai, svečiame krašte duo
belę prastovėję, mėlynas lino žiedo akeles 
pražiūrėję, palikę namų židiny dar karš
tus pelenus, gimtajame kieme svirtį ver
kiančią ir vienišą berželį svyruonėlį, gale 
lauko jums vėtroje paskutinį sudiev mo
suojantį... o laisva valia herojiškai pasi
rinkę karą, marą, badą, troškulį, benamio 
skurdą ir ilgesio priartintą mirtį! — pat
sai drebėdamas šaukiu, tvirtai sukaupęs1 
visą savo sielą.

O jų akulioriuje — jau ašaros.
Gi paskui —■ aš jau svariai intelektua- 

liškai:
— Man graudinančiai džiugu, — sakau,

— kad jūs iki šiol išlikote atviri laikui ir 
erdvei, imlūs lietuviškosios tėvynės ir mo
terystės idealui' ir iki šios dienos tiesiog 
ekspliozyviniai stengiatės ekskavuoti nuo 
pasaulio sąžinės tironų užkapstytą tiesos 
grūdą. Bet žinokite ir įsidėmėkite, kad vi
sų mūsų šiandieninės buities sąrangos pa
grindiniame aspekte tėra tiktai implikuo
tas spiritualistiniai gravituojančios trans- 
andentinės apraiškos koordinalinių dalių 
emocialiSkos sankuopos ekskliuzyvumas! 
Vadinasi, visų mūsų pagrindinis siekis 
šiandien tegali būti tiktai ortogeneziniai 
kolimatorinis ortopiškumas ir dar kartą
— ortopiškumas! O tai yra esminis atsa
kymas į klausimus ir mūsų brangiam bi
čiuliui kultūrininkui Ignacui Pašukaičiui,

2
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KASDIENIŠKOS
SAIULKMENOS

Mielas Redaktoriau, 
kol manęs dar nepradėjo žodžiais mušti 
mūsiškiai brangieji aktyvistai, norintieji 
sukurti lietuvišką imperiją (manau, kad 
lazdų jie neieškos), leisk man ir dar šiek 
tiek paplepėti, pavyzdžiui, apie pražiopso
tas progas.

Pats savo ausimis esu girdėjęs atsakin
gų, vadovaujančių lietuvių skundų, kad 
gana jau metai iš metų merdėti ir pasi
tenkinti esamąja padėtimi, gana klausytis 
jau seniai išsikalbėjusių tų pačių asmenų 
paskaitų šen, ten ir dar kitur ir vėl šen, 
ten ir dar kitur iš pradžios ir be pabaigos. 
Sako, tegu mums ir tūkstančiai kainuoja, 
bet jie turi būti paskirti, turi būti ieško
ma, kas bent retkarčiais atgaivintų lietu
vius, pakeltų jų nuotaiką, leistų užmiršti 
kasdienybę, dvasiai duotų peno.

Tokie skundai atrodo ir labai pagrįsti, 
ir teisingi, ir verčiantieji pajudėti ir pa
judinti. Šventi, pasakytume, žodžiai. Bet 
kas iš to? Mano bobutė pasakytų, kad 
šuns balsas gi neina į dangų. Jeigu bobutė 
būtų teisinga, tai kryptelėčiau galva, ir 
viskas. O bobutė būtų teisinga, jei tas ma
no suminėtąsias mintis keltų tokie eili
niai, kaip aš, tokie jau nebeaktyvūs žmo
geliai. Deja, aš girdėjau šitaip pilnu neri
mo balsu šaukiančius žmones, kurie vado
vauja, tegu ir ne visai Britanijos lietuvių 
armijai, tai bent jos pulkams. Jeigu jų 
niekas neklauso, tai išeitų, kad nebėra 
kam ir kaip pajudėti ar pajudinti. Dabar, 
be kita ko, man net atėjo į galvą mintis, 
kad gal tie pulkų vadų šauksmai ir skun
dai ir tepasiekia ausis tik tokių nereikš
mingų sutvėrimų, kaip aš, gal mūsų lie
tuviškos armijos vadai net nežino jų nuo
monės, dėl to ir rūpinasi pirmiausia rim
tai paruošti DBLS suvažiavimų mandatų 
komisijų statutą ir kitus panašius dalykus 
(deja, kol armija dar nebuvo taip skau
džiai apibyrėjusi, neapdaužyta baltesnės 
duonos ieškojimų emigracijų, mirčių ir 
lietuviško miego, tai nė tiek daug statutų 
nereikėjo, net mandatų komisija sugebė
davo atlikti darbą visiškai pakenčiamai, 
neturėdama specialaus statuto knygutės).

***
Bet aš gi pradėjau apie pražiopsotas 

progas. Jos yra susijusios su tais šauks
mais pajudėti, atsinaujinti, atsigaivinti.

Suprantu ir aš, kad nuobodūs dalykai 
atšipina net ir lietuviškus dantis, kurie, 
kadaise kramtę rupią lietuvišką ruginę 
duoną, šiaip jau būna gana atsparūs. Su
prantu, kad progų ir galimybių atsigai
vinti reikia, ir pateisinu tuos, kurie šau
kia nepatenkinti esamąja padėtimi.

Pats trokšdamas ko nors nauja, labai 
džiaugiuos, kad turėsime progos susitikti 
su Kanados lietuvių jaunimo choru „Ai
du“. Pasiklausysime dainavimo, ir, va, bus 
šventė, dar ir reta, ypač kad mes patys čia 
jau dainuojančių vienetų ne ką savo vbe- 
turime.

Bet aš turiu galvoje neseną įvykį, kuris 
palietė vien tik Londoną, būtent, akto
riaus Vitalijaus Žukausko lankymąsi.

ir mūsų iškiliausiam visuomenės veikėjui 
Vytautui Veistukui, ir mūsų tautos garbę 
didinančiam inžinieriui Rapolui Sriubui. 
O tai suglaudžiant, reikia įsakmiai par 
brėžti, kad jūsų iškeltos problemos, liter- 
almente hablendo, yra nenuneigiamai on
tologiniai integruotos schematinių frazių 
trilypuojančios išpratos, visą mūsų išeiviš- 
kąjį sąjūdį neabejotinai vedančios į mu
myse didžia jėga atgimstantį fototropiz- 
mą. Gi paryškindamas, mieli tautiečiai, 
norėčiau dar populiariai pareikšti, kad vi
si šitie mūsų etimologiniai supozityvinto 
scientizmo hiperkompleksai iš vienos pu
sės suponuoja mūsų rafinuoto individo 
peptizaciją, tuo pačiu metu iš kitos — aki
vaizdžiai rodo beatotran-kinį centrifūginių 
bei centripetinių jėgų superegzistencinį 
įsibėgijimą į tą nekintančią būseną, kurią 
tegalėtume pavadinti mentalidad intrasi- 
gente! Taigi galutinėje išvadoje telieka tik 
pakartoti man kadaise tartus kanauninko 
Tumo Vaižganto žodžius, kad kiaulės vai
kas, nors jis būtų gimęs ir zakristijos prie
angyje, vistiek turi savyje kiaulės pradą. 
Ačiū!

Po to, žinoma, seka tradiciniai plojimai, 
paklausimų nėra, simpoziumas baigtas su 
dideliu intelektualiniu gilumu, susvyravu
si tautinė vienybė atstatyta, ir dabar ga
lima bendrai užkąsti ir išgerti. Na, o artė
jant prie stalo, taip ir tegirdi:

— Vis dėlto, kaip sau norite, Benedik
tas Lukštoraupis yra vienintelis mūsų ko
lonijoje toksai gilus intelektualas...

— Ką jau, ponai! Aš jį pažįstu dar iš 
Kauno laikų. Jis jau tada mokė profeso
riaus Šapiro žmoną šokti rumbą.

— Taigi, vadinasi* vot! Jums ir Lukšto
raupis, sakykim, Benediktas! Trumpai 
prašneko ir visą dalyko esmę, dėl kurios 
mes čia metų metais ginčijomės, kaip ant 
pliko delno...

— O aš jums pasakysiu, konfratrai, ta
sai Benediktas Lukštoraupis, nors jau ir 
antrą gyvanašlę vedęs, dar vistiek nėra 
komunistas...

O kodėl toksai nuostabus rezultatas? 
Aišku, vien dėl to, kad aš gyvenu ir veikiu 
visai ne taip, kaip kiti. Kad aš, taip sa
kant, moderniškai ir pažangiai, su rytdie
na užbėgdamas net patsai sau už akių...

(„Metmenys“, Nr. 27, 1974) 

Londono lietuvių entuziazmas bendrais 
bruožais jau buvo išreikštas laikraštyje po 
to susitikimo su V. Žukausku. Tačiau pa
bandyk pakalbėti su ta programą girdėju
siais londoniškiais, ir bus aišku, kad tas 
vakaras jiems buvo tikrai didelė atgaiva. 
Kai kas net sako, kad ištisą dvidešimtme
tį nebuvome turėję tokios puikios progra
mos.

Dabar sakykite, o kodėl tos pačios 
programos negalėjo pasiklausyti lietuviai, 
kuriems Londonas sunkiai pasiekiamas? 
Kas, ar jie iš kelmo išspirti? Jeigu kas 
nors iš anksto būtų gražiai paprašęs, V, 
Žukauskas tikriausiai būtų sutikęs pa
siekti ir Manchester!, Bradfordą ir Not- 
tinghamą ar kitas vietas, ir esu įsitikinęs, 
kad toks prašymas nebūtų susijęs nė su 
tūkstančiais svarų, apie kuriuos esu gir
dėjęs šnekant kai kuriuos lietuviško nuo
bodulio nebegalinčius pakęsti vadus. Lon
donas džiaugėsi, tai ir kitų miestų lietu
viai būtų galėję džiaugtis.

***
Kodėl taip neatsitiko ar neatsitinka, 

sunku būtų atsakyti, ypač jeigu nenori iš
tiesti rodomojo piršto kuriuo nors konkre
čiu adresu.

Bet, kaip matome, taip atsitinka, taip 
yra atsitikę ir, turiu vilties, dar atsitiks. 
O jegu atsitinka, tai gal iš tiesų reikėtų 
mesti visokį drovumą ir sustoti ties ku
riomis nors durimis ir paspausti skambu
tį. Pavyzdžiui, jeigu imtume ir sustotume 
ties DBLS vyriausiosios valdybos durimis, 
kas tada atsitiktų? Žinau, esu skaitęs, kad 
tos valdybos nariai jau yra pakankamai 
apsikrovę pareigomis: vieni yra pasiėmę 
tvarkyti politinius, kiti socialinius, treti 
jaunimo, ketvirti kultūrinius ar teisinius 
reikalus... Taigi žinau, kad jie kiekvienas 
yra protokole pasiskyrę sunkią tam tikros 
srities (ai- net kelių sričių) naštą. Bet, sa
kau, gal vis dėlto, o gal kaip nors dar 
jiems kuriam nors galima būtų užversti 
papildomą naštą, tik pasisaugojant nesu
laužyti pečių ar nugarkaulio, būtent, pa
reigą pasirūpinti šiokiais ar tokiais geres
niais renginiais lietuvių kasdienybei pra- 
šviesinti, jiems atgalivinttį, sujudinti, pa
budinti iš merdėjimo, pareigą nepražiop
soti.

Net būčiau linkęs galvoti, kad pareiga 
nepražiopsoti vargu yra mažiau garbinga 
už tokias bendrybes, kaip tvarkymas poli
tinių, socialinių, kultūrinių ar panašių 
reikalų.

Tavo Jonas

Kili, rašo
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniko

je“ Nr. 9 aprašyta LKP CK sekretoriaus 
A. Barkausko kalba komjaunimo suvažia
vime, kurioje jis griežtai pasisakė prieš 
religiją ir tautiškumą. Ten, tarp kitko, ra
šoma:

„Jau dveji metai, kaip „LKB Kronika“ 
fiksuoja žmogaus teisių pažeidimus Lietu
voje. Jei čia melas, kodėl tarybinė propa
ganda iki šiol nepaneigė nė vieno šiame 
leidinyje paminėto fakto?

Lietuviai gerbia kitų tautų žmones, ta
čiau negali būti ramūs, kai po „nacionaliz
mo“ priedanga niekinama tautos praeitis, 
o prisidengiant „internacionalizmu“ vyk
domas nutautinimas.

LKP CK sekretorius neužmiršo dar kar
tą prakeikti Nobelio premijos laureato 
Aleksandro Solženicino, išvadindamas jį 
išdaviku, atskalūnu ir išgama.

Tuo tarpu Lietuvos katalikai sveikina 
šį puikų rašytoją ir meldžiasi už jį. A. Sol
ženicino veikalas „Gulago salynas“ dauge
liui Lietuvos katalikų priminė jų pačių ar 
jų tėvų iškentėtas kančias lageriuose, ka
lėjimuose, tremtyje. A. Solženicinas lieka 
lietuviams katalikams pavyzdžiu, kaip rei
kia mylėti savo Tėvynę, tiesą ir nenusi
lenkti smurtui.“

„Naujienose“ (liepos 6 d.) J. Cicėnas 
„Dienų skeveldrose“, pasiremdamas J. 
Dobrovolskio Vilniuje išleista knyga, pa
teikia smulkesnių žinių apie lietuviškąją 
diviziją naud. armijoje. Jis rašo:

„Divizijai parinkta žmonių iš su raudo
nąja armija pasitraukusių lietuvių karių 
ir iš... 1941 m. ištremtųjų į Kazachstaną 
ir kitas prakeiktas vietas. Prieš suformuo
jant diviziją, parinkta daugiau kaip 300 
politrukų.

1943 m. divizijoje buvo karininkų 852, 
seržantų 2455, politrukų 153 ir eilinių 
6771.

Divizijos „nacionalinė“ sudėtis 1943 m. 
sausį: lietuvių 3717, rusų 3061, ukrainiečių 
1923, gudų 72, žydų 2971 ir kt. 238.

Įžengus į Lietuvą daug divizijos karių 
čia pat demobilizuota vad. „atstatomajam 
darbui“ valstybinėse, partinėse, ūkinėse 
ir kultūrinėse organizacijose. Daugumas 
jų buvo Lietuvos ar Sovietų Sąjungos ru
sai.

Kaip knygoje pranešama, atsižvelgiant 
į Lietuvos vidaus poreikius, tam tikra jau
nimo dalis buvo atleista nuo mobilizacijos 
į kariuomenę. Tai įvairūs „atsakingi“ par
tiniai, tarybiniai, komjaunimo ir prof, są
jungų darbuotojai ir kt. Iš mobilizacijos

Iš L.K.B. Kronikos Nr. 9
ATSAKYMAS PR. MIŠUČIUI

Rajoniniai laikraščiai gruodžio-sausio 
mėn. persispausdino patarėjo prie LTSR 
Ministrų Tarybos Prano Mišučio straipsnį 
„Tarybinis įstatymas ir religija“. Savait
raštis „Kalba Vilnius“ įdėjo platų P. Mi
šučio straipsnį „Bažnyčia ir religingumas 
mūsų dienomis“ (1974, Nr. 5). Radijo 
„Akiratis“ laidų metu Ministrų Tarybos 
patarėjas įtikinėja liaudį, kad tarybiniai 
įstatymai religinių kultų atžvilgiu yra la
bai humaniški.

Kodėl taip sukruto ateistinė propagan
da?

„Mūsų pareiga demaskuoti reakcinės 
užsienio propagandos ir vietinių reakcio
nierių mėginimus juodinti tarybinę tikro
vę, iškraipyti padėtį“, rašo Mišutis. Bedie
viška propaganda, žūt būt, nori įtikinti, 
kad „Mūsų įstatymai dėl religinių kultų 
demokratiški“.

Panagrinėkime, ką Mišutis pasakė apie 
Bažnyčios „laisvę“ ir ką nutylėjo.

„Kunigams draudžiama mokyti vaikus 
katekizmo, panaudoti nepilnamečius reli
ginėms apeigoms, kištis į pasaulietinius ti
kinčiųjų reikalus, kalėdoti, organizuoti 
įvairias grupes, susirinkimus, grupinius 
pokalbius, ekskursijas ir kt. sueigas. Ku
nigas neturi teisės tvarkyti ūkinių, finan
sinių reikalų, atlikti apeigas po atviru 
dangumi (ir laidotuvių procesijas su reli
gine atributika, kryžių šventinimo be ati
tinkamo leidimo, išskyrus šventoriuje ir 
kapuose), panaudoti pamokslus ne religi
nei propagandai (pvz„ paraginti tėvus re
ligingai auklėti vaikus — Red. pastaba), 
kištis į kapų tvarkymo reikalus.“

Gerbtume P. Mišutį ir kuriuos jis atsto
vauja, jei būtų padaręs šitokią išvadą: 
„Dvasininkai ir tikintieji turi visas sąly
gas, gali pasinaudoti pilna laisve numir
ti!“

Ką daro kunigai dabartinėmis „laisvės“ 
sąlygomis?

„Pastaruoju metu, — aiškina P. Mišu
tis, dauguma kunigų yra daugiau ar ma
žiau lojalūs Tarybų valdžiai... Kai kurie 
dvasininkai šiandien patys yra gana pasy
vūs ir į savo pareigas žiūri formaliai“...

Iš tikrųjų yra „lojalių“ kunigų. Vienus 
iš jų Lietuvos tikintieji vertina kaip Baž
nyčios ir Tautos išdavikus. Jų labai ne
daug. J. Aničas straipsnyje „Kovoje prieš 
klastingą melą“ („Gimtasis kraštas“, 1973. 
III.5 ir 13) paminėjo keletą Lietuvos dva
siškių, viešai pasisakiusių, jog Lietuvoje 
esanti Bažnyčios laisvė. Teko girdėti, kaip 
katalikas, skaitydamas šį straipsnį, giliai 
atsiduso ir pasakė: „Viešpatie, pasigai- 

iki 1944 m. rudens buvo atleista keliasde
šimt tūkstančių karo prievolininkų. Visi 
jie pavesti specialiai okupanto žiniai 
(stribams, NKVD ir kt.).“

ROTARY KLUBAS
(V. Andruškevičius — klubo pionierius)

Rotary klubas yra tarptautinė organiza
cija, turinti tikslą per savo narius, kurie 
yra įtakingi visuomenininkai, politikai, 
kultūrininkai bei ekonominio gyvenimo 
atstovai, skelbti religinę bei politinę tole
ranciją bei veikti visuomeninėse ir labda
ros organizacijose. Jo centro valdybą JAV 
sudaro 16 žymių asmenų iš Japonijos, In
dijos, Kanados, Švedijos, Australijos ir 
Anglijos.

Štai, su tokios organizacijos vietiniu 
TunstaTio klubu ir teko užmegzti ryšius, 
kai V. Andruškevičius buvo pakviestas jų 
tradicinių pietų metu pakalbėti apie Lietu
vą. Tokie pietūs nereiškia grynai maitini
mosi procedūros, bet greičiau tai yra tra
dicinis formalumas. V. A. sėdėjo klubo 
pirmininko dešinėje, o toliau du jauni stu
dentai iš Suomijos, kuriuos turtingi tėvai 
— rotariečiai atsiuntė atostogauti į Ang
liją su rekomendaciniais laiškais idėjos 
draugams. Pirmininkas varpo garsu pra
nešė, kad laikas atsistoti maldai, vėliau — 
tostas karalienei, dar po to atsistota į Ro- 
tariečių sveikatą. Desertą patiekus, pa
kviestas prelegentas.

V. Andruškevičius, pamatęs garbingų 
veteranų būrį, beveik pabūgo daryti savo 
pranešimą. Tačiau būdamas kariškai la
vintas ir turėdamas žemaičio užsispyrimą, 
bandė tęsėti keblų pažadą. A. Pranskūnui, 
V. Dargiu! ir A. Kostkevičiui padedant, jis 
buvo apsirūpinęs gera literatūrine ir me
nine medžiaga. Sunku per 25 minutes pa
pasakoti tautos istoriją ir jos vargus, bet 
padaryta, kas buvo galima. Buvo pagei
dauta ir kokios nors parodėlės. Šia proga 
norisi papeikti mūsų C. Valdybą, kad per 
30 metų nesugebėjo parengti įdomios ir 
vaizdžios kilnojamos parodėlės. Dabar te
ko vienam žmogui bėgioti, rinkti audinių, 
gintarų, fotografijų, siuvinėjimų ir kitų 
tautinių daiktų pavyzdžius.

Kaip ten bebūtų, bet V. Andruškevičius 
griaudė 25 minutes ir susilaukė plojimų, 
anot jo, kokių neturėjo kalbėdamas lietu
vių kolonijose. Po to buvo paklaustas, 
kaip pavyko iŠ anapus sienos pasprukti. 
Čia jas turėjo paaiškinti savo odisėją, ku
rią jau V. Dargis yra aprašęs „E. L.“ And- 

lėk!“ Besiteisinantiems, kad tarybinė 
spauda kunigų pasisakymus klastojanti, 
tikintieji atsako: „Jei bedieviška propa
ganda jums priskiria nepasakytas mintis, 
atšaukite jas bent privačiuose pokalbiuose 
ir atsisakykite nuo interviu.“

„Dar nemažai yra tokių dvasininkų, — 
rašo Miškutis, — kurie aktyviai kovoja už 
Bažnyčios įtakos žmonėms išsaugojimą... 
Kai kurie kulto tarnai neapsiriboja įsta
tymų jiems numatyta religine veikla, o ki
šasi į visuomeninį gyvenimą, skiepija 
žmonėms buržuazinio nacionalizmo idėjas, 
skelbia išsigalvotą teiginį, jog ateizmas 
padedąs nutautinti lietuvius, kursto nepa
sitikėjimą tarybine santvarka, skleidžia 
įvairius prasimanymus... Religinėms apei
goms patarnauti vis dar naudojami nepil
namečiai. Yra atskirų organizuoto vaikų 
katekizavimo atvejų... Nelojalūs kunigai 
kai kur suaktyvino savo veiklą. Jie nei
giamai veikia lojalius kunigus, aktyvina 
klerikalinius elementus, nelegalius vienuo
lynus, skatina skundų ir pareiškimų rašy
mą, siekia,- kad būtų pakeisti įstatymai dėl 
religinių kultų, kovoja dėl vadinamos „vi
siškos laisvės“. Reakciniai kunigai mėgina 
kelti triukšmą apie tariamai vergišką baž
nyčios padėtį, ardo normalius bažnyčios 
santykius su valstybe“.

Tarybinė spauda niekina vadinamus 
„reakcionierius“ ir jiems grasina. Varėnos 
rajono laikraštis „Raudonoji vėliava“ ra
šo apie Valkininkų kleboną kun. Ąlgiman- 
tą Keiną (kunigu įšvęstas 1962 m.): „Per 
keletą metų, taip pat be parapijos žinios, 
klebonas nupirko bažnyčios remontui įvai
rių statybinių medžiagų daugiau kaip už 
dvidešimt tūkstančių rublių... Įtraukia į 
religinių apeigų atlikimą vaikus, grasina 
tikintiesiems, atšalusiems nuo bažnyčios, 
pažeidinėja nustatytą religinių apeigų at
likimo tvarką ir t. it., ir pan. Tai ne atsi
tiktinė klaida, o dėsningas taimsybinio ke
lias. Šito, kartojame, pakęsti negalima“ 
(1974. I. 10).

(bus daugiau)

LIETUVOJE
KETURIOLIKA DRAUSTINIŲ

Šiais metais Lietuvoje įsteigta 14 ichtio
loginių draustinių apsaugoti kai kurioms 
nykstančioms žuvims (upėtakiams, laši
šoms, žiobriams).

Tos draustinių vietos — Žeimena su jos 
intakais, Merkys nuo Cirvijos iki Nemu
no su Versekos, Pasgrindos, Beržupio, De- 
režnos, Grūdos ir Ūlos intakais, Karklės, 
Bartuvos ir Saudruvos upės.

Upėtakių ir kitų žuvų neršavietės sau
gomos Minijos, Jūros ir šventosios basei
nuose.

Ką nors tuose draustiniuose daryti bus 
galima tik gavus trijų žinybų leidimus 
(melioracijos ir vandens ūkio ministeri
jos, statybos reikalų komiteto ir gamtos 
apsaugos komiteto).

MOKSLEIVIŲ VASARA
Kaip Lietuvos moksleiviai leidžia vasa

rą, šiek tiek pavaizduoja tokia liepos 2 d. 
„Tiesoje“ išspausdinta žinutė:

„Panevėžio miesto ir rajono vidurinių 
mokyklų mokiniai vasaros atostogas pra
leidžia darbo ir poilsio stovyklose. Jie tal
kininkauja ne tik savojo, bet ir kaimyni
nių Anykščių, Pasvalio bei Pakruojo ra
jonų žemdirbiams — ravi cukrinius run
kelius, piauna ir džiovina žolę. Darbo ir 
poilsio stovyklų vėliavos iškeltos Panevė
žio rajono „Galybės“, Gustonių ir „Vil
niaus“ kolūkiuos^, Bernatonių tarybinia
me ūkyje. Panevėžio 7-osios vidurinės mo
kyklos auklėtiniai Daukniūnuose dirba ir 
ilsisi kartu su Latvijos TSR Uogrės vidu
rinės mokyklos mokiniais“.

MIRĖ KUN. DR. J. GRIGAITIS
Liepos 24 d. mirė kun. dr. Juozas Gri

gaitis (71 m.) , buvęs Marijampolės mari
jonų gimnazijos direktorius ir VDU dog
matinės teologijos profesorius. Į marijo
nus buvo įstojęs 1922 m„ kunigu įšventin
tas 1931 m. Išspausdino radijo paskaitų 
ciklą — Radijo bangomis (1937 m.).

Paskutiniuoju metu be pareigų gyveno 
Jonavoje.

MIRĖ KUN. A. BANDŽA
Gegužės 28 d. nuo širdies smūgio mirė 

Kauno arkivyskupijos Kriūkų klebonas 
kun. Antanas Bandža. Velionis buvo gimęs 
1913 m., kunigu įšventintas 1942 m. Kriū
kuose pamaldas atlaikė vysk. L. Povilonis, 

ruškevičiaus 60-ties metų sukaktuvių pro
ga. Parodėlė gerai pavyko. Gaila, kad 
nieko negalėjo parduoti (gintaro), nes iš 
41 atsilankiusių narių ir svečių buvo no
rinčių ką nors įsigyti atsiminimui arba ko
lekcijai. Gera proga buvo išvardinti ir 
apibūdinti Bražinskus, Kudirką, Kalantą, 
L. Harvey, Darių ir Girėną ir čia Anglijo
je esančius garsius ir turtingus asmenis.

Vėliau buvo gauti apie pranešimą gra
žūs atsiliepimai. Būtų labai naudinga ir 
svarbu, kad ir kitur bandytume užmegzti 
su šia organizacija ryšius. Propaganda yra 
stiprus ir galingas ginklas. Juk Rotary 
tarptautinė organizacija yra labai pajėgi, 
aktyvi ir civilizuota.

V. A. 

pamokslus pasakė kun. G. Gudanavičius, 
Žagarės klebonas, ir kun. A. Lukoševičius, 
Žem. Kalvarijos klebonas. Palaidotas tė
viškės parapijoje Gruzdžiuose, kur pa
mokslus pasakė kun. L. Mažonavičius, 
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo par. klebonas, 
ir kun. A. Valančiūnas, Kiburių klebonas. 
Dalyvavo laidotuvėse ir būrys kunigų bei 
pasauliečių.

Per penkis šių metų mėnesius mirė aš
triom kunigai. Paskutinėmis žiniomis dar 
yra mirę du -kunigai, taigi okupuotoje Lie
tuvoje kunigų skaičius mažėja. Iki metų 
pabaigos dar gali mirti ne vienas Lietuvos 
kunigas.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA VILNIUJ
Vilniuje buvo antrasis tarptautinis sim

poziumas plazminių reiškinių, elektrinių 
nestabilumų ir karštų elektronų kietifčse 
kūnuose klausimais. Kaip ir pirmąjį moks
lininkų susitikimą, įvykusį prieš trejus 
metus taip pat Vilniuje, surengė Mokslų 
akademijos Puslaidininkių fizikos institu
tas. Į Vilnių buvo suvažiavę daugiau kaip 
200 mokslininkų iš Bulgarijos, Italijos, 
Lenkijos, Kanados, Prancūzijos, Švedijos, 
abiejų Vokietijų ir Rusijos. Buvo perskai
tyta apie 80 pranešimų.

BŪDINGA MEŠKABUDĖ
Lietuvoje, prie Vilniaus, buvo rastas di

delis gražus grybas. Žinovai nustatė, kad 
tai yra trispalvė meškabudė (Leucopaxi- 
lus tricolor), labai retas grybas visos Eu- 
pos miškuose. Meškabudė gamtos nuspal
vinta trimis spalvomis: kepurėlė gelsVa, 
pasodrinta žalsvai rusva ar žalia spalva, 
dėl to ji atrodo lyg gelsvai žalsva. Jos pa
viršius truputį plaušuotas, lyg aksominis, 
vidutinio dydžio, 10-12 centimetrų skers
mens. Kepurėlė iš pradžių gaubta, vėliau 
horizontali, gana stora, pakraštėliai gys- 
luoti arba lygūs. Trapi, balta, perlaužta 
spalvos nekeičia, neskani. Lakšteliai gels
vai žalsvi, priaugę prie koto. Trispalvė 
meškabudė panaši iš tolo į baravyką. Ji 
auga mišriame miške, po ąžuolais, kalkin- 
game dirvožemyje. Panašiose augimvietėse 
šis grybas rastas Prancūzijoje, Vokietijo
je ir Šveicarijoje.

Apie dvi lietuves
Long Beach (JAV) leidžiamas dienraš

tis „Independent“ liepos 18 d. įsidėjo dvie
jų skilčių straipsnį apie Sovietų Sąjungo
je prievarta laikomus JAV piliečius. Dau
giausia vietos jiame skiriama dviem lietu
vėm — Petruševičienei ir Jačepienei (gal 
Čepienei?)).

A. Petruševičienė esanti viena iš tų lai
mingųjų, kuriai neseniai buvo leista iš 
Lietuvos išvykti. Ji esanti gimusi Eliza- 
bethe, N. J. 1914 m., bet po I pasaulinio 
karo buvusi su tėvais grįžusi į Lietuvą. 
Šiuo metu ji yra 60 metų amžiaus. Apsi
gyveno pas brolį Hartforde ir mano vers
tis plaukų šukuotojos amatu. Nors sakosi 
esanti laiminga atvykusi į Ameriką, bet 
apie politiką atsisako kalbėti, nes bijanti 
kam nors pakenkti. Prisiminusi kalinimo 
laikus, ji pradeda verkti.

1951 m. Petruševičienė buvo suimta ir 
išvežta į Sibiro kalėjimus (ne stovyklas. 
Jokio kaltinimo jai nebuvę pateikta. Išbu
vusi kalėjime 6 metus, ji grįžo į Lietuvą. 
Čia jai buvo leista laisvai važinėti, tik už
drausta lankytis Maskvoje. Nieko nežino
dama, kad brolis jau nuo 1958 m. rūpina
si ją atsigabenti į JAV, Petruševičienė 
daug kartų pati prašėsi leidimo išvykti. 
Tačiau jai nekaida nebuvę pranešta, kodėl 
neleidžiama emigruoti. Laikraštis, pasi
remdama^ antikomunistinių sluoksnių 
pranleSimais, aiškina, kad Petruševičienė 
buvo išleista išbandymui. Jei ji tinkamai 
elgsis ir daug nekalbės, tai ir kiti ameri
kiečiai, gal būt, bus išleisti.

Antroji laikraštyje minima moteris E. 
Jačapienė dar tebėra Lietuvoje. Jos bro
lis Jonas Atkash (Atkočiūnas?), gyvenąs 
New Yorke, jau 30 metų rūpinasi sesers 
atsiėmimu. Jam daug padėjo W. J. Stoes- 
sel, kuris dabar yra JAV ambasadorius 
Maskvoje, bet iki šiol dar nepavyko gauti 
leidimo išvykti.

Jačepienės šeima į Lietuvą buvo sugrį
žusi 1922 m. Jos brolis Jonas 1936 m. išva
žiavo atgal, o ji pasiliko Lietuvoje. Iš čia 
ji buvo išvežta į Sibirą, o po Stalino mir
ties (1953 m.) sugrįžo į Lietuvą. Sibire 
prarado sveikatą, buvo paralyžuota viena 
koja. Dabar pripažinta invalide ir gauna 
mažą pašalpą.

Šiuo metu tikrų JAV piliečių, kuriems 
neleidžiama išvykti, esą 11 žmonių. Iš jų 
devyni yra gimę Amerikoje, vieno tėvai 
yra JAV piliečiai ir vienas buvo pilietybę 
įsigijęs Amerikoje. Be jų, dar esą daugiau 
kaip 600 asmenų, prašančių leidimo išvyk
ti į JAV pas gimines. Valstybės Departa
mentas esąs pareiškęs, kad Sovietai nepri
pažįsta dvigubos pilietybės ir todėl nelei
džia amerikiečiams išvykti. Vienuolikos 
piliečių pavardės viešai neskelbiamos. Ži
noma tik tiek, kad dauguma jų yra pagy
venę eiliniai piliečiai. Valstybės Departa
mentas kas pusmetį atnaujina pasiteiravi
mus dėl savo piliečių atvykimo. Be to, 
esąs palaikomas ryšys ir su pačiais žmo
nėmis.

Kai 1959 m. JAV viceprezidentas Nixo- 
nas vyko į Maskvą, jis buvo nusivožęs vi
sų JAV piliečių ir norinčių iš Sov. Sąjun
gos išvykti sąrašą. Tačiau nesą žinoma, 
ar jis turėjo tokį sąrašą vykdamas šią va
sarą kaip JAV prezidentas. Taip pat ne
žinoma, ar tas klausimas iš viso buvo ke
liamas.
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Lietuvių Kronika
DBLS CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
Š. m. rugpiūčio 6 dieną įvyko DBLS val

dybos posėdis. Dalyvavo: Z. Juras, R. Šo
va, P. Mašalaitis, A. Pranskūnas, S. Ne
nortas, S. Kasparas, J. Alkis, A. Vilčins
kas. Buvo svarstyta:

Tarybos Suvažiavimas. Valdyba pritarė 
Tarybos suvažiavimo ruošimui Lietuvių 
Sodyboje (spalio 26-27 d.) ir nutarė iš sa
vo iždo parūpinti maistą ir nakvynes. Ta
čiau patys atstovai (ar jų organizacijos) 
bus prašomi užsimokėti kelionės išlaidas.

Leeds Radio Valandėlė. Leeds vietinė ra
dio stotis ruošia programą apie lietuviu*. 
Medžiagą transliacijai renka Tarybos sek
retorius V. Dargis. Centro Valdyba nutarė 
prie šios programos prisidėti, kiek reikės.

Politinė veikla. Sekančiame European 
Liaison Group posėdyje (rugp. 8 d.) lietu
viams atstovaus Z. Juras.

Telegrama Australijos Vyriausybei. Val
dyba gavo žindą iš Australijos, kad jos vy
riausybė oficialiai pripažino Baltijos vals
tybių inkorporaciją į Sov. Sąjungą. DBLS 
Valdyba nusiuntė protesto telegramą Mi- 
nisteriui Pirmininkui G. Whitlam. Sąjun
gos skyriai irgi raginami siųsti protestus.

Valdybos Sekretorius

V. VERIKAITIS JAU ATVYKO
„Aido“ choro dirigentas V. Verikaitis 

rugpiūčio 8 d. jau atskrido į Londoną, čia 
jis aplankė L. Namus ir buvo nuvykęs į 
Sodybą.

Apsilankymo proga V. Verikaitis lietu
viškai spaudai paremti paaukojo 10 dole
rių.

KUN. A. KAZLAUSKAS SVEIKSTA
Gauta žinių iš Australijos, kad kun. A. 

Kazlauskas jau sugrįžo iš ligoninės ir gy
dytojų priežiūroje sveiksta namie.

LONDONAS
JAMES SHURROCK PREMIJA

Marijai Baras paskirta James Shurrock 
premija už jos tapybos darbus.

Ta kasmetinė premija skiriama Ealing 
Technical College meno Skyriaus už tais 
metais miesto parodose geriausiai įvertin
tus darbus.

Be kita ko, Ealingo miesto savivaldybės 
parodoje premijas gavusieji M. Baras pa
veikslai šiuo metu išgabenti į didžiąsias 
įmones, kurios turi dideles sales ir yra įsi- 
vedusios įprotį ruošti jose savo persona
lui parodas (Quakers Oats Ltd. ir I. B. 
M.).

„AIDO“ koncerto globėjas
WARD CORNELL
Agent General for Ontario

KAIP PASIEKTI „AIDO“ KONCERTĄ?

Commonwealth Institutas Kensington 
High Street pasiekiamas Londono požemi
niais traukiniais Circle ir District linijo
mis. Važiuoti iki Kensington High Street 
stoties ir išlipus sukti į vakarus.

Trys M. Baras darbai yra išstatyti Ealin
go meno klubo Ealonian salėje suruoštoje 
parodoje, kuri vyksta rugpiūčio 2-17 die
nomis.

Pavasarį (balandžio mėn.) ji su dviem 
draugėmis dalyvavo Ealingo Questors te
atre suruoštoje parodoje. Visos trys buvo 
išstačiusios po 10 tapybos darbų.

ROCHDALE
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mane aplankiusiems 
ligoninėje kunigui Kamaičiui, o ypatingai 
Banaičių šeimoms, Jonui ir Rozai Navic
kams, kurie manimi rūpinosi kaip savo tė
vu, Motuzų šeimai, Kutkienei, Nijolei Kut- 
kutei, M. Navickui, Talkačiauskams ir S. 
Sasnauskui. Taip pat mančesteriškiams 
— Bernatavičiams, Remeikiams, Šneliams, 
A. Kublinskui, Navackienei ir S. Lauru- 
vėnui. Dar kartą visiems ačiū.

V. Kavaliauskas

BIRMfNQHAMAS
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Autobusas išvyksta rugpiūčio mėn. 18 d. 
10 vai. iš garažo prie buvusio „Hipodrom“, 
Hurst. Str.', netoli miesto centro.

, Vietų dar yra. Kaina suaugusiems £1.50, 
jaunimui iki 16 m. pusė kainos. Skyriaus 
Valdyba kviečia Birminghame ir apylin
kėje gyvenančius tautiečius nepraleisti 
progos dalyvauti Kanados lietuvių koncer
te.

Suinteresuoti prašomi kreiptis į skyriaus 
pirmininką. Tel. 444-3589.

NOTTINQHAMAS
Į ŠAUNŲJĮ KONCERTĄ!

Į „Aido“ koncertą Manchesteryje iš
vykstame 58 vietų autobusu nuo Lietuvių 
Židinio rugpiūčio 18 d., po lietuviškų pa
maldų, kurios čia su stovyklautojais ber
niukais bus 10.15 vai. Autobusas išeis 
punktualiai 11.30 vai.

Kas dar norėtų vykti į Manchesterį, te
gu tuojau praneša Židiniui. Kadangi dau
guma stovyklautojų berniukų irgi vyks į 
koncertą, tai laisvų vietų nedaug liko. 
Pranėšti: 16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telef. 0602-865 738.

A. A. ADOMAS TURČINSKAS
Liepos 22 d. staiga nuo širdies priepuo

lio Nottinghame mirė a. a. Adomas Tur-

Autobusai Nr. Nr. 9, 9A, 27, 28, 31, 33, 
49 ir 73.

Koncertas prasidės punktualiai 7.30 v. v. 
Svečiai kviečiami atvykti į salę bent kelio
lika minučių anksčiau.

Koncerte dalyvauja Kensingtono miesto 
burmistras, Kanados provincijų atstovy
bių nariai ir etninių mažumų atstovai. 

činskas 59 m. amžiaus, kilęs iš Tirkšlių k., 
Tirkšlių vi., Mažeikių aps.

A. a. Adomas karo audrų buvo atblokš
tas iš Vokietijos 1947 m. kartu su kitais 
lietuviais. Jo šeima, dėl kurios daug sielo
josi, liko Lietuvoje.

Jis buvo kietos valios, taupus žemaitis, 
mėgo vienatvę ir daugiausia bendravo su 
kitataučiais.

Ilsėkis, Adomai, ramybėje ir tebūnie 
lengva tau Anglijos žemelė.

k. b.

PO STOVYKLOS KONCERTAS

Berniukų stovyklos užbaiga Lietuvių Ži
dinyje bus rugpiūčio 18 d., 10.15 vai. lietu
viškomis pamaldomis, kurias puoš nauja 
lietuviška muzika ir gražios naujos gies
mės.

Nuoširdi padėka stovyklą iš anksto pa- 
rėmusiems, nors vajaus nedarėme!

Į „Aido“ koncertą Manchesteryje auto
busas nuo Židinio išvyks punktualiai 11.30 
vai. Rašant šį skelbimą, iš 58 vietų auto
buse dar kelios buvo laisvos. Norintieji 
koncertan važiuoti, tuojau tesikreipia Ži
diniu. Telefonas: 865738.

Lietuvių židinys

GLOUCESTERIS

EKSKURSIJA

Rugpiūčio 17 d., šeštadienį Gloucesterio 
ir Stroudo lietuviai rengia ekskursiją į 
Hamiltono mergaičių dainų šventę Londo
ne. Iš Gloucesterio išvažiuojame punktua
liai 2 vai., iš Stroudo, 2.30 iš miesto centro.

Prašome visus dalyvauti.
. Skyriaus valdyba

PADĖKA
Vieną gražią sekmadienio popietę suruo- 

šėme iškylą Į Herford'ą pas daktarą ir po
nią Valterius. Jie labai gražiai mus pasiti
ko net su šampanu. Dr. Valterio pirmas 
klausimas buvo: „O kur jūsų jaunimėlis?“ 
Gaila, bet mes nenusivežėme.

Atsigaivinus, dr. Valteris aprodė mums 
savo dvarą^ tik pamiršo parodyti grybų 
plantacijas. Tikrai viskas labai gražiai su
tvarkyta ir daug darbo įdėta. Ponia Valte- 
rienė paruošė labai skanius pietus ir atne
šė didelę bonką, kurios mes tikrai nesiti
kėjome...

Širdingiausiai dėkojame ir niekada ne
pamiršime Jūsų vaišingumo.

Gloucesterio lietuviai

ŠVEICARIJA
ŠVEICARIJA — LIETUVA

Rašydamas apie lietuvių dailininkų Lu- 
zernoje suruoštą parodą, „Luzemer Neues- 
te Nachrichten“ (27. 7. 1974) gražiais ir 
šiltais žodžiais atsiliepia ir apie pačią Lie
tuvą. Laikraštis pažymi, kad kultūriniai 
ryšiai tarp Šveicarijos ir Lietuvos prasi
dėjo dar viduramžių laikais. Net penki ne
priklausomos Lietuvos Kauno universite
to rektoriai esą studijavę Šveicarijoje. Lu- 
zema ir jos nuostabios apylinkės radusios 
atgarsį lietuvių poezijoje. Ypačiai gražiai 
jas aprašęs atgimimo dainius Maironis 
(Rigi Kulm, Vakaras an Keturių Kantontį 
ežero).

Didžioji rašinio dalis skirta paskirų dai
lininkų darbams apibūdinti. Laikraštis 
pažymi, kad nors penki dailininkai ir ne
gali atstovauti visam Lietuvos menui, bet 
individualūs kūriniai parodoje dalyvau
jančių dailininkų įvertinti teigiamai ir ne
šališkai. Straipsnis iliustruotas dailininkų 
— Tado Burbos ir Samogito (A. Raudžio) 
kūriniiĮ nuotraukomis.

VOKIETIJA
HAMBURGO LIETUVIŲ SAVAITĖ

Kiek pavėluotai gauta žinia, kad Ham
burge rugpiūčio 22-25 d. d. ruošiama Ham
burgo Lietuvių Savaitė. Ji vyks Katolische 
Akademie. 2 Hamburg 11, Herrengraben 4 
patalpose. Programoje — paroda, paskai
tos, „Aido“ choro koncertas, miesto lanky
mas. vaišės. „Aido" koncertas bus penkta
dienį. rugpiūčio 23 d. Hamburgo universi
teto didžiojoje salėje.

Kas norėtų iš Anglijos vykti į Hambur
go Lietuvių Savaitę, gali užsiregistruoti 
pas Leoną Narkų, 2 Hamburg 74, Mans- 
kardstr. 88, tel. 651 99 36.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Pagerbtas tėv. Alfonsas Bernatonis JAV- 

bių ir Vokietijos lietuvių susitikime, įvy
kusiame š. m. birželio 29 d. Romuvoje. Tą 
dieną iš Heidelbergo lankyti Vasario 16 
gimnazijos atvyko 36-ių Amerikos lietuvių 
vyčių grupė, ekskursuojanti po Europą. 
16 vai. į pilies salę, kuri ir šį kartą pasi
rodė per maža didesniems pobūviams, su
sirinko daugiau kaip šimtas tautiečių, 
maždaug per pusę iš JAV-ibių ir Vokieti
jos. Gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius, M. A., pasveikino ekskursijos vado
vą prof. dr. J. Stuką su ponia, su ekskur
sija keliaujantį aktorių Vitali Žukauską, 
prel. J. Gutauską iš Škotijos ir kitus sve
čius. Pranešė, kad Vasario 16 gimnazija 
šiandien mini didelio rėmėjo ir geradario 
tėv. Alf. Bematonio 60 metų amžiaus su
kaktį. Jis daugiau kaip prieš 20 metų su
rado šią pilį su gražiu panku ir pasirūpino, 
kad ji būtų nupirkta mūsų gimnazijai, ku
riai grėsė pavojus atsidurti gatvėje. Su
kaktuvininkas per 20 metų sielojosi šio lie
tuvybės židinio išlikimu, rinkdamas jai 

aukas ir pats aukodamas. Paskutinis dide
lis žygis gimnazijos naudai buvo jo kelio
nė į JAV-bes rinkti aukų naujam bendra
bučiui statyti. Tada jis parvežė per 20.000 
dolerių.

Kalbėtojas glaustais žodžiais supažindi
no klausytojus su tėv. A. Bematonio veik
la. Po karo jis buvo Vokietijos lietuvių ka
talikų sielovados vyr. tvarkytoju, BALFo 
įgaliotiniu, Vokietijos LB švietimo komi
sijos nariu, vaikų vasaros stovyklų orga
nizatorium ir t. t. Jis paveikiai rėmė moks
lus einantį liet, jaunimą ir kitus tautie
čius. Paskutinė jo parama gimnazijai yra 
šioje salėje esantieji vargonai.

Muzikos mokyt. V. Banaičiui užgrojus 
vargonais, visa salė sugiedojo sukaktuvi
ninkui Ilgiausių metų. Direktorius paskel
bė, kad tėv. A. Bematonio vardu pavadin
ta IV klasė. Vokietijos LB vardu jubiliatą 
sveikino Valdybos pirmininkas J. Luko 
sius. Pasidžiaugęs svečių iš JAV-bių atvy
kimu labai tinkamu laiku, kai gimnazija 
mini savo geradario tėv. A. Bematonio 
sukaktį, pastebėjo, kad sukaktuvininkas 
turi didelių nuopelnų ne tik šiai mokyklai, 
bet ir Vokietijos lietuvių bendruomenei. 
Jis yra vienas didžiausių jos veikėjų: net
19 metų buvęs dr tebesąs VLB parlamento 
t. y. Tarybos narys, jos Prezidiumo vice
pirmininkas. Sunku būtų rasti Vokietijo
je lietuvį, kuris nepažintų tėvelio Alfonso. 
Linkėjo dar padidinti savo bendruomeni
nius nuopelnus, daug metų dirbant Vokie
tijos lietuvių bendruomenės dirvonuose.

Vyčių ekskursijos vadovas prof. J. Stu- 
kas pasakė labai patriotišką kalbą. Jis įti
kinėjo klausytojus, ypač moksleivius, kad 
garbė būti lietuviu. Jo akimis, lietuvaitės 
yra gražiausios mergaitės, kalbančios gra
žiausia kalba. Nemokėdamas lietuviškai, 
kiekvienas lietuvių kilmės žmogus turėtų 
jausti gėdą. Lietuviai pasižymi drąsa ir 
ryžtu, yra darbštūs ir gabūs žmonės. Ge
riausi jo studentai (prof. Stukas yra uni
versiteto dekanas) yra lietuviai. 1918-22 
niekas Lietuvos nežinojo, o šiandien apie 
ją visi laikraščiai rašo. Ekskursantus 
kvietė išlikti gerais lietuviais ir dirbti Lie
tuvos naudai.

Vyčiai kasmet ruošia ekskursijas į sve
timus kraštus. Visur jie susitinka su lietu
viais ir kalba lietuviškai. Romoje per lie
tuvių koplyčios šventinimą jie sutiko tėv. 
Bematonį, kuris greit tapo geru vyčių 
draugu. Todėl dabar, jo sukakties proga, 
sveikina jį kaip bėrą bičiulį.

Prel. J. Gutauskas, sveikindamas jubi
liatą, pabrėžė, kad jis turi visas geram va
dovui ir organizatoriui reikalingas savy
bes — lakų protą ir jautrią širdį. Įsigijus 
nuosavą gimnaziją, jo širdis liko su moks
leivišku jaunimu. Gražiausią dovaną ir di
džiausi džiaugsmą sukaktuvininkui pada
rytų mokiniai, uoliai mokydamiesi lietu
viškai. Sveikintojas Vasario 16 gimnazijai 
įteikė 100 dolerių auką, o mokiniams —
20 DM saldainiams.

Visiems sveikintojams padėkojo tėv. A. 
Bernatonis. Anot jo. per jubiliejus būna 
taip, kaip per laidotuves: jubiliatams ir 
velionims skiriami perdėti pagyrimai. Pri- 
prisipažino mylįs vaikus, nes ir jo tėvų na
muose augo 9 vaikai. Rūpestį gimnazija 
laikąs savo pareiga. Nuvykęs į JAV-bes 
aukų gimnazijai rinkti, vajų pradėjęs per 
Stukų šeimą, todėl šiandien jam ypač ma
lonu matyti ponią Loretą ir Jokūbą bei jų 
vadovaujamą vyčių ekskursiją gimnazijoj.

Pasinaudodami pertrauka, visi nuvyko į 
gimnazijos rūmus, kur ant IV klasės durų 
rado užlipdytą pilies paveikslą. Sukaktu
vininkui jį nuplėšus, pasirodė lentelė su 
užrašu: ..Tėvo Bematonio klasė“. Sukeltos 
ovacijos.

Sugrįžus į salę, linksmą programą atli
ko su vyčiais keliaująs aktorius Vitalis 
Žukauskas. Jo raiškiai pasakojami sąmo
jai, kai -kurie netgi eiliuoti, ne tik iki aša
rų juokino klausytojus, bet daugely vietų 
skatino ir susimąstyti. Negreit bus užmirš
ti profesiniu įmantrumu perteikti satyri
niai eilėraščiai apie madas, apie JAV-bių 
lietuvių kalbą (tremtinių vaikų, moksli
ninkų, rašytojų ir kitų), o taip pat paskai
ta (nepriimta į simpoziumą) apie kiaules 
ir kiaulystes.

Aktorius turėjp progos atsikvėpti, kol 
Linelį ir Lenciūgėlį, pastarąjį su V. Keb- 
Vasario 16 gimnazijos moksleivės pašoko 
liu. Antruoju šokiu moksleivės tik sutirš
tino V. Žukausko sukurtą humorišką nuo
taiką. Antrojoj programos daly aktorius 
dar plačiau atskleidė savo talentą ir reper
tuarą, perteikdamas trumpus sąmojus ir 
ilgesnes humoreskas. Ir santūriausi klau
sytojai leipo juokais iš paskutinės dainos 
po dviejų, keturių -ir t. t. taurelių. Buvęs 
Žukausko bendraklasis dail. A. Krivickas 
paliudijo, kad Vitalis nė kiek nepasikeitė 
— ir būdamas moksleiviu, jis žiūrėjo į gy
venimą iš linksmosios pusės.

Po programos svečiai susipažino su gim
nazijos mergaičių bei berniukų bendrabu
čiais ir klasėmis ir kaimo bažnytėlėje iš
klausė pamaldas.

Vakarienės-vaišės. kurių šeimininku bu
vo tėv. A. Bernatonis, įvyko gimnazijos 
valgykloje. Svečiai ne tik žodžiais gyrė, 
bet ir veiksmais įrodė, kad jiems skanūs 
gimnazijos lietuvių virėjų pagaminti gau
sūs valgiai. Užtat vaišės užsitęsė apie 3 
valandas. Visų nuotaika buvo pakili, 
skambėjo lietuviškos dainos. Gimnazijos 
reikalams svečiai iš JAV-bių ir Vokietijos 
sudėjo per tūkstantį dolerių.

VLBV Informacijos

SIDABRINIS LIETUVIŲ KUOPOS 
JUBILIEJUS

8591 LS lietuvių inžinerijos kuopa, va
dovaujama maj. J. K. Valiūno, š. m. bir

želio 7 d. Schwetzingene paminėjo 25 me
tų sukaktį. Minėjimas pradėtas tradiciniu 
piknlnku prieš Tompkinso kareivines' 
esančiame pušynėly. Oras pasitaikė gra
žus, bet šaltokas, todėl iškylautojai būria
vosi daugiau prie karštos kavos, negu 
smarkiai putojančio, bet šalto alaus stati
nių. Vaišės, kaip visados toje kuopoje, bu
vo gausios ir skanios. Tuo pasirūpino vir
tuvę tvarkąs Jonas Vitkus ir jo virėjai. 
Čia pat ant žarijų skrudinamos dešrelės, 
hamburgeriai ir kitokie kepsniai su įvai
riais salotais galėjo ir didžiausi vegetarą 
sugundyti jų paragauti, o paragavus ir 
skaniu alučiu nuplauti. Nebuvo nuskriaus
ti ir pyragaičių mėgėjai.

Įdomius žaidimus — kamuolio spyrimą 
į taikinius, bėgimą su kiaušiniu šaukšte ir 
jų gaudymą ore, balionų pūtimą ir sprog
dinimą, virvės traukimą ir kt. — sumaniai 
pravedė seržantas Algis Vitkus. Į varžy
bas buvo įtraukti vaikai ir suaugę. Laimė
tojai buvo apdovanoti.

Į šventę atsilankė brigados vadas pulk. 
Krupinski, bataliono, vadas pulk. Įeit. 
Guldner su savo štabų karininkais bei šei
momis, gausus būrelis Romuvos gyvento
jų, nemaža kaimyninio Mannheimo lietu
vių ir iš kitur.

Pažymėtina, kad pats seniausias 8591 LS 
kuopos narys yra Įeit. Kazys Bendoraitis. 
Sprendžiant iš jo išvaizdos, jis galėtų su
laukti dar tos kuopos auksinio jubiliejaus.

LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINAI
Pasklidus gandams, kad D. Britanijos 

švietimo įstaigos ketina panaikinti lietu
vių kalbos egzaminus, kurie ligšiol buvo 
leidžiami baigiantiems vidurines mokyk;-, 
las. DBLS Valdyba kreipėsi į Londono 
Universiteto Mokyklų Egzaminų Departa
mentą šiam klausimui išsiaiškinti.

DBLS Valdyba gavo atsakymą, kad Mo
kyklų Egzaminų Taryba prie Londono 
Universiteto nutarė nuo 1972 m. sausio 
mėnesio panaikinti lietuvių kalbos egzar 
minus baigiantiems vidurines mokyklas 
„at Ordinary level“ dėlto, kad buvo labai 
mažai norinčių tokius egzaminus laikyti. 
Tačiau Taryba šį klausimą persvarstytų, 
jeigu būtų davinių, rodančių, kad skaičius 
mokinių, norinčių laikyti lietuvių kalbos 
egzaminus, padidės.

Lietuvių kalbos egzaminai yra pasiren
kami vieton vienos iš svetimų kalbų, iš 
kurių egzaminus reikia laikyti baigiant vi
durinę mokyklą. Jie yra pasirenkami ne
tik dėlto, kad lietuvių kalbą galima leng
vai išmokti iš tėvų, ar patriotiniais sume
timais, bet ir dėl praktiškos naudos. Mo
kant lietuvių kalbą, yra lengviau bendrau
ti su savo tautiečiais, gyvenančiais laisva
me pasaulyje, ir galima susikalbėti su gi
minėmis, nuvažiavus į Lietuvą.

Todėl DELS Valdyba ragina lietuvių 
jaunimą atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos 
mokymąsi ir ruošimąsi lietuvių kalbos eg
zaminams, baigiant vidurines mokyklas.

DBLS Valdyba taip pat f>rašo tėvus ir 
pačius moksleivius painformuoti Valdybos 
sekretorių, kas per ateinančius tris-ketu- 
rius metus norėtų laikyti lietuvių kalbos 
egzaminus „Ordinary level“. Jeigu susida
rys reikiamas skaičius kandidatų, tai 
DBLS Valdyba prašys švietimo įstaigas, 
kad tokius egzaminus vėl įvestų.

Laiškus prašoma adresuoti LBLS Val
dybos sekretoriui.

Pabiros
TEISYBĖ, BET ĮŽEIDŽIAMA

Arkiv. Makarios valdė Kiprą kieta ran
ka. Tą kietumą rodytų gal šiek tiek ir tai. 
kad vietiniai graikų laikraščiai turėjo net 
25 bylas, kurias jiems sudarė valstybės 
gynėjas.

Viena tokių bylų buvo sprendžiama lie
pos 8 d. Graikų dešiniųjų laikraščio „Eth- 
niki“ redaktorius Haralambos Haralam- 
bous joje buvo nuteistas šešiems mėne
siams kalėjimo. Laikraštis parašė, kad 
arkiv. Makarios nusipirko du sklypus že
mės Seychelles salose, tose pačiose, į ku
rias britai jį kadaise, prieš duodami Kip
rui nepriklausomybę, buvo ištrėmę. Tuose 
sklypuose jis planuojąs pasistatyti pra
bangią vilą.

Skelbdamas sprendimą, teisėjas redak
toriui pasakė, kad jis baudžiamas už arki
vyskupo įžeidimą, ne už faktų iškėlimą. 
Nors faktai ir teisingi, bet įžeidžiamas yra 
pats tas jų iškėlimas viešumon.

iiliOhOO&iM
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugpiūčio 18 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — rugpiūčio 25 d., 1 v.

P- P.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., Žoli

nėje, 8 vai. vakare.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 18 d. 10.15 

vai., Liet. Židinyje. Berniukų stovyk
los užbaiga.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 25 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEAMINGTONE — rugpiūčio 25 d., 15.30 
vai., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — rugpiūčio 25 d., 18 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAME — rugsėjo 1 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 1 d., 18 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square, Snow Hill.
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