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Nepasinaudojame proga
Vakarų pasaulyje laisva spauda yra sa
vaime suprantamas dalykas. Nors daugu
ma žmonių savąja spauda nėra patenkin
ti, kartais net ciniškai ją padergia, bet gy
venti be jos nenori ir negali. Kadaise JAV
prezidentas Jeffersonas yra pasakęs, kad
jeigu jau reiktų pasirinkti tarp vyriausy
bės be spaudos ir spaudos be vyriausybės,
tai jis atiduotų pirmenybę pastarajai pa
dėčiai. Šiandien, kai radijo ir televizijos
vaidmuo yra taip labai' išaugęs, kai kas
bando jais pavaduoti laikraščius, tačiau
vis dėlto pagrindinis informacijos šaltinis
ir viešosios nuomonės formuotojas yra ir
dar ilgai pasiliks spauda.

Išskirtinį vaidmenį svetimuose kraštuo
se mums vaidina lietuviškoji spauda. Nei
radijas, nei televizija apie mūsų reikalus
nekalba, palaikyti ryšių vieniems su kitais
nepadeda, apie mūsų veiklą nepainfor
muoja. Galima visiškai neperdedant teig
ti, kad jei D. Britanijos lietuviai nebūtų
pradėję dar 1947 m. leisti savojo laikraš
čio, tai šiandien mūsų kultūrinis ir ekono
minis gyvenimas jau būtų vos pastebimas.
Greičiausia neturėtume savų organizacijų,
namų, Sodybos, Nidos knygų klubo, jei ne
būtume turėję šauklio, nuolat kviečiančio
į bendrą talką ir aiškinančio tos talkos rei
kalingumą. Tegu tik nustoja ėjusi mūsų
spauda — lietuviškoji veikla, kuri ir taip
kasmet vis silpniau reiškiasi, greitai visiš
kai užsibaigtų. Neseniai buvo pasklidęs
gandas, kad atsakingų mūsų veikėjų susi
rinkime buvę pasiūlyta „E. Lietuvį“, kaš
tų sumažinimo intencija, paversti dvisa
vaitiniu laikraščiu. Skaitykime, kad tai
buvo tik nesusipratimas, nes kitaip išeitų,
kad buvo siūloma dirbtinai pagreitinti
mirtį laikraščio, kuris šiuo metu, nors ir
sudarydamas leidėjams šiek tiek proble
mų, dar pajėgia reguliariai kas savaitę
lankyti skaitytojus. Ateis laikas, kai rei
kės svarstyti ne laikraščio mažinimo ar
didinimo, bet jo buvimo ar nebuvimo
klausimą.

Londonas, 1974 m. rugpiūčio 27 d.

VLIK-O PROTESTAS
Australijos vyriausybei pripažinus so poelgį ir atkreipia jos dėmesį į šiuos da
vietinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos anek lykus:
siją, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
a) nusižengė tarptautiniams teisės prin
mitetas rugpiūčio 9 d. Australijos ministe- cipams, prekiaudama kitų tautų žemėmis
riui pirmininkui p. Gough 'Whitlam pa- ir jų žmonių likimu;
suintė griežtą protestą — šio turinio:
b) kėsinosi paneigti civilizuoto, ypač
„Australijos vyriausybei oficialiai pripa anglo-saksų, visuotinai pripažįstamos ap
žinus Sovietų Sąjungos smurto aktą, ku sisprendimo teisės vykdymą Baltijos tau
riuo lygiateisiai tarptautinės bendruome toms;
nės ir buvusios Tautų Sąjungos nariai —
c) sustiprino sovietinio imperializmo ir
Lietuva ir kitos dvi Baltijos valstybės — kolonializmo užmačias naujiems Sovietų
Latvija ir Estija buvo 1940 metais sovieti Sąjungos užgrobimams Europoje;
nių karinių pajėgų užgrobtos ir Kremliaus
d) susilpnino lietuvių ir kitų tautų —
apgaulingomis machinacijomis savavališ latvių ir estų išsivadavimo iš Sovietų Są
kai inkorporuotos,
jungos priespaudos viltis;
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINI
e) sumenkino savo orumą ir pasitikėji
MO KOMITETAS, kaip teisėta lietuvių mą Baltijos ir bendrai Rytų Europos kiltautos atstovybė, reiškia griežčiausią pro- Į mės australų akyse“,
(ELTA)
testą prieš tokį Australijos vyriausybės |

ĮTEIKTOS NOTOS

Rugpiūčio 13 d. sukako 13 metų, kai pra
Praėjusią savaitę Baltijos Valstybių
Atstovai D. Britanijoje įteikė atitinkamas dėta statyti Berlyno siena. Nežiūrint dide
notas Australijos Vyriausybei per jos Am lių saugumo priemonių, per tą laiką ją
basadorių (High Commissioner) Londone. perėjo 33.973 pabėgėliai. Priskaitant tuos,
kurie pabėgo per satelitinius kraštus ar
WHITLAMAS GALI ATSISTATYDINTI? negrįžo iš atostogų, per 13 metų iš Rytų
Sydnėjuje nesiliauja gandai, kad Aust Vokietijos pabėgo 155.147 žmonės. Pasku
ralijos ministeris pirmininkas Whitlam tiniuoju metu labai pagriežtintos bausmės
gali atsistatydinti. Bet priežastys nurodo už padėjimą sieną pereiti.
mos ne Pabaltijo pripažinimas Rusijai, o
ATOSTOGAUTOJŲ VARGAI
ekonominė krizė ir infliacija.
Didžiulė kelionių ir atostogų firma
PBT SMERKIA
Court Line, kuri buvo apjungusi tokius
„Tiesa“ paskelbė tokį Pasaulinės Bažny Londone žinomus kelionių biurus kaip Ho
rizon ir Clarksons, bankrutavo. Apie
čių Tarybos pareiškimą:
50.000 per ją užsisakiusių atostogas nebe
„Pasaulinė bažnyčių taryba griežtai pa galėjo sugrįžti atgal, o dar 100.000 sumo
smerkė karinės chuntos smurtą ir saviva kėjusių pinigus ir pasiruošusių vykti atos
liavimą Čilėje
togų į užsienius (įskaitant JAV ir Kana
„Šiandien čia paskelbtame Pasaulinės dą) neteko savo pinigų ir, žinoma, atosto
bažnyčių tarybos tarptautinių reikalų ko gų.
misijos vykdomojo komiteto pareiškime
Kilo sąmyšis. Kai kas bando kaltinti net
sakoma, kad po valstybinio perversmo Či vyriausybę, kuri neseniai perėmė iš Court
lėje iki dabar suimta ne mažiau kaip 55 Line laivų statybos įmonę, tuo būdu lyg ir
tūkstančiai žmonių. Daugelis tūkstančių netiesioginiai prisiimdama garantiją už
Čilės piliečių vis dar tebelaikoma kalėji tos firmos organizuojamas atostogas. Ta
muose ir koncentracijos stovyklose. Didelį čiau vyriausybė atsisako mokėti benkrutavaidmenį, nuverčiant teisėtą Čilės vyriau vusdos firmos skolas. Pati firma kaltina
sybę, suvaidino užsienio kišimasis į Čilės energijos krizę ir infliaciją. Prie visa to
vidaus reikalus. Jis ir dabar padeda ten iš turėjo prisidėti pernelyg žemos atostogų
laikyti represijų atmosferą.“
kainos, kurių nepajėgė tiksliai apskaičiuo
Gerai daro bažnyčių taryba užstodama ti atostogų organizatoriai.
Dabar skaičiuojama, kad pigių atostogų
persekiojimus. Bet kodėl ji nemato, kas
laikai užsienio kurortuose yra pasibaigę.
dedasi Lietuvoje?
Ateinančiais metais reikės mokėti apie
NEPAKANKA KAREIVIŲ
40% daugiau.

Mūsų savaitraščio užsimojimai nėra be
kraščiai. Jis nesimeta į sunkesnių klausi
mų ar problemų nagrinėjimą. Jo pagrin
diniai tikslai yra informuoti lietuvius
skaitytojus apie vietos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą, apie tai, kas vyksta Lie
tuvoje ir padėti Skaitytojams susidaryti
nuomonę bei išsiaiškinti tikrąją padėtį
įvykių, betarpiškai liečiančių mūsų gyve
nimą. Geriausias tokio išsiaiškinimo pa
vyzdys buvo praėjusiais metais iškilęs So
dybos ir L. Namų pertvarkymo klausimas.
Kaip būtų buvę galima tuos ir panašius
klausimus išdiskutuoti, neturint nuosavo
laikraščio? „E. Lietuvis“ nesistengia pa
vaduoti vietinių laikraščių. Išskiriant
trumpas žinių santraukas, politiniai klau
simai, jei jie iš viso liečiami, dažniausiai
yra susiję su Lietuvos ar lietuvių reikalu.
Skaitytojai yra ne kartą išsireiškę, kad
laikraštis gerai daro nereikšdamas ypatin
gų simpatijų vienai ar kitai politinei ar
ideologinei grupei. Jis yra visų lietuvių
laikraštis ir tokiu žada pasilikti. Iš kitos
pusės, jis nevengia ir nevengs pasakyti
teisybės, nežiūrint, kad ji gali kam nors ir
D. Britanija turi 170.000 kareivių. Nors
nepatikti.
jie Skaitomi geriausiai apmokyti kariai
Kaip minėta, į L. Namų bendrovės nuo pasaulyje, bet jų yra per mažai.
savybių pertvarkymo planą lietuviai atsi Dabartinė kariuomenė yra taip paskirsliepė gyvai ir energingai. Tačiau pasitai tyta: 60.000 Vokietijoje, 40.000 apmokomi
ko daugybė smulkesnių darbų ir įvykių ar atostogauja, 15.000 Šiaur. Airijoje,
centre bei kolonijose, kurie pasilieka ne 15.000 Tol. Rytuose, 10.000 Kipre, 10.000
paminėti ir platesnei visuomenei nežino įvairiose kitose bazėse ir 20.000 strateg.
mi. Turėdami savo laikraštį, mes nepasi rezerve.
naudojamo proga patys apie save pasisa
TRŪKSTA PINIGŲ
kyti, vengiame pareikšti apgalvotas nuo
mones apie savo organizacijas, jų planus
Naftos tiekimas iš šiaurės jūros gali geir patį laikraštį. Vieno ar poros žmonių rokai nusitęsti, nes trūksta pinigų jos eks
prirašomas laikraštis negali būti įdomus ploatacijai. Didieji bankai, bijodami galiir visus patenkinti. Tad kuo daugiau į ra- mos nacionalizacijos, nenoriai skolina.
šymą įsitrauks skaitytojų (ne būtinai pro- Tuo tarpu britų vyriausybei reikia gauti
fesionalų žurnalistų), tuo jis bus įdomės- apie 5.000 milijonų svarų vien tik vamznis ir naudingesnis.
džiams ir rafinerijos įrengimams.

Australijos lietuviai protesto j a
Abu Australijos lietuvių laikraščiai ra
šo apie stiprią reakciją prieš savo vyriau
sybės žygį, pripažįstant Pabaltijo valsty
bių įjungimą į Sov. Sąjungą. Iš tos veik
los ypačiai matyti nusivylimas ta išgarbin
ta, tolima ir demokratiška sala, kurioje
kiekvienas gali jaustis saugiai ir patogiai.
Tos salos vyriausybė pati pirmoji Pabaltiečius išdavė.
„Mūsų Pastogė“ išsispausdino net ketu
ris puslapius angliškai, kad ir ne lietuviai
galėtų sužinota apie Baltijos kraštus ir
apie Australijos vyriausybės elgesį. Be ki
ta ko, čia paduoti susirašinėjimo su ministeriu pirmininku tekstai, iš kurių matyti,
kad jis žadėjo respektuoti pabaltiečių tei
ses.
Įspūdingai aprašyta Sydnėjuje vykusi
3.000 žmonių demonstracija su vėliavomis,
žibintais ir plakatais, ant kurių matėsi to
kie užrašai: „Whitlam with love to Rus
sia“, „Hitler's Ghost at Work, Baltic Sta
tes sold again" ir kt. Demonstracijose da
lyvavę taip pat lenkų, ukrainiečių ir kitų
tautų (atstovai. Prie Memorial Shrine pro-

BERLYNO SIENAI 13 METŲ

testo demonstrantams • kalbas pasakė opo
zicijos vado vardu parlamento atstovas C.
Connolly, stipriai kritikuodamas ministerio pirmininko elgesį. Dar kalbėjo parla
mento atstovas W. C. Wentworth, senato
rius Baume, prof. A. Kabaila, V. Bukevičius, G. Bracs (latvių atstovas) ir kt.
Pasirodo, kad toje demonstracijoje bu
vo ir keletas linksmesnių akimirkų. Mar
tin aikštėje, kur yra valdžios įstaigos, jau
buvo susirinkę apie 3.000 žmonių. Į jų tar
pą neatpažintas įsimaišė ir Whitlam, ap
sivilkęs paprastu megztuku. Viena dalyvė
atpažinusi jį, pasakė vyrui. Šis, nieko ne
laukdamas, šūktelėjęs: „Ach, Gough! Žiū
rėk, kas ten dedasi. Tavo vietoje būdamas,
susirūpinčiau dėl sekančių rinkimų.“
Whitlamas nieko neatsakęs įsmuko pro
duris į įstaigą...
Iš tikrųjų reikia stebėtis Australijos lie
tuvių ir visų pabaltiečių sugebėjimu taip
greitai ir efektingai suorganizuoti protes
tus ir juos perduoti visiems suprantama
kalba. Dar prieš kelioliką' metų tai būtų

NAUJAS ŽURNALAS „PROCESAS“
„Der Spiegei“ (12. 8. 74) praneša, kad
Sovietų kilmės intelektualai su Ullstein
leidyklos pagalba numato pradėti leisti
keturis kartus per metus žurnalą, pava
dintą „Procesas“. Jis būsiąs „Rytų Euro
pos balsas, skirtas vakariečiams, kurių au
sys yra atviros tiesai“. „Proceso“ iniciato
riai yra Solženicynas, Siniajevskis, Mak
simovas, Sacharovas ir kt. Tai būsiąs ne
politinis, o literatūros žurnalas ir neatsto
vaus jokiai emigrantų grupei. Pirmasis
žurnalo numeris rusų kalba žada pasiro
dyti apie spalio mėnesį Londone. Vėliau
jo metinės laidos bus renkamos į atskiras
knygas ir verčiamos į kitas kalbas. Jeigu
susidarytų bent kiek pelno, tai jis būtų
skiriamas kultūriniams reikalams.
RAŠYS KNYGĄ APIE LIETUVĄ

Iš Sov. Sąjungos emigravęs rašytojas ir
filmų režisierius Efraim Sevela atvyko į
Londoną, kur leidžiama jo knyga „Invali
dų gatvės legendos“. Spaudos atstovams
jis pareiškė, kad kita jo ruošiama knyga
yra apie civilinį karą Lietuvoje. Joje bū
sianti aprašyta vieno poeto tragedija.
buvę žymiai sunkiau padaryti. Jaunoji ir
išmokslintoji išeivių generacija eina tei
singu keliu. ■

Brangiai Motinai

a. a. STRUOGIENEI Lietuvoje
mirus, jos sūnų Joną Struoginį
liūdesio valandoje nuoširdžiai
užjaučiu

XXVin metal

Nixonas - žmogus ir politikas
Kai įkyrėjusi Watergate byla pranyko iš
spaudos puslapių, atrodo, visas pasaulis
atsikvėpė. Nixonui atsistatydinus (ir dar
prieš tai), jis viešai buvo apšauktas mela
giu ir sukčium — mirštančiam liūtui spy
rė, kas tiktai norėjo.
Niekas jo asmeniškojo elgesio neteisina
ir dabar, kai tragiškųjų įvykių sukeltos
dulkės pradeda nusėsti. Bet atsiranda bal
sų, siūlančių pažvelgti į antrąją buvusiojo
prezidento veiklos medalio pusę, t. y. ver
tinti jį ne kaip žmogų, bet kaip preziden
tą ar valstybės vyrą. Tokių pasiūlymų
spaudoje kaskart daugėja.
FCI žinių agentūros vedėjas J. Josten,
pasiremdamas spaudoje iškeltais faktais,
mano, kad tarptautinės politikos atžvilgiu
Nixonas buvęs vienas iš geriausių JAV
prezidentų. Jis siūlo prisiminti jo pasikal
bėjimą su Chruščiovu Maskvoje JAV pra
monės parodos metu arba paskaityti jo
straipsnius „Saturday Evening Post“, pa
rašytus tuo metu, kai jis neturėjo oficia
lių pareigų ir galėjo laisvai kalbėti. Čia jis
vienas iš pirmųjų iškėlė tragediją, ‘kuri
vyko ir tebevyksta anapus geležinės už
dangos. Toliau primenamas Vietnamo ka
ras, Viduriniai Rytai ir santykiai su Sov.
Sąjunga ir Kinija. Daugeliu atvejų Nixo
nas turėjęs pradėti iš naujo kovą, kurią
jau buvo pralaimėję jo pirmtakūnai.
Prie Nixono diplomatinių dorybių pri
skirtina taip pat dr. Kissingerio ir dabar
tinio prezidento G. Fordo atvedimas į val
džią, nors savo vidaus patarėjais jis buvo
pasirinkęs menko kalibro pataikūnus,
klusniai dirbusius kartu su prezidentu
juos pačius ir prezidento vardą žeminančius darbus.
Sir Robert Thompson, Azijos reikalų
ekspertas, buvęs prezidentų Kennedy,
Johnson ir Nixono patarėju, laikęs Nixoną
kiečiausiu ir geriausiu politiku. Jo nuomo
ne, jei anuo metu Nixonas būtų buvęs
Kennedy vietoje, Chruščiovas niekada ne
būtų drįsęs gabenti į Kubą atominių ra
ketų.
Pasakojama, kad dr. Kissingeris, kalbė
damas su Brežnevu, vis bandęs teisinti Nixoną Watergate byloje. Brežnevas jam at
sakęs: „Man visai nerūpi, ką jis padarė,
bet labai stebiuosi, kad jis davėsi taip
lengvai pagaunamas“.

Šitoji istorija yra labai pamokanti. Ji
rodo, kad Nixonas ir kaip žmogus dar ne
buvo pasiekęs paskutinės nupuolimo pa
kopos. Daugelis valstybės vadų meluoja, o
už vis labiau meluoja Sovietų ir jų sateli
tų vadai. Pradedant Leninu, baigiant pa
čiu Brežnevu ir tokiais mažiukais kaip No
votny, Rakosi, Ulbrechtais, Pauker, Bierutas, Sniečkus ir visa eilė kitų-— visi jie
melavo ar meluoja ir apgaudinėja ne tik
priešus, bet ir savo tautą, visai ir nema
nydami kaltes prisipažinti.
Tur būt, dar per anksti visapusiškai
svarstyti ir teisti buvusiojo JAV preziden
to Nixono asmenį ir darbus. Tuo labiau,
kad su juo kartu neišvengiamai turėtų bū
ti teisiama ir visa JAV valstybinė santvar
ka, konstitucija ir visi buvusieji ir net bu
simieji prezidentai, šitoje vietoje iškyla ir
mūsų reikalas. Nixonas jau buvo iš anksto
kaltinamas, kad jis parduos Baltijos vals
tybes Sov. Sąjungai Europos Saugumo
konferencijoje, o Vidurio ir Rytų Europos
tautas pasmerks amžinam satelitų statu
sui. Gal taip ir būtų atsitikę, bet gal ir ne.
Pačių amerikiečių žinios apie paskutinįjį
Nixono vizitą Maskvoje sako, kad jis bu
vęs kietas, kaip ir visada.
Tačiau neturėtume pamiršti, kad tuo
metu, kai buvo pakartotinai švystelėję
laisvės spinduliai, kai vyko sukilimai Ry
tų Berlyne, Lenkijoje, Vengrijoje ir Čeko
slovakijoje, Nixonas nebuvo JAV prezidentu.Kiti asmenys, sulaužę savo pažadus
ir išdavę laisvės siekiančias tautas, įėjo į
JAV istoriją kaip garbingi didvyriai. Jei
vengrų tauta ir čekoslovakai būtų gavę
anuomet lauktos ir pažadėtos JAV pagal
bos, gal šiandien iš viso nebereikėtų kal
bėti apie okupuotas Pabaltijo tautas ir sa
telitus. Žiūrint lietuviškomis akimis, pre
zidentai Eisenhoweris ir Johnsonas labiau
nusipelnė už savo istorines politikos klai
das „impeachmento“, negu Nixonas už
Watergate kvailybes. Galimas dalykas,
kad už savo žmogiškąsias silpnybes Nixonui priseis stoti akistaton su teisėjais, bet
už darbus, kuriuos jis padarė kaip JAV
prezidentas tautos vardu, jį nuteis arba iš
teisins istorija. Tačiau to teismo dar rei
kės truputėlį palaukti.
Lucanus

Seįtiįmos DIENOS
— Pamiro kalnuose sušalo 8 moterys,
bandžiusios pasiekti Lenino viršukalnę.
— Neseniai iš Leningrado atvykę baleto
šokėjai Panovai, dalyvavo demonstracijo
se prie Sovietų ambasados Londone, reika
laudami, kad išleistų jų draugą mokslinin
ką Polsky.
— Saugumo Taryba rekomendavo, kad į
J. Tautas būtų priimta ką tik gavusi iš
Portugalijos nepriklausomybę nauja Afri
kos valstybė Gwinea — Bissau.
—- Bulių rungtynėse Barcelonoje buvo
mirtinai sužeistas matadoras Jose Falcon.
— Britų vyriausybė nutarė suvalstybin
ti Škotijoje penkis žemės sklypus, kur bus
statomos naftai gauti platformos.
— Rytų Vokietijoje pradėti sienos su Va
karų Vokietija sustiprinimai, montuojami
nauji automatiško šaudymo įrengimai.
— Po 129 metų Kinijoje sustojo ėjęs
anglų kalba laikraštis „China Mail“.
— Bukarešte prasidėjo Pasaulio Gyven
tojų konferencija. Joje dalyvauja visų J.
Tautoms priklausančių valstybių atstovai.
Konferencijos tikslas — sureguliuoti gy
ventojų prieauglį pasaulyje.
— D. Britanija reikalauja iš Ugandos
prezidento Amin'o 20 mil. svarų atlygini
mo už nusavintas britų nuosavybes.
— Grūdų derlius Amerikoje šiais me
tais numatomas blogas. Todėl maistas ne
išvengiamai turės pabrangti.
— Egiptas reikalauja naujų užtikrini
mų, kad JAV prezidentas nepakryps į Iz
raelio pusę.
— Londono miesto savivaldybė pažadė
jo šalia algos autobusų šoferiams pasko
linti geromis sąlygomis iki 3.000 svarų na
mams nusipirkti. Kandidatų skaičius pa
didėjo.
— Anglijos karalienė apdovanojo specia
liais Royal Victorian Order medaliais
princesę Anne dr jos vyrą už drąsų elgesį,
kai jų automobilį kovo 20 d. užpuolė gink
luotas vyras ir norėjo princesę ir kapito
ną Phillips pagrobti.
— Kai kuriose Londono ligoninėse dar
bininkų profesinių sąjungų nariai atsisako
maitinti privatiškus ligoninės klientus. Jie
reikalauja, kad privatiški klientai visai
nebūtų priimami.
— New Yorke policija surado iš Pran
cūzijos gautoje antikinių baldų siuntoje
75 kg heroino, kurio vertė yra 112 mil. do
lerių. Penki asmenys suimti.

— Geriausias Šekspyro dramų aktorius
John Gielgudas vaidina patį Šekspyrą E.
Bando dramoje „Bingo“.
— Cork teismas nubaudė Rygos žvejų
laivo kapitoną 125 sv. ir konfiskavo žvejy
bos įrengimus 95.840 sv. vertės. Laivas
žvejojo Airijos vandenyse, įspėtas bandė
pabėgti, bet nepasisekė.
— Pietų Korėjos prezidento Park Chung
Hu žmona, sunkiai sužeista per neseniai
įvykusį pasikėsinimą prieš prezidentą,
mirė.
— Per Kipro salos invaziją turkai nete
ko 250 karių.
— Kinijoje archeologai atrado 3500 me
tų senumo įrankius, darytus iš žmonių
(vergų) kaulų.
— Egiptietė Abla Khary (13 metų) per
plaukė Anglijos kanalą per 12į valandas.
— Turkai ir graikai kaltina JAV už ne
suteikimą pagalbos Kipro krizės metu.
— Albanijos ortodoksų bažnyčios galva
arkivyskupas Damian (80 m.) mirė kalė
jime.
— Grupė ukrainiečių studentų prie So
vietų ambasados Ottavoje paskelbė bado
streiką, reikalaudami paleisti istoriką, ko
votoją už žmogaus teises V. Morozą, nu
teistą 14 metų kalėti.
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Tarnauti Lietuvai

jų entuziazmas, malonus baritono tembras
XXI —JI LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ
XXI-SIOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ
suteikė daug džiaugsmo atsilankiusiems.
SAVAITĖS SVEIKINIMAS
SAVAITĖ
Didelis ačiū ir pačiai mokytojai Stasiulienei. Žinoma, mes tik matėme blizgesį, pa
Susirinkę į Morschachą, prie Maironio
Dėkingas savo motinai, kurios dėka sisekimą, bet kiek įdėta darbo, triūso, lai
apdainuotojo Keturių Kantonų ežero,
esu lietuvis.
ko!
!
įkvėpti šveicarų laisvės didvyrio Viliaus
A. Lucas (Vokietijos lietuvių
Dėkui ir maloniai geradarei, kuri sumo
Telio dvasios, XXI-sios Lietuviškųjų stu
jaunimo sąjungos pirmininkas) kėjo už salę, nenorėdama pasigarsinti
dijų savaitės dalyviai iš Anglijos, Austri
spaudoje.
Ši studijų savaitė pareikalavo iš rengė
jos,
Belgijos, Italijos, Izraelio, Jungtinių
Tos visos pastangos davė puikių vaisių,
jų, pirmoje eilėje iš dr. A. Geručio ir Švei
Amerikos Valstybių, Kanados, Prancūzi
A. BARONAS LATVIŠKAI
carijos lietuvių, milžiniško darbo ir pasi parodė, kad galima išeiti į platesnę areną. PUSTREČIO TŪKSTANČIO PUSLAPIŲ
jos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos šir
aukojimo, nekalbant jau apie pinigus, be Turime talentų, netrūksta gerų organiza „LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJAI“
dingai sveikina visus geros valios ir laisvę
Aloyzo Barino romanas „Paaudžu megz mylinčius Lietuvos žmones tėvynėje ir vi
kurių neįmanoma taip plačiai pasireikšti. torių su energija ir vizija, kuri nugali
kliūtis.
Lietuvių spauda skelbia, kad jau at tos“ (lietuviškai „Abraomas ir sūnus“), same pasaulyje.
Mat, šį kartą siekta ne vien tik, kaip
spausdintas Prano Naujokaičio rašomosios išverstas į latvių kalbą ir išleistas „Graįprasta, pamąstyti lietuviškais klausimais,
Visą savaitę, globojami Šveicarijos lie
Mūsų vidinis susikaupimas, savų reika „Lietuvių literatūros istorijos“ pirmasis matu draugs“ leidyklos JAV, sėkmingai tuvių, mes svarstėme lietuviškus reikalus,
bet prasiveržti į viešumą, parodyti šveica
platinamas
Vakarų
Vokietijoj
gyvenančių
tomas,
kuris
turi
daugiau
kaip
600
pusla

rams ir kitoms tautoms, atvykusioms į Lu- lų apmąstymas šį kartą turėjo kitą atspal
reiškėme gyvą kūrybinę mintį, bendrauda
latvių tarpe.
cemą, lietuvišką meną, kuris bręsta indi vį. Mūsų tarpe atsirado ir kitų tautybių pių.
mi savo tarpe ir drauge su mums palan
žmonių, kurie atėjo kaip draugai, kurie
Iš „Drauge“ išspausdintojo pasikalbėji
vidualus ir laisvas tremtyje.
kiais kitų tautų žmonėmis skleidėme Lie
J.
CICĖNUI
65
M.
tuvos vardą Europos širdyje.
Atnaujintoje ir erdvioje miesto rotušės trokšta Lietuvai gero, kurie pasiryžę dirb mu su veikalo autorium matyti, kad iš viso
salėje, greta meno kūrinių ant sienų ma ti jos labui, tęsdami taip mums žinomo „Lietuvių literatūros istoriją“ sudarys ne
Drauge su garbingais tautinio darbo ve
Žinomam vilniečiui žurnalistui ir rašy
trys, k»ip anksčiau buvo skelbta, bet ketu
tėsi ir keli rinkiniai senoviškų Lietuvos prof. dr. Ereto tradiciją.
teranų kartos ir išeivijoje gimusio jauni
tojui
Jeronimui
Cicėnui
liepos
24
d.
suėjo
Jei didelės tautos ieško draugų, tuo la ri tomai. Visi tomai bus nemažesni už pir
žemėlapių. Tik senos tautos turi praeitį.
mo atstovais mes pažymėjome praėjusį
mąjį, vadinasi, turėsime apie pustrečio 65 metai. Būdamas vilnietis patriotas jis Egzodo trisdešimtmetį ir atnaujinome jo
Kiekvienas inteligentiškesnis svetimšalis biau mažosios jų reikalingos.
savo
gabią
plunksną
daugiausia
ir
panau

tūkstančio
puslapių,
palyginti,
milžinišką
Paskaitos buvo turiningos, įdomios, po
galėjo atkreipti į tai dėmesio.
doja rašyti apie Vilnių ar jo reikalams ryžtą tarnauti Lietuvai, neužslopinamam
veikalą.
jos laisvės troškimui.
Kadangi rotušė yra labai judrioje vie jų kilo gražios, vertingos diskusijos. Kar
Šiuo metu P. Naujokaitis jau pradėjęs ginti. Pats didžiausias jo darbas yra kny
šia iškilminga proga mes pareiškiame,
toje, tikiu, kad ją aplankė didelis Skaičius toju, gražios, nes neišeita iš ribų, neliko rašyti ketvirtąjį tomą, kuris bus skirtas ga „Vilnius tarp audrų“, kurioje Cicėnas
žmonių. Gaila, nebuvo knygos pasirašyti, erzlumo, nepasitenkinimo. Kartu buvo dir sovietinei ir svetur kuriamajai lietuvių li vaizduoja Vilniaus ir to miesto bei krašto kad Lietuvos žmonių teisėtas reikalavimas
žinotumėm tikrą skaičių. Tačiau man bū bama gana intensyviai. Laiko „paatosto teratūrai. Tik, deja, labai šlubuojąs išlei gyventojų vargus ir kovas su svetimai LAISVĖS LIETUVAI yra mūsų laisvėje
gauti“ buvo mažai.
nant salėje, mačiau daug jaunimo ir vy
siais. Pasak spaudos, Jeronimo Cicėno gyvenančiųjų didžiausias siekimas.
Tačiau vaizdas nebūtų pilnas, jei nepa- dimo reikalas. Leidžia JAV Lietuvių Bend
Laisvės mintis nemiršta!
resniųjų, plaukiančių pro. duris.
sveikata paskutiniaisiais metais esanti ge
ruomenės
Kultūros
Fondas,
bet
naujoji
minėtumėm mūsų jaunimo. Atrodo, ne vy
Jau vien puikios rotušės salės atidavi resnioji karta paveikė jaunimą, bet jauni Bendruomenės valdyba nepajėgianti suda rokai sušlubavusi.
mas parodai, parodė lietuvių menininkų mas suteikė jėgų vyresniajai kartai. Mano ryti kultūros tarybos, o senoji taryba ne
pajėgumą, nes niekams toji salė nebūtų motto, išreikštas stud. Luco žodžiais stu jaučianti galinti drįsti investuoti į knygos
DR. K. JURGĖLA PASITRAUKĖ
duota.
British League for European Freedom
dijų savaitės metu, nebuvo tuščia frazė. išleidimą dideles sumas.
PENSIJON
Kaip iš pranešimų matyti, „Lietuvių
rugpiūčio 14 d. suruošė įdomią paskaitą,
„Europos Lietuvis“ jau rašė, kurie ta Mes jutome ir matėme ten buvusio jauni
pytojai dalyvavo, kiek kūrinių išstatė, ne mo norą ir pasiryžimą iš mūsų pavargs- literatūros istorijos“ I tomo atspausta
Dr. Kostas Jurgėla birželio 22 d. sulau kurios pavadinimas — „Slaptieji komunis
kartodamas pridėsiu, kad kiekvienas ta tančių rankų perimti laisvės žibintą ir ne 1000 egzempliorių, ir kaina yra 10 dolerių kė 70 metų amžiaus ir nuo liepos pirmos tų agentai, kurie pakeitė pasaulio istorijos
(kietai įrišta). Tas tomas baigiamas Mai pasitraukė iš Amerikos Balso lietuvių sk. eigą“. Ją skaitė buvęs Kanados policijos
pytojas buvo skirtingas, saviškas. Daili- leisti jam užgesti.
roniu.
pytojas buvo skirtingas, savitas. Daili
vedėjo pareigų ir išėjo pensijon. Birželio slaptasis agentas Patrick Walsh, savo an
Supratome Violetos Hermanaitės žo
ninkas Tadas Burba kiek paaiškino savą džius Tėvynės valandėlės metu: „Mes šok
27 d. Amerikos Balso patalpose Vašingto tikomunistine veikla plačiai žinomas ir už
ją kūrybą, kitų ten buvusių nedrįsome sime kubilą be tautinių drabužių“. Gi. iš
PATVARI LIETUVIŠKA MOKYKLA
ne įvyko bendradarbiu atsisveikinimas su Kanados sienų.
klausti, nenorėdami pasirodyti moderniš tikrųjų, tautinei nuotaikai išreikšti ne vi
Minėtosios organizalcijos pirmininkas
juo ir taip pat su tuo pačiu metu išeinan
TORONTE
kojo meno profanais, tačiau džiaugėsi šir sada reikalinga uniforma. Ir jaunimas šo
čiu pensijon Estų sk. vedėju J. Kitzbergu Don Martin, pristatydamas kalbėtoją, pa
dis matant tą įvairumą, mėginant pagauti ko jį puikiai.
pasakojo vieną charakteringą įvykį, kuris
Toronto (Kanada) Maironio vardo šeš ir latvių sk. ved. pavad. A. Lauberts.
nuotaiką, mintį, prasmę.
ir buvo P. Walsh‘o paskaitos vedamasis
tadieninė mokykla iškilmingai paminėjo
Traukė akį ir po stiklu sudėti Milašiaus
motyvas.
LIETUVIŲ PANTEONAS
Viską sudėjus kartu, tenka sutikti su dr. savo darbo 25 metų sukaktį.
veikalai.
Jam išlipus viename aerodrome iš lėk
Ta proga buvo išleista net 276 puslapių
Čeginskiu (Švedija), kad jei kartais anks
Paryžiuj veikia Milašiaus bičiulių drau čiau pajusdavome ir nuovargį ir nusivyli knyga.
ALOS Taryboje (Argentina) keliamas tuvo, spaudos atstovai paklausė, ar jis esąs
gija. Ji leidžia „Caiers de Milosz “ (Mila mą, tai šį kartą pasisėmėm jėgų. Toji iš
sumanymas pasistatyti Lanus mieste lie tas garsusis Patrick Walsh, kuris ieškąs
šiaus sąsiuviniai). Ligšiol išėjo 9 sąsiuvi vada padaryta per studijų baigiamąjį ak
tuviams
laidotis vietą — panteoną. Toks komunistų po kiekviena lova (red under
PASKUTINIS BIRŽELIS
niai. Be to, išleisti ir visi jo veikalai.
panteonas patalpintų apie 115 karstų ir ach bed)? Walsh'as jiems atsakęs: „Ne,
tą.
Dailininkas Pranas (tikroji pavardė
aš esu tas, kuris ieško komunistų aukštuo
Lietuvių Gydytojų Korporacija Frater- dar būtų 20 nišų.
Dalyvavo daugiau kaip šimtais žmonių iš
Pranas Gailius, Paryžius) yra išraižęs ir
se ir įtakinguose valdžios postuose. Po lo
Argentinos
lietuviai
yra
pastatę
gražias
nitas
Lithuanica
buvo
paskelbusi
konkur
atspausdinęs savo senovine rankine spaus Europos ir Amerikos. Susilaukta garbingų
vomis yra tie, kurie, bijodami viešai pasi
patalpas
draugijom,
prisidėjo
prie
lietu

są parašyti eilėraščiui — dainai, kuria
dinimo mašina Milašiaus veikalus: „La svečių: diplomatų šefas min. S. Lozoraitis,
rodyti, tariasi esą kovotojai su komunistų
būtų pagerbti į Sibirą išvežti ir ten nu viškos parapijos įkūrimo, dosniai parėmė
vysk.
Dėksnys,
mons.
Vatikano
diplomatas
suite lithuanienne“ (Lietuviškoji siuita)
infiltracija“.
Senelių
Židinio
įsteigimą.
Jie
tikisi,
kad
kankinti
lietuviai.
Tą
konkursąlaimėjo
ir poemą „La Mer" (Jūra), be to, tuos lei A. Bačkis, buvęs gen. štabo pulkininkas
Ir taip beveik pusantros valandos tru
Birutė Pūkelevičiūtė (dainos tekstas buvo pasiseks sutelkti pakankamai lėšų panteo
dinius iliustravo. Tai bibliografiniai leidi Lanskoronskis, 86 metų garsusis koopera
kusioje paskaitoje kalbėtojas suminėjo
išspausdintas „Europos Lietuvio" 1972 m. nui pastatyti.
tininkas
Glemža,
kankinys
Steponavičius,
niai, išleisti mažais tiražais. Tą visą rinki
svarbiausius komunistų agentus, turėju
kalėdiniame numeryje)“. Jcs daina pava
sius savo metu nepaprastos istorinės reikš
nį turi dr. Gerutis, ir jo dėka pamatėme 21 metus praleidęs Sibire, išvežtas per pir
dinta „Paskutinis Birželis".
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
mės. Pradėjęs nuo paties paskutiniojo R.
juos parodoje. Specialiame paaiškinimo mąjį vežimą, ir eilė kitų, apie kuriuos pa
Po to buvo paske'.btas konkursas parašy
KRONIKĄ.
Vokietijos agento Guillaume, nuvertusio
lapelyje buvo pažymėta, kad Milašius Lie rašysiu vėliau.
ti
tai
dainai
muziką.
Konkursą
laimėjo
Nebūtų pilnas vaizdas, jei nepaminėtukanclerį Brandtą, jis pateikė klausimą:
tuvos nepriklausomybės laikais buvo mū
7 Kronikos iš pavergtos Lietuvos.
Kas yra komunizmas? Ir čia pat atsakė —
sų pasiuntinys Paryžiuje ir kad jis rašė mėm viešnios iš USA solistės Laimutės Bronius Budriūnas.
Tai gyvos, persekiojamos tautos religi Komunizmas yra tarptautinis elitas, suge
Dabai’ korp' racija „Paskutinį Birželį“
Stepaitienės, kuri „Tėvynės valandėlės“
prancūzų kalba.
nių ir tautinių įvykių dokumentas.
išleido
su
oi
.omis.
Muzika
yra
taikoma
metu
žavėjo
dalyvaujančius.
Pasižiūrėjus
į
bąs savo tikslams išnaudoti viso pasaulio
Žinoma,' parodos surengimas pareikala
Kronikų knyga yra iliustruota, žymaus valdžios viršūnes. Komunistų partijai ma
vo daug energijos. Į Paryžių, berods, tris tą švelnutį, gražų veidelį, sunku būtų ti mišriam chorui su fortepijonu (be kita ko,
profesoriaus redaguota ir gražiai išleista. žai išsilavinę ir negabūs juodadarbiai nė
kart važinėta, paveikslą parvežti tai ne kėtis tokios jėgos balse. Klausytojai atmu-. leidinio kai: a 3 dol.).
šė delnus, rodydami savo pasigėrėjimą.
L'':d:nyje pateikiama duomenų ir apie 336 psl. Kaina 2.50 dol.
ra reikalingi — kitaip dauguma Sov. Są
lagaminą rankoje.
Platintojai ir skaitytojai šią knygą gali jungos gyventojų priklausytų partijai.
ab.i konkursus. Pasirodo, teksto konkur
Nepasitenkinta vien paroda, kaip jau Esu tikras, dar išgirsime ją Europoje.
Apie visą studijų savaitės eigą, paskai sui 29 autoriai buvo atsiuntę 34 eilėraš įsigyti pas leidėjus — L.K. Religinės šal. Darbininkai ir valstiečiai priimami tik eli
buvo rašyta „E. L.“, bet Brunene, Aula sa
pos Rėmėjus, 6825 So. Talman Ave., Chi to piredangal, kad pasaulis nežiūrėtų į
lėje įvyko Johannos Stasiulienės (Zurich) tas parašysiu plačiau, sutvarkęs savo už čius, o į melodijos konkursą atsiliepė 6
cago, Ill. 60629 USA.
rašus
ir
gavęs
papildomų
žinių.
„Europos
kompozitoriai.
partiją kaipo į privilegijuotų autokratų
vadovaujamo lietuvių tautinių šokių an
L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų
Lietuviui“
atvežiau
ir
porą
įdomių
paskai

kliką.
samblio vakaras, dalyvaujant dainininkui
Vyriausioji Valdyba
tų.
BALYS SRUOGA ATSIMINIMUOSE
Otto Linai (baritonas).
Kiek plačiau kalbėtojas sustojo ties JAV
Šveicarijoje
teko
man
būti
keletą
kartų,
Buvo savotiškai graudu matyti svetimus
komunistų agento A. Hisso veikla, kurio
M. Morkūno spaustuvė Chicagoje baigia
SPORTININKAS BUTKUS
populiarinančius mūsų tautinį meną. Jų bet Morschach vietovė tokia graži, kad
dėka Stalinas Jaltoje išgavo iš Roose velto
visa, ko tiktai jis norėjo.
gera intencija neabejotina. Dauguma jų veik nustelbė kitas matytas vietas. Apa spausdinti apie 600 puslapių turėsiančią
Kas yra pavartęs JAV sporto laikraš
jauni inteligentai: mokytojai, teisininkai, čioje prie ežero matėsi ir namelis, kur Vi knygą „Balys Sruoga atsiminimuose“.
R. Sorge, kurio tėvas kadaise buvo K.
lius Telis pradėjo savo laisvės kovą...
Apie B. Sruogą joje rašo daugelis auto čius, negalėjo nepastebėti ten dažnai už Markso sekretorium, buvo komunistų taip
net, berods, vienas gydytojas .
tinkamos Diek Butkaus pavardės. Butkus tvirtai įsodintas į Hitlerio generalinį šta
R. Spalis
Tautinių drabužių spalvingumas, šokerių.
(31 m.) dar visai neseniai buvo amerikie bą, kad galėjo pranešti ne tik tikslią rusųtiškojo futbolo žvaigždė, dėl kurios varžė vokiečių karo datą, bet ir panaudosimų di
si patys geriausi sporto klubai. Prasimu vizijų skaičių.
apie 50 tūkstančių vaikų. Faktiškai jų ruo šęs šioje srityje į pačias viršūnes, jis buvo
Kim Philby — kilnios britų giminės pa
šiasi ne mažiau kaip 44 tūkstančiai. P. Mi- pradėjęs daryti karjerą ir televizijoje, reigūnas, valdęs ne tik slaptąją žvalgybą,
šučio skaičius 20 tūkstančių yra visiškai kaip aktorius — sportininkas.
bet mielai davęs „patarimų“ ir amerikie
Paskutiniaisiais metais Butkus žaidė vi čių ČIA agentūrai. Ir atsitiko, kad susekus
netikslus, nes valdžia pradėjo reikalauti iš
ATSAKYMAS PR. MIŠUČIUI
kunigų besiruošiančių Pirmajai Komuni soje Amerikoje žinomoje „Bears“ futbolo jo tragiškai žalingus išdavimo darbus, pats
P. Mišutis užsiminė apie nelegalius vie kiek jiems buvo išleista maldaknygių? Vos jai vaikų skaičiaus tik nuo 1973 metų. Ta komandoje. Čia jį ištiko pirmoji nesėkmė ano meto ministeris pirmininkas Macmil
nuolynus. Keista, per visą pokario laiko kelios negausios laidos. Kokiu vadovėliu čiau ir ateityje valdžios statistikos bus — 1970 m. susižeidė kelį. Sekančiais me lan išėjo parlamente viešai ginti jo nekal
tarpį ateistai tylėjo, tarsi vienuolynų Lie galėjo pasinaudoti tie šimtai tūkstančių klaidingos, nes dalis kunigų nepateikia jo tais buvo padaryta nesėkminga operacija, tybės...
tuvoje visiškai nebūtų. O jie buvo ir tebe vaikų, ruošdamiesi Pirmajai Komunijai, kių žinių apie katechizuojamus vaikus, o bet Butkus žaidė toliau, nors ir labai ken
Maclean, Burgess, Petrovas, Penkovskis,
egzistuoja. Vienuolynų laimė, kad jie — jei „pati demokratiškiausia pasaulyje val kiti kunigai, kad „ateistams neskaudėtų tėdamas. Tačiau šį pavasarį jis buvo pri Blakes ir daugelis kitų „garsenybių“ buvo
pogrindyje, todėl tarybinė valdžia mažai džia“ iki šiol nėra davusi leidimo išleisti širdies“, pateikia tokias žinias, kokių verstas iš futbolo pasitraukti, nors jo pristatyta klausytojams. Kalbėtojas pabrė
gali kontruoliuoti jų veikimą ir kandida nors vieną katalikų katekizmo laidą? O ateistinė valdžia pageidauja.
kontraktas su „Bear“ komanda baigiasi žė, kad diplomatinė veikla Sovietų Sąjun
tai nepatiria to vargo, kokį tenka iškentėti tie, kurie nori pasitarnauti tikintiesiems,
„Stebėjimai rodo, kad iš 350 tūkstančių tik 1977 m. Už tai, kad komandos vadovy goje reiškianti tik šnipinėjimą, o atstovy
stojantiems į Kunigų seminariją. Pašauki buvo kankinami ir tebekenčia kalėjimuo aukštesniųjų klasių moksleivių tik vienas bės nurodymu nebuvo pranešta tikroji su bės ir ambasados esančios tos žalingos
mų skaičius į vienuolynus ne mažėja, o di se! Belieka pacituoti įprastą tarybinę šne kitas procentas, — pasakoja Mišutis.
žeidimo padėtis ir jis buvo verčiamas žais veiklos lizdai. Kur įsisteigė sovietų diplo
dėja. Kaip ypatingą nuopelną vienuoly ką: „Vienas iš nuostabiausių tarybinės de Tai irgi netiesa. Pavyzdžiui, 1974 sausio ti toliau, Butkus padavė „Bear“ į teismą, matinė misija — ten jau esąs šnipinėjimo
nams reikia priskirti vaikų katechizaciją mokratijos triumfo mūsų šalyje pasireiš mėn. Lazdijų vidurinės mokyklos X-A kla reikalaudamas sumokėti vieną milijoną centras.
ir darbą su jaunimu. Gaila, kad per maža kimų — tvirta teisė į sąžinės laisvę“. „Agi sėje moksleiviams buvo išdalinta anketa dolerių. Šiuo metu Diek Butkus nusipirko
Savo teigimą jis pailiustravo tokiu Roosrūpinamasi religine literatūra pasaulie tator“, 1973, Nr. 21).
su klausimais: Ar tiki Dievą? Ar eini į Floridoje 50 akrų ūkelį, į kurį persikėlė su velto — Stalino pasikalbėjimu. Esą Roosčiams katalikams. Valdžios susirūpinimas
„Tikinčiųjų mažėjimas nulėmė ir tai, — bažnyčią? ir t. t. Iš 20 komjaunuolių 16 savo žmona ir trimis vaikučiais. Čia jis veltas skundžiasi, kad Amerika pirmoji
vienuolynais yra geras ženklas, rodąs, kad dėsto P. Mišutis, — kad kai kurios religi parašė tiki Dievą. Labiausiai niršo mokyk gydo po naujos operacijos sugipsuotą ko pripažinusi Sov. Sąjungą, visokiais būdais
jie ne be reikalo egzistuoja.
nės bendruomenės, ypač miestuose, buvo los komjaunimo sekretorė mokytoja Ma ją, tikėdamasis vėl sugrįžti į futbolo aikš ją remianti, o Sovietai atsilygina siųsda
Kas tie vadinami „klerikaliniai elemen sustambintos... niekas „neniekina“ užsi linauskienė. Buvo sušauktas atviras kom tę.
mi šnipų būrius. „Šaudykite juos, kai patai“, apie kuriuos užsimena P. Mišutis?
dariusių bažnyčių“.
jaunimo susirinkimas. Mokytoja Malinaus
gaunate“, atsakęs Stalinas. „Kaipgi šaudy
Tai tikintieji, kuriems gyvai rūpi Baž
Ar buvo sumažėjęs tikinčiųjų skaičius, kienė atvirą moksleivių pasisakymą ko
IŠLEIS „KRONIKAS“
si žmones, juk mes ne barbarai“. „Gerai,
nyčios gyvenimas ir jos ateitis. Ne paslap kad tarybinė valdžia uždarė Vilniaus Ka mentavo kaip mokyklos gėdą. Švietimo
jei jūs bijote šaudyti, tai mes prisiusime
tis, kad beveik visos maldaknygės, kate tedrą, Kauno Soborą, Klaipėdos Taikos skyriaus atstovas irgi kalbėjo, kad, esą,
„Šaltinis“ (Nr. 4) įsidėjo tokią žinutę: jų dar daugiau“, užbaigė pasikalbėjimą
kizmai, religinė literatūra yra pagaminta Karalienės šventovę ir daugelį kitų baž nesvarbu, ką galvojate, bet reikėjo para
„Religijos ir komunizmo studijų centro Stalinas.
šių „klerikalinių elementų“ ypač sunkio nyčių? Ar galima labiau išniekinti bažny šyti „kaip reikia“. Ta proga vienas dešim direktorius kun. M. Bourdeaux nori išleis
Verta šioje vietoje pažymėti, kad Lygos
mis sąlygomis. Už tai jiems garbė! Mišutis čias, kaip padarė tarybinė valdžia, dauge tokas taip kalbėjo: „Verčiate mus stoti į ti anglų kalba rinktinę „Lietuvos Kat. pirmininkas D. Martin pareiškė, jog jie
grasina: „Dabar dar yra tokių dvasininkų, lį jų paversdama sandėliais, sporto salė komjaunimą. Sakote, kad apie įstojimą tė Bažnyčios Kronikos“ medžiagą atskira imsis žygių dėl Australijos vyriausybės
itin „veiklių“ tikinčiųjų, kurie pažeidinė mis, kino teatrais, ateistiniais muziejais? vams galima nesakyti, net į bažnyčią ga knyga. Išleidimo idėją uoliai remia kar Pabaltijo valstybių pripažinimo.
ja įstatymus. Su jais kita šneka. Nuolai
„1972 metais pirmą komuniją priėmė lima nueiti. Net dabar buvo patarta, kad dinolas J. C. Heenan. Redaguoti padės vie
džiauti tokiems negalima, ir niekas jiems apie 20 tūkstančių vaikų, nors I —IV kla galima vienaip galvoti, o kitaip parašyti. nas lietuvis akademikas. Knygai jau pa
MIRĖ K. VENCKIENĖ
nenuolaidžiaus“.
sėse jų mokėsi daugiau kaip ketvirtis mi Kaip tai suprasti?“
žadėta piniginė parama. Tikimasi, kad vie
„Tenkinant kunigų ir tikinčiųjų porei lijono“. Čia Mišutis pasakė netiesą. 19721973 lapkričio mėn. Raudondvario vidu nas naujai statomo centro kambarys bus
Iš Lietuvos pranešama, kad Š. m. liepos
kius, išleista „Apeigynas“, „Maldynas“, 73 m. m. pirmosiose keturiose klasėse mo rinės mokyklos X klasėje, mokytojai pra skirtas Lietuvai. Direktorius pabrėžia,
„Vatikano susirinkimo nutarimai“, „Šven kėsi maždaug po 57,000 vaikų, (Žr. „Lietu dėjus kalbėti apie besiartinančią komjau kad centro ateities planuose yra svarbi da mėn. 30 dieną, Liepojoje mirė inž. Vlado
tasis raštas“ ir kita būtiniausia literatū vos TSR gyventojai“, V., 1973, p. 175), t y. nimo šventę, visa klasė pradėjo kvatoti. Už lis nuolatinės gilios Lietuvos Kat. Bažny Venckaus, gyv. Venecueloje, motina, Ka
ra“, toliau dėsto propagandistas.
mažiau kaip ketvirtis milijono. Be to, kas tai dviem moksleiviam buvo sumažintas čios studijos. Manoma gauti apmokamą rolina Venckienė.
Velionies trys sūnūs — partizanai, žuvo
Jei tikėti P. Mišučiui, tai Lietuvoje Pir met Pirmajai Komunijai ruošiasi tik vie- elgesys. Kai šios klasės moksleivius pa lietuvį studijų darbui. Centro ir jo žurnalo
mąją Komuniją 1972 metais priėmė 20 nerių metų vaikai. 12 proc. vaikų Lietuvo klausė: „Kurie einate į bažnyčią?“ — pa „Religion in Communist Lands“ antrašas: kautynėse 1945-55 metų laikotarpyje, sie
tūkstančių vaikų. Kiek tada vaikų Pirmą je yra nekatalikai: rusai, žydai ir kt. Pir kilo visas miškas rankų.
į 34 Lubbock Rd., Chislehurst, Kent BR7 kiant laisvės Lietuvai.
Sūnus
ją Komuniją priėmė niuo 1945 metų? O majai komunijai kasmet turėtų ruoštis
5JJ, England.“
(Bus daugiau)

Su. Uotuviais1

-pasaulyje

Jie keičia pasalį

Is L.K.B. Kronikos Nr. 9
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ATOSTOGOS KALIFORNIJOJE
J. Vikis
(tęsinys)

Visi sutartinai teigia, kad geriausiai
Amerikoje yra įsikūrę gydytojai. Daug pa
žįstamų ir nepažįstamų vardų buvo sumi
nėta. O lietuviškoji spauda tuo metu kaip
tik plačiai rašė apie į Los Angeles iš toli
mų vietovių suskiridusius tautinių šoklių
šokėjus, kuriuos savo rezidencijoje pri
ėmė ir vaišino dr. J. Gudauskas ir jo žmo
na, pati muzikė ir kompozitorė. Prisimenu
dr. Gudauską iš tų laikų, kai apie 1932
metus likimas buvo subloškęs į kunigaikš
čio Oginskio rūmus Plungėje ruoštis būti
mokytojais. Nepagalvojau tada, kad tas
smuiką labai pamėgęs jaunuolis bus vieną
dieną žinomas gydytojas, o taip pat ir ži
nomas biznierius.
Apartamento karaliais, berods, yra lai
koma čia pat Santa Monikoje gyvenanti
daktaro Devenio šeima. Ne kartą teko ap
silankyti jų ūkyje Lietuvoje. Paskutinį
kartą mačiau Devenių gražųjį Leonpolį
ant Šventosios kranto' 1941 metų vasarą.
Kadaise išblizgintame ir knygų lentyno
mis nustatytame daktaro kabinete dabar
buvo padėta sukrypusi lova, po kuria ma
tėsi ūkvedžio nešvarios klumpės. Ten jis
priėmė interesantus, atvykusius ūkio rei
kalais, nes pats dr. Devenis jau „ūkinin
kavo“ Sibire. O dabar ši puiki šeima vėl
gražiai įsikūrė, tik ne žemės, o apartamen
tų ūkyje...
Didžiausias Los Angeles lietuvių susi
būrimo centras yra šv. Kazimiero parapi
jas bažnyčia ir salė. Patekęs čia į sekma
dienio pamaldas, iš karto pasijunti namie,
Lietuvoje. Ir atrodo, kad tik čia, kur baž
nyčia mušte primušta lietuvių, kur nuo
vargonų sklinda lietuviškos giesmės gar
sai, o nuo altoriaus ateina lietuviškas žo
dis, malda turi prasmę. Tik čia gali įsi
jungti į bendrąją sekmadienio mistiką, iš
gyventi šventosios dienos nuotaikas. O štai
didžiuliame šventoriuje, nors ir cementu
išlietame, ir be klevų šlamėjimo, pamatai
visą būrį pažįstamų, seniai nematytų vei
dų ir apstulbęs nebežinai, kuriam pirma
ranką spausti, kurį pirma palabinti.
Va, išeina kompozitorius ir choro vedė
jas Bronius Budriūnas ir rodo brolio An
tano, mano buvusio mokytojo, neseniai
Lietuvoje mirusio, šeimos fotografijas.
Kadaise mieli ir dažnai sutinkami žmonių
veidai dabar vos beatpažįstami. Laikas ty
čiojasi iš žmonių pastangų išlikti jaunais.
Kampe šnekučiuojasi mūsų poetų pažiba
Bernardas Brazdžionis. Prisimenu jį iš
pripuolamų susitikimų studentiškuose li
teratūros vakaruose ir vaizduotėje matau
kas rytą praeinantį Savanorių prospektu
iš savo namų Žalakalnyje. Šiaip taip pasi
seka dar išprašyti neseniai išleistosios
„Poezijos pilnaties“ knygą, kurios laida
jau išsibaigus. Gaunu ją su gražia auto
riaus dedikacija.
Ten toliau dr. G. Valančius, puikus šnekorius ir žurnalistas. Matydavau jį šen bei
ten Kaune, bet daugiausia pažįstu iš jo
straipsnių „Drauge“. Viename iš jų, rašy
damas apie studentavimo laikų draugą Ja
saitį, jis prisimena ir mūsų pasiuntinį
Londone V. Balicką, kuris tada studijavo
komercijos mokslus Vienoje. Juodu su Ja
saičiu išpranašavę, kad Balickas nebus
komersantu, jam geriau tiktų būti diplo
matu. Taip ir atsitiko.
Spaudžiu ranką agronomui Dūdai, bu
vusiam žemės Ūkio Akademijos dvaro ad
ministratoriui. Pasisako, kad su savo šau
niąja dainininke žmonele Agute net ketu
ris sūnus išauginęs. Ir visi puikūs, savas
šeimas sukūrę, biznieriai. Pasirodo, kad tų
lietuviškų agronomų į saulėtąją Kaliforni
ją geras būrelis suplaukęs: Šimkevičiai, J.
Rudzevičius, J. Butkus, J. Mulevičius, J.
Činga ir gal dar daugiau. Štai kur atsidū
rė žmonės, kadaise dirbę Lietuvos ūkio
kultūrinimo darbą tėvynėje ir niekada ne
galvoję jos palikti.
Pažįstamų veidų dar matosi tiek ir tiek.
Bet „anglikonai“ nerimsta. Su jais dau
giausia yra šnektos. Ir čia šventoriuje jos
neužbaigsi. Reikia persikelti į vėsesnes ve
randas, prie šalto, bet nestipraus ameriko
niško alaus stiklo. Ir taip paliekame šven
torių, neturėję progos susitikti paties šei
mininko, prel. Kučingio, kuris buvo išvy
kęs į kalnus su skautais stovyklauti. Ne
bebuvo progos apžiūrėti parapijos mokyk
los ir salės, nes ji tuo metu buvo užimta
atvykusio paskaitininko.
Turi Los Angeles lietuviai ir šeštadienio
radijo valandėles, iš tikrųjų, valnadas.
Joms vadovauja specialus komitetas, ku
rio siela yra S. Pautienienė. Atsitiko, kad
tik vieną šeštadienį galėjau tos valandos
pasiklausyti. Gal labai klystų, bet susi
darė įspūdis, kad bent vasaros karščių me
tu ji galėtų būti ir kiek trumpesnė.
Kalifornijoje teko atšvęsti ir liepos 4tąją — Amerikos Nepriklausomybės Die
ną. Pasirodo, amerikiečiai net tikrai ne
žino, kuri yra toji tikroji Independence
Day. Nutarimas paskelbti išsivadavimą iš
britų karaliaus karūnos buvo padarytas
1776 m. liepos 2 d. Liepos 4 d. galutinai
priimtas paskelbimo tekstas ir kai kur
perskaitytas. Tačiau atskirose valstijose
nepriklausomybė buvo paskelbta ne tą pa
čią dieną, o pvz., Georgijoje nutęstas net
iki rugpiūčio vidurio.
Šiaipjau Independence Day iškilmės
niekuo nesiskiria nuo anglų Guy Fawkes
dienos: šaudomos raketos, vaikai žaidžia
fejerverkais, kai kur groja orkestrai. Dar,
kas nori, iškelia tautinę vėliavą. Nesimatė

tik laužų, nes šioje Amerikos dalyje ne
rastum nė pagalio nuo šuns atsiginti.
***
Pensijon išėjusieji lietuviai pamažu
kraustosi iš miesto į ramesnes vietoves.
Pvz. B. Brazdžionis jau baigia pasistatyti
namus Vista miestelyje. Ten keliasi ir
daugiau lietuvių. Turtingesnieji, girdėjau,
kuriasi La Hoja (La Jolla) puošnioje va
sarvietėje prie garsiojo San Diego miesto,
visai netoli Meksikos sienos. Vykome tų
gražių, bet baisiai karštų vietovių pasižiū
rėti. Ypačiai norėjosi pamatyti San Diego,
kur Anglijos princas Charles buvo gražią
merginą susiradęs, ir San Clemente, pre
zidento Nixono rezidenciją. Važiuojant per
San Clemente krito į akį visom pusėm zu
jančios policijos mašinos. Vėliau per radi
ją išgirdome, kad už pusvalandžio čja at
vyksta Nixonas, neseniai sugrįžęs iš Mas
kvos. Dabar jis čia, prie Pacifiko krantų,
pastovai apsigyveno.
Keliaujant per Long Beach, kurio uoste
stovi amžinai nurimusi, viešbučiu pavers
ta, anglų „Queen Mary“, visose pusėse
matosi šimtai labai neprašmatnių pompų,
kurios linguodamos savo ilgais tarsi gand
rų kaklais, dieną ir naktį traukia iš žemės
naftą. Nereikia Kalifornijos gyventojams
benzino iš Arabijos gabentis, jie čia pat jo
kubilais semiasi. Jis dabar ir čia pabrangęs, bet vistiek apie du su puse karto pi
gesnis negu Anglijoje.
♦ ♦♦
Malonūs buvo vizitai ir revizitai pas
„anglikonus“, t. y. pas tuos draugus, su
kuriais Anglijoje kartu vargai vargti. Pas
kui jie išsivijo saulę, o mes likome ūkano
toje saloje. Visi jie gražiai įsikūrę, giria
Ameriką ir stebisi, kodėl mes iš Anglijos
nebėgame. Ką veiks negyrę, nes iš Ameri
kos nebėra kur toliau keliauti, nebent į
mėnulį... Aš vis bandžiau įrodyti, kad la
bai gera būtų ir Anglijoje, jeigu tik dirb
dami anglišku tempu, gautume amerikie
tiškus atlyginimus... Šiaip ar taip jie turi
daugiau ne tik saulės, bet ir visa kita.
Buvęs miškų urėdąs T. Grikinas ir
stambus Suvalkijos ūkininkas V. Aneliauskas yra vieni iš pirmųjų „anglikonų"
Los Angeles. Jie abu turi išauginę ir iš
mokslinę šeimynas, gražiai įsikūrę ir vis
„patraukia koją“ Anglijoje likusiam „bro
liui“, kad jis nepasekė jų pėdomis. Buvo
me geri prieteliai čia Anglijoje, todėl su
sitikimai Kalifornijoje yra tarsi šeimyni
nės šventės, kurių ilgai negalima pamirš
ti.
Kiek vėliau iš Coventrio atsikraustė
šaunus ir stiprus žemaitis Antanas Storūnas su šeima. Kas neprisimena to didžiojo
„štukoriaus“, ypač kai jis atvykdavo atos
togų į Sodybą ir čia susitikdavo tokį pat
juokdarį iš Škotijos Auld Frank arba, že
maitiškai kalbant, Proncę Milašių. Los
Angeles Antanas jau bent dvi „kaminyčias“ įsitaisęs. Dailiai ir patogiai susitvar
kę, dar dailiau moka svečią priimti ir tuš
čiom neišleisti. Jis pats moka devynis
amatus, į kuriuos įtraukia ir savo mieląją
žmonelę Mariją. Ji jau spėjo pagarsėti net
ir už Los Angeles ribų savo gamybos deš
romis, kurios plačiai žinomos „Mary sau
sages“ vardu.
Yra ir daugiau „anglikonų“ Kalifornijo
je, bet neįmanoma per trumpą laiką visus
sutikti ir aplankyti. Kiekvienas sutiktas
betgi neužmiršta atsisveikindamas pasa<kyti: „Perduokite linkėjimus visiems Ang
lijos lietuviams“, ką aš šia proga ir darau.
Atvykęs į Los Angeles, „Naujienose“
perskaičiau tūlos Onutės atostogų įspū
džius iš Kalifornijos. Ji atrodė labai- nusi
vylusi ir žadėjo kojos daugiau iš namų
nebekelti. Man atsitiko priešingai — atsi
sveikinau pilnas gražiausių įspūdžių ir
prisiminimų. Duok, Dieve, man sveikatos,
o dukrai dolerių, po keletos metų vėl pasi
matysime Kalifornijoje.

Skaitytoju tolokai
APIE DBLS, DBLB IR LIETUVIŠKĄ
PIRTĮ
DBLS atstovų suvažiavimas seniai nu
slinko į praeitį, bet kai kurie įspūdžiai vis
dar fermentuojasi ir ryškėja. Čia ir noriu
pasidalyti tais jau susicukravusiais įspū
džiais. Žinau, kad C. V-ba ir Taryba virški
no ir sijojo visus nesklandumus bei neto
bulumus, bet tebūnie leista ir iš šalies, iš
krašto gilumos perduoti kai kuriuos sam
protavimus. Gal kai kas norės mane pa
smerkti, kaip Galilėjų, už tiesos skelbimą,
bet esu tikras, kad dauguma sutiks su ma
no pastabomis.
Mūsų suvažiavimai per eilę metų pasi
darė tokie trafaretiniai, neįdomūs ir blan
kūs, kaip nuvėsęs alus. Reikalams, kuriuos
būtų galima aptarti per 3-4 valandas, mes
praleidžiame 10 valandų ir, nesmagu pa
reikšti, ne ką pasiekiame.
Atstovai suvažiuoja padėti C. Valdybai
išspręsti visus Anglijos lietuvių visuome
nės rūpesčius, negalavimus, trūkumus, su
manymus ir pageidavimus. Tai didžiulis
uždavinys ir jis turi būti tinkamai paruoš
tas svarstymui. Skaitymas per suvažiavi
mą apie įvykius, kurie jau buvo skelbti
lietuvių ir anglų spaudoje (Šneiderio epo
pėja) ir savaitgaliais perdiskutuoti prie
alaus, nėra pateisinamas. Protokolas turė
tų būti rotatoriumi padaugintas ir bent
mėnesį prieš suvažiavimą išsiuntinėtas
skyriams.
Nors kartą skyrių valdybos turėtų įsisą
moninti, kad organizacija be drausmės, tai
palaida bala, kurioje braidžioti tikrai nuo
bodu. Jei iš skyriaus valdybos yra parei
kalauta atlikti uždavinys, tai tas turi būti
padaryta vokišku kruopštumu. Čia glūdi
organizacijos stiprumas ir nauda.
Bent mėnesį prieš suvažiavimą skyriai
turi įpareigoti siųsti metinės veiklos apy
skaitas, pastebėtus trūkumus, pasiūlymus
ir pavardes kandidatų į renkamus orga
nus. Visiems aišku, kad ikišioiinis kandi
datų verbavimas yra netikslus ir neteisin
gas. Ne visi, pajėgūs atlikti organizacinį
darbą, dalyvauja suvažiavime, o jei ir da
lyvauja, tai bare užklupti, negali ar neno
ri greitai apsispręsti. Skyrių valdybos ge
riau žino savo žmones ir vietoje jų atsi
klausę, gali pasiųsti centrui tokių kandi
datų pavardes. C. Valdyba, turėdama vi
są medžiagą, gali ją sutvarkyti, paruošti ir
patiekti suvažiavimui svarstyti ir patvir
tinti. Štai čia ir būtų trumpas, konkretus
per trumpą laiką visų problemų išsprendi
mas.
Praėjusiame suvažiavime mano iškelta
mintis dėl lietuviškai-angliškų pasikalbė
jimų brošiūrėlės nebuvo nei svarstyta, nei
užprotokoluota. Tuo tarpu jos reikalingu
mas smarkiai jaučiamas. Brošiūrėlė su pa
sikalbėjimais stotyje, restorane, gatvėje ir
mergaitės su berniuku labai aktuali. Tu
rimasis lietuvių-anglų kalbos vadovėlis
yra per brangus ir mažesnio išsilavinimo
asmenims neįkandamas. Tokią brošiūrėlę
išleisti kainuotų 15 penų, o jos tikrai gali
ma išplatinti 500 egzempliorių po 50 penų.
Taigi ir naudinga ir pelninga procedūra.
Kad mūsų atstovų suvažiavimas būtų
modernus ir naudingas, reiktų patikrinti
balsavimų teisingumą. Pvz., suvažiavime
dažnai balsuojama rankos pakėlimu, įkai
tant vienas žmogus — vienas balsas. Pasi
taiko, kad 16-kos skyrių atstovai balsuo
dami turėtų turėti apie 500 balsų, tuo tar
pu 20 balsuotojų (svečių ar narių) nule
mia daugumą. Taigi balsavimo procedūra
turėtų būti smarkiai pakeista ir daugiau
kontroliuojama.
Dar svarbesnis dalykas yra mūsų orga
nizacijos pobūdis. Mano nuomone, Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga (su Na
mų B-ve) yra vienintelis legalus ir mate
rialiai pagrįstas vienetas. Tai nepartinis
visų šiame krašte apsigyvenusių lietuvių

Kiti rrasož
„Draugo“ (151) kultūriniame priede
prof. dr. Skardžius labai objektyviai api
būdinęs savo bendradarbiavimą su Lietu
vos kalbininkais, vis dėlto randa, kad tas
bendradarbiavimas nėra visai normalus,
abipusis.
„Lietuvių enciklopedijoje yra paskelb
tas gana geras, išsamus apžvalginis ir tuo
pat metu vertinamas A. Salio Lietuvių tar
mių aprašas. Gerai žinodamas, kad atskiri
asmenys negauna tos enciklopedijos lais
vai pasiskaityti, aš padarydinau šio
straipsnio fotokopiją ir vienam pasiunčiau
— negavo. Kitą kartą nusiunčiau Lituanis
tikos instituto 1971 m. suvažiavimo darbų
du egzempliorius, kur yra mano straipsnis
apie lietuvių kalbos etimologinio žodyno
problemas ir V. Smolstygas (Schmalstieg)
rašo apie J. Kazlauską bei jo darbus, — ir
gi negavo nei vieno. Kadangi atskirai siun
čiami Aidų numeriai privatiems asmenims
paprastai „dingsta“, tai aš iškirpau iš 1972
m. Nr. 8 V. Smolstygo ir P. Joniko straips
nius apie A. Salį bei jo darbus ir nusiun
čiau — „žuvo“ pakeliui. Bet toliau dar kurioziškiau yra. Savo grynai kalbotyrinio
straipsnio apie lietuvių vandenvardžius ir
trijų recenzijų išsiunčiau bent aštuonis at
spaudus — visi, kiek žinau, dingo. Vienas
kalbininkas man neseniai rašė, kad visus
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tuos mano dalykus jis galėjęs pasiskaityti
universiteto bibliotekoje, nors aš jam visa
tai buvau tiesiogiai nusiuntęs. Kitas, ne
gavęs minėtųjų mano siųstųjų dalykų, pa
kartotinai prašė vėl atsiųsti, bet jau netie
siogiai, o per vieną oficialią įstaigą, ir aš
taip padariau, bet jis gavo be penkiolikos
puslapių, nors viskas buvo pilnai nusiųs
ta. Trečias, tų pačių dalykų negavęs, pra
šė tai vėl atsiųsti per kitos respublikos
profesorių, ir jis vargais negalais gavo. Ir
t t. Taigi mano bendradarbiavimas yra
gana keistas: iš Lietuvos aš gaunu gana
daug kalbinių leidinių, bet mano tiesiogiai
siunčiamųjų kalbotyrinių dalykų ten dau
giausia negauna. Taigi, šiaip ar taip kalbė
sime, tam tikra geležinė uždanga tebėra,
ir dėl to ginčytis yra visai bergždžias daik
tas.“

„Literatūra ir menas“ (Nr. 31) išspaus
dino Jūros Baužytės publicistinį straipsnį,
kaip Lietuvoje paaugliai, o kartais ir su
augę, teršia gatves, parkus, laužo medelius
ir, bendrai, nesirūpina aplinkos grožiu
(panašiai kaip Anglijoj). įsidėmėtinos jos
baigiamosios išvados:
„Olandijoje už tulpės nuskynimą ar iš
ravimą buvo skiriama bausmė kaip už
žmogaus nužudymą. Švedijoje, nulaužęs
medelį, galėjai netekti rankos. Tokių žiau-

sambūris. Ši lietuvių Sąjunga yra Pasau
lio Bendruomenės narys. PLB-nės Centro
vadovybė į savo teisėtą narį — DBLS tu
rėtų kreiptis, duoti parėdymus ir tartis be
tarpiškai. Kam gi tie tarpininkai ir pirmi
ninkų pirmininkai. Gana, pagaliau, tų val
džių medžiojimo. Viena legali Lietuvių Są
junga, o jai tvarkyti du pirmininkai. Jei
gu Lietuvių Sąjunga Anglijoje yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės narys, tai ku
riems galams dar bendruomenė ir jos pir
mininkas. Mūsų Sąjunga yra bendruome
nės narys — Taškas.
DBLS, kaipo stiprus Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės narys, turi apimti visus
Anglijoje gyvenančius lietuvius. Nežinau,
kaip lietuvis gali pasiteisinti, nepriklausy
damas Lietuvių Sąjungai Anglijoje? Są
jungos globojami ir padedami gali burtis
ir organizuotis kiti vienetai — moterų
draugijos, katalikų rateliai, ats. karių sky
riai, LAS kuopos ir t. t. Pabandykime visi
susikaupę ir rimtai sekančiame suvažiavi
me galutinai išspręsti šią dvilypę ir komiš
ką mūsų lietuvių situaciją. Kam skaldyti
mūsų ir taip jau išbarstytas jėgas?
Užbaigdamas šį savo diskusinį rašinį,
noriu iškelti dar vieną savotišką pasiūly
mą: pastatykime Sodyboje lietuvišką pir
tį. Tai patrauktų lankytojus dr išpopulia
rintų pačią Sodybą. Pastatykime garinę
pirtį; gal tada joje išsigarinę pamiršime
valdžios troškimą ir, sustoję patys į petį,
dar kartą pajudinsime žemę ir atgaivinsi
me lietuvišką vienybę ir stiprybę. Ruoški
mės dabar būsimam skyrių atstovų suva
žiavimui.
V. Andruškevičius

Mirtis prie stalo
Valgydamas svečias staiga pašoka nuo
stalo, negali ištarti nė žodžio, griebia sau
už krūtinės ir pradeda mėlynuoti. Kas at
sitiko? Širdies priepuolis? Ne. Žmogus už
springo nuo per didelio kąsnio. Tokie užspringimai dažnai būna mirtini, nes nie
kas nežino, kaip užspringusiam pagelbėti,
nežino net, kas iš tikrųjų darosi, todėl kas
metai miršta apie 2,500 žmonių. Taigi, nuo
užspringimų miršta daugiau žmonių negu
nuo lėktuvų nelaimių, šautuvų ar gyvačių
įkandimo. 90% visų užspringimų įvyksta
valgant mėsą, toliau seka vėžys, kietai vir
ti kiaušiniai ir net duona. Vidutinis mais
to gabalas užspringimo atvejais yra ciga
rečių pakelio dydžio, nors vieną kartą bu
vo iš gerklės išimtas mėsos gabalas septy
nių colių ilgio.
Žmonėms su blogais dantimis ar su
plokštelėmis dažniausiai pasitaiko už
springimo nelaimės valgant. Išgėrus porą
kokteilių, neatsargumas ryti nesukramtytą
maistą padidėja. Nelaimingu atveju pa
cientą reikia paguldyti ant pilvo, galvą že
miau, suduoti stipriai į nugarą arba su
pirštais ar pincete išimti kąsnį iš gerklės.
Pasakojama, kad Romos imperatoriaus sū
nus Klaudijus I, žaisdamas išmetė kriaušę
į viršų ir pagavęs su burna rijo, užspringo
ir numirė.
„Medicina“ Nr. 1 (46) 1974.

KALINIŲ LAIŠKAS

Ukrainiečių, baltų ir kaukaziečių kali
nių atstovai iš Mordavijos koncentracijos
stovyklos atsiuntė ilgą laišką Sov. Sąjun
gos Aukščiausiajai Tautybių Tarybai, ku
rio nuorašas taip pat pasiųstas Jungtinėms
Tautoms. Laiške reikalaujama paisyti
Žmogaus Teisių deklaracijos nuostatų,
leisti į Sov. Sąjungą įjungtoms tautoms
nevaržomai naudotis gimtąja kalba, ga
rantuoti kultūrinę .autonomiją, leisti orga
nizuoti tautinę kariuomenę, leisti admi
nistruoti savųjų kraštų pramonę ir žemės
turtus, atskirti valstybės ir partijos reika
lus ir leisti paskiroms tautoms pasinaudo
ti savarankiškumo ir lygybės teisėmis, ku
rias garantuoja Sov. Sąjungos konstituci
ja.
Laiškas pasirašytas visų minėtų tautų
atstovų. Lietuvių vardu yra pasirašęs An
tanas Jastrauskas.
rių priemonių dabar niekas netaiko, bet
piniginės baudos už šiukšlinimą, želdinių
žalojimą daugelyje šalių praktikuojamos.
Jos kai kada taikomos ir pas mus. Bet to
kios nedidelės ir taip retos, kad apie jas
niekas ir nežino. Atsimenam, kadaise Vil
niuje už nuorūką, numestą ant šaligatvio,
galėjai užmokėti trirublinę. Dabar mėtyk
tas nuorūkas, kur tinkamas. Žinia, visus
išmokyti tvarkos ir švaros — nelengva.
Tačiau manau, kad laikas nuo laiko užtek
tų milicijos darbuotojams, visuomeninin
kams pastovėti po keletą valandų didesnė
se žmonių susibūrimo vietose ir už šiukš
linimą ar žolynų mindymą paprašyti bau
dos ne vieną du rublius, o penkis, gal net
ir daugiau. Rezultatų nereiktų ilgai laukti.
Ir vis dėlto svarbiausia problema kita:
kodėl nemaža dalis žmonių nebrangina to,
kas yra gera, gražu? Matyt, todėl, kad visą
šį grožį jie gauna veltui, be jokių pastan
gų. Atvažiavo į naują butą, aplink paso
dinti medeliai, pasėta žolė. Kodėl šito ma
lonumo nepalikus patiems gyventojams?
Tegu jie, padedami specialistų, patys susi
tvarko kiemą, tada daugiau tausos ir gins
savo triūsą. O ir talkas aplinkai tvarkyti
reikėtų organizuoti ne vieną, o kelis kar
tus per metus. Gal tada iš tikrųjų daugiau
brangintume savo gimtuosius miestus, mo
kėtume ne tik džiaugtis, bet ir kurti jų
grožį.“

LIETUVOJE
KONCERTAI TRAKŲ PILY

Vasaros mėnesiais Trakuose, pilies me
nėje, šeštadieniais ir : <. ^padieniais vyksta
kamerinio pobūdžio koncertai. Pasikeisda
mi koncertuoja Vilniaus kamerinis orkesras, kvartetai, pučiamųjų kvintetas ir kt.
KAUNO VIEŠBUTIS
„Šluota“ (Nr. 13, 1974) išspausdino to
kią „padėką" Kauno viešbučio „Lietuva“
administracijai.
„Mes, žemiau pasirašę, karštai dėkoja
me Kauno miesto „Lietuvos“ viešbučio fi
lialo administracijai už iš anksto mums
rzervuoto kambario — „liukso“ Nr. 10 ne
palyginamus privalumus. Jame mums teko
laimė gyventi š. m. gegužės mėn. 23 — 24
d., kadangi mūsų svečias — latvių moks
lininkas neatvyko.
„Mus ypač sužavėjo šio kambario rytie
tiška apstatyn.o sankloda, žymiai pranoks
tanti Harun Al Rašido laikų butų drapiravimo ir gofravimo stilių. Jame, kaip ir de
ra, nebuvo nė stalo, nė kėdžių ir, juo la
biau, pragaištingų stiklinių bei grafino. Po
mūsų kojomis plytojo vien maloniam parymojimui kviečiančios grindys, grakščiai
nubarstytos cigarečių nuorūkomis ir deg
tukais, primenančiais kvapningąsias cina
mono šakneles bei mimozos sėklas. Iškil
mingai kambario rimčiai paremti, neveikė
tualetas, o vietoj tualetinio popieriaus ra
dome senoviniu papročiu padėtą švitrinį
popierių.
Vadovaujantis tuo pačiu papročiu, spin
toje nebuvo jokių skersinių, pakabų, net
vinies, kad joje negalėtų kyboti net ne
kartą rytų poetų apdainuoti olų šikšno
sparniai. O kambario kertėje, vietoj tele
vizoriaus, tarytum gyvenimo džiaugsmų
trumparegystę vainikuojančios kartuvės
Bagdado turgavietėje, stovėjo skoningos
kopėčios.
Taigi, dar kartą dėkojame mielai vieš
bučio administracijai už kūrybinius ieško
jimus visuomet dėkingų klientų labui!
Chemijos mokslų kandidatas P. Kičas
Technikos mokslų daktaras A. Sadūnas

ŽUVO J. URMANAVICIUS
Auto katastrofoje žuvo 42 metų Vilniaus
valstybinio jaunimo teatro aktorius Juo
zas Armanavičius. Jis dirbo ne tiktai Lie
tuvos teatruose, bet ir filmuose. Paskuti
nis jo darbas yra Minske sukurtame fil
me „Liepsna“.
KANDIDATAI Į AUKŠTĄSIAS
MOKYKLAS

Visos Lietuvos aukštosios mokyklos
šiais metais priims 7,815 studentų, o pra
šymų iki liepos vidurio jau buvo paduota
12,400. Į daugelį aukštųjų mokyklų reikia
laikyti konkursinius egzaminus. Tačiau
esama mokyklų, 'kur vos-ne^vos sulipdo
mas reikalingas studentų kontingentas.
Ypačiai nenoriai abiturientai stoja į tas
aukštąsias mokyklas, kurias baigus reikės
grįžti dirbti į kaimą.

NAUJAS ETAPAS

Po L. Brežnevo Alma Atoje pasakytos
kalbos ir Lietuvos ūkis įžengė, anot „Tie
sos“, į kokybiškai naują vystymosi etapą.
Pradėta smarkiu tempu steigti taip vadi
nami tarpūkiniai kompleksai, kurie spe
cializuosis vienoje kurioje ūkio šakoje. Ki
taip sakant, dabartiniai kolūkiai ir tary
biniai ūkiai jungiami į milžiniškus viene
tus, kurie „įgalins daug efektyviau naudo
ti kolūkių bei tarybinių ūkių nuosavas lė
šas bei kreditus ir šiuolaikinio mokslo ir
technikos privalumus“.
Kiek tokių stambių ūkių Lietuvoje nu
matoma sukurti, tuo tarpu neskelbiama.
Tačiau darbas vyksta greitu tempu. Iki
šiol jau sukurta 33 tarpūkiniai gamybiniai
susivienijimai, kurie apjungė 356 kolūkius
ir 47 tarybinius ūkius. Tai reiškia, kad
ketvirtadalis buvusių kolūkių jau įjungta
į naujuosius gamybinius milžinus.
Nėra abejonės, kad kolūkiečiai nėra
nauju pertvarkymu patenkinti, nes dėl jo
dar kartą reikės perplanuoti gyvenvietes
ir daug kam pradėti kurtis iš naujo. Todėl
„Tiesa“ rašo, kad „kiekvieno komunisto
pareiga padaryti viską, kad ši programa
sėkmingai būtų įgyvendinama“.
Specializuoti ūkiai — milžinai turi gerų
ir blogų pusių. Norint apie juos plačiau
pasisakyti, reiktų atskiro straipsnio.

MIRĖ KUN. J. RUGYS
Šilalėje birželio pradžioje mirė kun. Jo
nas Rugys. Palaidotas Šilalės kapinėse bir
želio 10 d. Velionis buvo gimęs 1901 m.
Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, bu
vo įšventintas kunigu 1927 m. Vikaravo ir
klebonavo įvairiose Vilkaviškio vyskupi
jos parapijose, bet bolševikų okupacijos
metais visą laiką dirbo Žemaitijoje. Pas
taruoju metu buvo altarista Šilalėje.
DVIRAČIŲ IŠRADĖJAI

Daugelyje enciklopedijų skelibama, kad
pirmąjį pedalais varomą dviratį išrado
škotas K. McMillan 1834 m. Prieš tai vo
kietis K. von Drais 1816 m. buvo taip pat
padaręs dviratį, bet jį reikėjo varyti kojo
mis į žemę atsispiriant „Mokslas ir Gyve
nimas“ (Nr. 8) žurnale J. Sakins betgi ap
rašo, kad pirmąjį pedalinį dviratį padaręs
rusas baudžiauninkas E. Artamonovas
1801 m. Jis tuo dviračiu atvažiavęs 1000
km iš Uralo į Maskvą.
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BRADFORD AS
LIETUVIO MOKYTOJO MINĖJIMAS
Kai visur pradedami nauji mokslo me
tai, norima pagerbti gyvus ir mirusius
mūsų tautos
MOKYTOJUS.
Rugsėjo 1 d., 12.30 v., St Ann's bažn. iš
kilmingos pamaldos už mokytojus,
3 vai. p. p. VYTIES Klube mokytojų pa
minėjimas. Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmiokis; mokytojai papasakos savo atsi
minimus.
Kviečiame plačios apylinkės lietuvius
gausiai dalyvauti tos dienos iškilmėse, pa
gerbiant mūsų tautos mokytojus, diegusius
lietuvišką dvasią į vaikų ir jaunimo širdis.
Iniciatoriai

NOTTINGHAMAS
PRANEŠIMAS APIE SĄSKRYDĮ
DBLS suvažiavime Londone buvo nutar
ta kasmet rengti vieną didelį bendrą lietu
vių parengimą-sąskrydį Anglijoje. Taip
pat buvo nutarta, kad šiais metais toks di
delis parengimas įvyks Nottinghame.
Parengimas bus rugsėjo 21 d., šeštadienį,
jaukioje ir talpioje ukrainiečių salėje. Pa
rengimo data artimai sutampa su rugsėjo
8, tai kartu bus paminėta ir Tautos šventė.
Programoje numatoma trumpa kalba,
sveikinimai ir meninė dalis. Jau pakviesti
Londono lietuvių choras (dirig. J. Černis),
solistė V. Gasperienė ir Šiaurinės Anglijos
linksmieji broliai.Gros E. Dragūno veda
mas šaunus orkestras.
Kadangi šis minėjimas yra mūsų visų
bendras, tai prašomos visos mūsų meninės
pajėgos, jeigu tik norėtų ir galėtų nors
trumpai papildyti programą, nedelsiant
pranešti. Skyrių ir organizacijų vadovybės
jau dabar prašomos pradėti organizuoti
ekskursijas. Atsiminkime — rugsėjo 21 d.
susirenkame Nottinghame.
DBLS Nottinghamo skyrius

JAUNIMO STOVYKLA NOTTINGHAME

Į Lietuvių Židinį Nottinghame ir šiemet
susirinko gražus būrys berniukų 8 dienų
atostoginei stovyklai. Norinčių joje daly
vauti skaičius ne mažėja, bet didėja. Va
dovybei buvo tikrai gaila daliai kandida
tų vietą atsakyti, nes nebetilpo, nežiūrint,
kad ir gerųjų kaimynų J. T. Bakaičių na
mo aukštas buvo pavestas stovyklauto
jams.
Stovykla pradėta rugp. 11 d. ir užbaigta
18 d. lietuviškomis pamaldomis, kurias
laikė Židinio direktorius kun. S. Matulis,
MIC, primindamas, jog ši atgaiva yra tė
velių, gerų žmonių ir ypač Dievo dovana.
Nurodė, koks skirtumas gyventi laisvėje
ir pavergtoje Lietuvoje. Kvietė ir metų
bėgyje maldele ir šiaip prisiminti Lietuvos
jaunimą, uoliai kibti į mokslus, kilnėti.
Stovyklos visos dienos — pilnos: poilsio,
maldos, liet, giesmių, dainų, liet, kalbos
pagilinimo, tEilmų, žaismo, sporto, pokal
bių, išvykų, apsilankymų. Lyg vainikas —
laužas su įvairia programa. Kad ir trumpu
laiku vis kas nors gera jaunuolio akį,
mintį patraukė ir jo sielon klostėsi.
Šiemet stovyklautojai turėjo dvi svar
besnes naujienas: 2 naktis ir 3 dienas visi
praleido rytų Anglijoje, Norfolke, baze tu
rėdami specialią jaunimo būstinę. Iš ten
— pajūris, pasakiška karalienės vasarvie
tė — Sandringham, didžiulis žvėrynas —
Safari, garsiausia Anglijos šventovė Walsdngham, kur sutiktas popiežiaus atstovas
ir t t. Antra naujiena — „Aido“ koncer
tas Manchesteryje, kuriame bent dalis ber
niukų dalyvavo ir ten važiuodami patys
didžiulio autobuso bendrakeleiviams kon
certavo.
Kur tik stovykla bekeliavo, visur ant jos
mašinos švietė angliškas įrašas: Lietuvių
Jaunimo Židinys iš Nottinghamo. Matosi,
kad anglai stebi, kiti prisiartinę, kalbina.
Įdomu stebėti ir klausyti, kaip tie, kurie
čia jau 9 stovyklas praleido, patys veikliai
ateina vadovybei talkon, planuoja patobu
linimus, ateitį.
Atrodo, geras ženklas, kad jaunuoliai į
šią stovyklą mielai jungiasi, su gailesčiu
ją apleidžia, vėl laukia ateinančios, prašo
tėvelių, kad į ją leistų.
Stovykla visuomet sulaukia gerų talki
ninkų, bičiulių. Ačiū visiems.
S. Ž

LIET. SODYBA
LANKĖSI SVEČIAI
Lietuvių Sodybą aplanko ne tik Anglijos
lietuviai, bet atvyksta svečių ir iš kitų
kontinentų. Paskutiniuoju metu čia buvo
apsilankęs ir „Aido“ choro dirigentas V.

prisiųsti ženklai. Daugiausia taškų surinko
stovyklos metu sėsit} skiltis „Kregždės“ ir
brolių „Ereliai“. Jiems įteikiamos dovanos
— saldainiai, nupirkti A. Tirevičiaus. Dar
stovyklą saldumynais pavaišino A. Mila
šius.
Stovyklautojų rėmėjams atsidėkoja šū
kiu: Sveikinam, Valio, Ačiū!
Stovyklos viršininkas perskaito gautuo
sius sveikinimus. Pats stovyklos viršinin
kas kalba į stovyklautojus ir svečius kaip
Rajono Vadas ir DBLS Centro Valdybos
pirmininkas. Stovyklautojus sveikina kle
bonas kun. J. Sakevičius, „Budėkime“ ad
min. J. Levinskas ir Sodybos vedėjas J.
Snabaitis. Nuskamba Himnas ir visi ren
kamės prie laužo.
Paskutinį laužą uždega v. s. J. Maslaus
kas. Programą praveda s. G. O'Brien, tal
kininkaujant kitiems. Pasigirsta dainos,
šūkiai, pasirodymai ir eilėraščiai. Ps. P.
Veršelis paskaito stovyklos „Taukuoto
Puodo“ santraukas. Vakare 8 vai. susiren
ka nuleisti paskutinį kartą 7 dienas plevė
savusias vėliavas. Paskutinį atsisveikini
mo žodį taria stovyklos viršininkas. Sto
vyklos komendantas įteikia skautų vado
vams skautiškas knygas ir skautams vy
čiams skydelius. Dar taria atsisveikinimo
žodį Vokietijos „Aušros“ tunto tuntininkas ps. P. Veršelis, dėkodamas stovyklos
vadovybei ir Londono šeimoms už globą
ir gražų priėmimą ir tikėdamas, kad kitais
metais Anglijos jaunimas dalyvaus Vokie
tijos skautiškoje stovykloje. Paskutinį
kartą nuskamba malda ir Himnas ir nusi
leidžia vėliavos.
Telaimina jus ir jūsų kilnias pastangas,
mielas jaunime, Visagalis Dievas, kurio
rankoje esame mes visi ir pavergtos Tė
vynės likimas! Budėkime, kaip dera ge
riems skautams. Visuomet prisiminkime
savo priesaiką budėti ir tarnauti Dievui,
Tėvynei, Artimui ir bendruomenei.

dienos prabėgo besitvarkant, bepuošiant
stovyklavietę. Iškyla stovyklų vartai, or
namentuotas kryžius, altorėlis, nuvalomas
bendrasis žvaigždės formos stalas, kurį se
sės išdabino samanomis, pušies šakutėmis,
akmenėliais, Lietuvos herbu ir skautiškais
LSS Anglijos Rajono 25-ji skautų sto ženklais. Kiekviena skiltis pasipuošia prie
vykla įvyko liepos 27 — rugpjūčio 3 d. d. palapinių savais herbais.
Lietuvių Sodyboje. Ši sukaktuvinė skautų
Vakare susirenka uniformuoti skautai
Verikaitis, maloniai nuteikęs savo daina stovykla buvo skirta pirmojo Rajono Va ir atostogautojai nuleisti vėliavos. Nu
Sodybos gyventojus. Šie atsidėkodami pa do a. a. v. s. Vaitkevičiaus prisiminimui. skamba „Marija, Marija“ ir Lietuvos Him
vaišino svečią K. Makūno Sodybos šiluose Prieš 13 metų jis iškeliavo į tolimą žvaigž nas, nuleidžiamos vėliavos (lietuviška ir
surinktais grybais.
dėtą kelionę, palikdamas mus našlaičius angliška).
Tuo pačiu metu į Sodybą trumpo poil skautiškoje šeimoje ir visuomet prisime
Prasideda stovyklavimo dienos. Brolija
sio buvo užsukęs Japonijos kalbininkas nančius jo žodžius — „Ar būsi ištikimas
pasirenka stovyklos šūkį: „Kaunas, Vil
prof. dr. Ikuo Murata. šis nuostabiai ma tėvynės sūnus?..“
nius, Lietuva, tegyvuoja skautija“.
lonus žmogus yra lankęsis Lietuvoje, do
Liepos 27 d. saulėtas šeštadienis vilioja
Kun. A. Geryba praveda bent du pašne
misi lietuvių kalba ir gerokai yra jos pra į gamtą. Po 8 valandų kelionės, pamato
kesius. S. J. Alkis praveda skautiškai lie
mokęs. Ar tik nebus pirmas Tolimųjų Ry me Sodybos miškus. Tarp medžių viršūnių,
tuvišką pasikalbėjimą ir dainų repeticiją.
tų mokslininkas, iš kurio lūpų išgirdome lyg pasakoje, išnyra rūmai. Pagaliau sa
Ps. J. Traškienė ir s. G. O'Brien praveda
taisyklingai tariamus lietuviškus žodžius. voje žemėje. Saulės atokaitoje banguojąs
vyresnėms sesėms skautiškus pašnekesius.
Prof. Ikuo Murata yra išvertęs į japonų ežerėlis vilioja atsigaivinti, bet įsikūrimo
V. s. J. Maslauskas praveda skautams vy
kalbą Donelaičio „Metus“, o dabar baigia darbas prieš akis.
čiams iškilmingą sueigą ir pašnekesius.
versti St. Zobarsko „Ganyklų vaikus“.
Stovyklos rajone jau kyla dūmai iš lau S. v. v. si. R. Valteris, s. v. si. G. Girėnas
Nuostabu, kad tolimo krašto ir svetimos
ir T. Philpoll organizuoja sportą, plauky
kultūros žmogus susidomi mūsų kalba, kai ko virtuvės. Seni „kukai“ vyr. sk. v. si. I. mo varžybas ir kitus užsiėmimus. Išvyka
Gerdžiūnienė
ir
ps.
A.
Gerdžiūnas,
jau
tuo tarpu mūsų atžalynas taip lengvai jos
prieš savaitę atvykę ir spėję įrengti virtu į Southsea pajūrį, žygis su žemėlapiu ir
išsižada.
kompasu 10 mylių. Pasilinksminimas So
Dar Sodyboje lankėsi „Aido“ choro dai vę, prakaitą braukdami raiko duoną...
dyboje. Rajono Vadovybės posėdis ar kiti
Dygsta
brolijos
ir
seserijos
pastovyklių
nininkės, sesutės Kristina ir Rita Pareštyužsiėmimai.
tės. Jos visus sužavėjo savo gražia lietu palapinės, darbuojasi broliai ir sesės s. J.
Alkis, s. v. v. si. S. Kasparas, s. v. v. si. R.
Susilaukiam svečių: v. s. Romas Pakal
vių kalba ir malonia šypsena.
Valteris, v. s. G. O'Brien, T. Philpoll, M. nis ir vyr. sk. Rasa Pakalnytė iš JAV per
Ą. G.
Gerdžiūnas ir Vokietijos sesės ir broliai davė LSB VS ir Seserijos linkėjimus, An
su vadovu ps. P. Veršeliu. Pirmai vakarie tanas Turla iš Vokietijos perdavė stovyk
nei spėjo atvažiuoti 52 skautai. Viso sto lautojams mj r. J. K. Valiūno, Itn. K. Benvyklavo 58. Pasistiprinus ir keletą palapi doraičio, ltn. J. Stuknio ir visos kuopos
nių pasistačius, saulė jau arti laidos.
Aukos Stovyklai
linkėjimus. Raštu mus sveikina: J. E. ps.
J. Snabaitis — 7 sv., D. Jelinskas —
Stovyklautojai renkasi į pirmąjį susipa dr. vyskupas A. Deksnys, LSB VS v. s. P.
Manchester, 5 sv.
žinimo laužą. Stovyklos viršininkas s. J. Molis, DBLS Taryba — A. Bučys ir V.
Alkis kviečia pirmąjį laužą uždegti pačius Dargis, v. s. Br. Zinkus, kuris tarptautinė
Nuoširdus skautiškas ačiū.
jauniausius skautus. Pasigirsta dainos, šū je skautų stovykloje Chastworth Parke at
Stovyklos Vadovybė
kiai. Laužas baigiamas tradicine skautiška stovavo lietuviškajai skautijai ir v. s. G.
v. s. J. M.
DĖKOJAME UŽ AUKĄ IR ĮVERTINIMĄ vakaro malda, kartu su Sodybos atosto Zinkienė.
gautojais. Ateina naktis, saulė jau nuslin
Greitai prabėgo savaitė. Penktadienis
Inž. J. Vilčinskas, perskaitęs „Budėki ko nuo kalnų, nuo miškų, nuo laukų, ra
PADĖKA
buvo „Tėvynės Diena“. Tai dienai pritai
me“ laikraštėlyje straipsnį apie knygnešį miu sapnu užmik, Dievs yra čia.
kytą pašnekesį visai stovyklai pravedė
Jurgį Bielinį, pasižadėjo redakcijai pri
Sėkmingai
baigus
rajono 25-ją sukaktu
Vadovai susirenka posėdžio, o jaunimas
siųsti Kipro Bielinio prisiminimus, kuriuo į palapines. Dar ilgai girdėti pasidalini kun. A. Geryba ir s. J. Alkis. Vakariniame vinę skautų stovyklą, nuoširdžiai dėkoja
lauželyje skambėjo patriotinės" dainos, o
se jis plačiai aprašo savo tėvo, Jurgio Bie mas dienos ir laužo įspūdžiais.
me B. J. Snabaičiams už visokeriopą para
po jų, gamtos prieglobstyje, išklausyta pa
linio veiklą.
Sekmadienio rytą skautai ir skautės iš vergtos tėvynės intencija šv. Mišių. Įžan mą ir globą stovyklos metu. Brolišką pa
Tą pačia proga inž. J. Vilčinskas atsiun sirikiuoja vėliavos pakėlimui. Nuskamba ginį žodį tarė v. s. J. Maslauskas, paaiš dėką reiškiame kun. A. Gerybai ir Londo
tė 2.00 svarus skautiškajai spaudai pa įsakymai. įsakymuose išgirstame: rajono kindamas ant altoriaus stovinčių žvakių no klebonui kun. J. Sakevičiui už dvasinę
remti. Ačiū
25-j’ai sukaktuvinei skautų stovyklai va prasmę. Kun. A. Geryba uždegė geltoną globą dr maldas. Skautiškai dėkojame rė
dovauja pats Rajono Vadas s. J. Alkis.
žvakutę, s. J. Alkis — žalią ir J. Levins- mėjams, organizacijų atstovams, tėveliams
ATVYKSTA V. S. PETRAS MOLIS
Seserijos pastovyklė pasivadinusi a. a. kas — raudoną. Jos simboMeavo Dievo, ir plačiajai visuomenei už paramą ir ma
lonų dalyvavimą stovyklos uždarymo iš
Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias v. s. Juzės Augustaitytės — Vaičiūnienės Tėvynės ir Artimo meilę. Savo maldom
kilmėse.
vardu.
Jai
vadovauja
rajono
seserijos
vaapsupę dieviškąją auką, maldaujame, kad
skautininkas v. s. Petras Molis su žmona
Lietuvišką ačiū tariam A. Tirevičiui. ir
s. Ramita Moliene iš JAV, tarnybiniais deivė ps. J. Traškienė, pavaduotoja — s. broliška meilė lydėtų mūsų žingsnius, kad
reikalais rugsėjo 13 d. atvyksta į Londo G. O'Brien, adjutante vyr. sk. si. R. Šo- Dievo Apvaizdos ranka laimintų paverg A. Milašiui už saldumynus.
vdenė. Brolijos pastovyklė pasivadinusi tuosius ir gausiai atlygintų mūsų gerada
Ačiū visiems.
ną.
KAUNO vardu, jai vadovauja ps. A. Jaki riams.
Stovyklos Vadovybė
Vyriausias skautininkas jau kartą lan mavičius, pavaduotojas — ps. P. Veršelis.
Kun. A. Geryba, palaiminęs duoną, pa
kėsi Londone, kur buvo sutikęs organiza Pirmosios pagalbos teikėjas ir sporto va
kvietė ja pasidalyti. Jis taria trumpą, bet
cijų atstovus, rėmėjus ir skautus.
dovas s. v. v. si. R. Valteris, pavaduotojas
IŠ LIETUVIŲ POEZIJOS
Savo lankymosi metu rugsėjo 13 d., — s. v. si. G. Girėnas. Laužavedys: s. G. labai jausmingą žodį į visuomenę. Paskai
penktadienio vakare apsistos Lietuvių Na O'Brien ir s. v. si. V. Zinkus. „Taukuoto tomi Tėvynei skirti posmai:
A. Drilinga
muose, kur norėtų sutikti rėmėjus ir skau puodo“ redaktorius — ps. P. Veršelis. Sto Tėvyne,
mums
tavo
dangus
tebešviečia
tų vadovus.
vyklos dvasios vadas — si. kun. A. Geryba
IDILĖ
šeštadienį žada aplankyti Manchesterio ir stovyklos komendantas ir programos svajonėmis žėrinčia laimės spalva.
O
laisvės
kovų
gaudesys
dvasią
liečia
—
lietuviškąją koloniją ir lietuvių Socialinį koordinatorius v. s. J. Maslauskas. Stovyk
Užtenka duonos man ir vyno,
klubą. Rajono skautų vadovybė rengia sa los viršininkas sveikina stovyklautojus, tremty nepalinks smurto siaubui galva.
Nors nesimaudau aš vyne,
vaitgalio stovyklėlę rugsėjo 13-15 d. d. linkėdamas darnaus susiklausymo ir dar Nuneškite, debesėliai, žinutę už šimto
Gimtinės oras atgaivina,
mylių —
klube. Rugsėjo 14 d. 7 vai., klubo patalpo bingų bei saulėtų dienų.
tave,
brangi
tėvyne,
mes
vis
dar
se įvyksta skautų-čių iškilminga sueiga ir
Jei skausmas sminga į mane,
Pamaldas laiko si. kun. A. Geryba, jam
tebemylimi
lauželis.
Lietus gimtinės nuramina,
patarnauja s. v. pis. A. Silnickas ir s. v. si.
Tėvynės dienai skautai pasirinko šūkį:
Seses ir brolius kviečiame ko skaiitlin- V. Zinkus. Šalia skautiškojo jaunimo pa
Jei degina žaizda sena,
giau dalyvauti savaitgalio stovyklėlėje ir maldose dalyvauja ir Sodybos atostogau Mūsų mintys, darbas ir jėgos tau, brangio
ji šalie — Lietuva.
iškilmingoj skautų sueigoj.
Ir visas aš — tai tu, tėvyne!
tojai. Nuskamba giesmės ir kun. A. Gery
Žvakučių šviesoje nuskamba vakarinė
Visuomenę, rėmėjus ir organizacijų at bes labai gražus ir prasmingas žodis.
skautų malda — Ateina naktis... Skautų
stovus kviečiame ko gausiau dalyvauti Vy
Pranas Raščius
Stovykla yra skautiška mokykla. Darbas vyčių kandidatais keliami R. Alkis ir A.
riausiojo Skautininko priėmime.
ir poilsis, daina ir rimtis, kūryba ir žaidi Motuzą. Buvę kandidatai V. Zinkus, G.
LAIDOTUVIŲ ROMANTIKA
Kviečiame visus.
mai, nakties sargybos ir iškylos rišasi į Gerdžiūnas, A. Silnickas, G. Girėnas, V.
Rajono Skautų Vadovybė
Putoja vynas...
darnią sutartinę. Pirmosios stovyklavimo Gerdžiūnas ir A. Dresleris duoda vyčių
Kojos pinas...
įžodį. Stovyklos viršininkas sveikina ir pa
Troba Įkaušusių pilna.
puošia fioletiniais kaklaraiščiais. Kitą ry
Oi linksmos liūdnos pakasynos:
tą skautų vyčių vadovai sveikina sesę
pradžioj — giesmė, po to — daina.
Traškaitę, taip pat pasipuošusią mėlynu
Visiems palinkčiojęs maloniai,
Ava Saudu
kaklaraiščiu ir tapusią vyresniąja skaute.
staiga pasiūlija kažkas:
Stovykla
eina
prie
pabaigos.
Vyksta
eg
AR AUSTRALIJA PASKELBĖ KARĄ?.. Sydney Morning Herald, tarp daugelio
— Draugai, įsprauskim ir velioniui
Australijos ministars pirmininkas, Mr. šiuo klausimu atspausdintų pasisakymų, zaminai. Apsilanko daug organizacijų at
alaus stiklinę į rankas!
stovų,
rėmėjų,
svečių,
jaunimo
ir
tėvelių.
Gaugh Whitlam formaliai pripažino Pa atspausdino Sydnėjaus estų akademikų
baltijo valstybių, Lietuvos, Latvijos ir Es pirmininko pasmerkimą Whitlam akto ir Aplankė ir anglų skautės. Po paskutinių
pietų skautai ir svečiai renkasi į vėliavų
tijos, įjungimą į Sovietų Sąjungą.
klausia, kokie — politiniai ar moraliniai
aikštę, Rajono 25-os sukaktuvinės stovyk
Tai buvo bombos sprogimas, kuris su spaudimai prie to privedė?
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
los uždarymo iškilmėms. Mūsų tarpe Lon
krėtė pabaltiečius ir sukėlė karštus deba
„Pataikaudama Maskvai“, rašo Heraldo
dono klebonas kun. J. Sakevičius, „Euro NOTTINGHAME — rugsėjo 1 d., 11.15
tus Parlamente ir visame krašte.
specialus korespondentas, „Whitlam vy
vai., Liet. Židinyje.
Pirmasis šį klausimą Parlamente iškėlė riausybė giliai pažeidė vietinės pabaltie- pos Lietuvio“ redaktorius, skautiškos idė
opozicijos vadas Mr. Snedden, stipriai kri- čių bendruomenės narius ir patvirtino sa jos rėmėjas D. Jelinskas ir daug svečių ir WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 1 d., 18
vai., Convent of Mercy, St. John's
tikuodamasl Federalinės Vyriausybės ne vo stropumą įsiteikti komunistiniam rėži jaunimo.
Square, Snow Hill.
Įžengia vėliavos. Stovyklos komendantas
teisėtą, suktą diplomatinę akciją, pripa mui.“
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
v. s. J. Maslauskas praneša, kad rajono 25žįstant Pabaltijo valstybių į Sov. Sąjungą
Buvęs Baltų tarybos pirmininkas J. RiGLOUCESTERYJE
— rugsėjo 7 d., 13 vai.,
os
skautų
sukaktuvinės
a.
a.
v.
s.
A.
Vait

inkorporavimą. Jis pareiškė kad visuome tens primena laiške Heraldui, kad Mr.
St. Peteris, London Rd. Po pamaldų —
nė turi būti painformuota, ar tai buvo pa Whitlamo pripažinimas Pabaltijo Maskvai kevičiaus stovyklos uždarymo iškilmėse
a. a. Kazimiero Stonaičio ir a. a. Pra
daryta spaudžiant Sovietų Sąjungai, ar yra sulaužymas pasižadėjimo, duoto prieš dalyvauja 17 sesių ir 37 broliai. Stovyklos
no
Lučkausko antkapių šventinimas.
viršininkas
sušunka:
Budėkime!
Stovykla
Australijos vyriausybė užėmė naują pozi rinkimus. Tai yra faktas. Laiške Lietuvių
ciją. Telegramoje Mr. Snedden atkreipė Bendruomenės tarybos pirmininkui V. atsako — Vis budžiu! Uždarymo iškilmės NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Šiluvos
Marijos ir Tautos šventėje, 11.15 vai.,
Mr. Whitlam dėmesį į tai, kad visuomenė, Bukevičiui, 28. 4. 1974 Mr. Whitlam pasi pradedamos malda, kurią sukalba stovyk
Lietuvių Židinyje.
los
kapelionas
kun.
A.
Geryba.
Seka
įsa

ypač lietuviai, latviai ir estai Australijoje, žadėjo tęsti Australijos politiką, nepripa
turi teisę žinoti, kada šis aktas įvyko ir žįstančią Lietuvos, Latvijos ir Estijos in kymai. Prie trispalvės duoda jaunesnių KETTERINGE — rugsėjo 8 d., Marijos —
Tautos šventėje, 14 vai., St. Edward's.
kas prie to privedė. Prašydamas skubaus korporavimo į Sovietų S-gą, bet turėsiąs skautų įžodį: Sidaraitė, R. šova, G. Šova.
NORTHAMPTONE
— rugsėjo 8 d., Mari
Jie
pasipuošia
raudonais
kaklaraiščiais.
A.
atsakymo Pabaltijo klausimu, Mr. Sned skaitytis su de facto situacija santykiuose
jos — Tautos šventėje, 16.30 vai., St.
den klausia, ar tai reiškia Australijos vy su valstybe, kuri kontroliuoja Pabaltijo Traškaitė, Požeraitė ir A. Pajarskas gau
John's, Bridge Street.
riausybės nukrypimą nuo Vakarų demo kraštus. Kaip matome, vos praėjus trims na geltonus kaklaraiščius.
NOTTINGHAME
— rugsėjo 15 d., 11.15
Pavyzdingiausi
stovyklos
skautai:
A.
Šokratijų?
mėnesiams, Ministras Pirmininkas slaptai
vai., Liet. Židinyje.
vaitė ir M. Gerdžiūnas. Jiems įteikiami iš
Ūkininkų partijos vadas Mr. Anthony pripažino Pabaltijį Maskvai.
tarptautinės stovyklos v. s. Br. Zinkaus DERBYJE — rugsėjo 15 d., 18 vai., Con
pareiškė Senate, kad „komunistai įnešė ne Rugpiūčio 12 d. opozicijos atstovai Sena
vent of Mercy, Bridge Gate.
rimą į Australijos gyvenimą.“ Vienas iš se te pasiūlė pasmerkti vyriausybės formalų
BRADFORDE — rugsėjo 1 d., 12.30 v., pa
žodžiu
—
„Ne
“
.
Po
to
naiviai
ėmė
teisinti
natorių paklausė, ar Australija paskelbė pripažinimą Pabaltijo Sovietų Rusijai ir
maldos už gyvus ir mirusius mūsų
karą Lietuvai, Latvijai ir Estijai? NSW pareikalavo, kad vyriausybė atšauktų sa vyriausybės pasielgimą. Prijungimas Pa
tautos mokytojus.
švietimo ministras Mr. Willis užklausė Fe vo aktą. Debate didelė dalis politikų pri baltijo prie Sovietų S-gos, jo pareiškimu, LEEDSE — rugsėjo 8 d., 3 v. p. p., H. Ro
palengvins
pabaltiečiams
santykiauti
su
deralinio švietimo ministro, ar ateity mo tarė iškeltam klausimui, kritikavo vyriau
sary bažn.
kyklų vadovėliuose bus pažymėta, kad Pa sybę ir reikalavo paaiškinimo iš Užsienio tėvyne ir sutvarkyti savo palikimą, pade BRADFORDE — rugsėjo 15 d„ 12.30 v.
baltijo valstybių kalba, papročiai ir kultū reikalų ministro, senatoriaus Willesee. Se dant sovietų ambasadoriui CanberrojŲ. HUDDERSFIELDE — rugsėjo 22 d., 1 v.
ra visiškai negimininga rusiško okupanto natorius Willesee teisinosi buvęs tuo metu Australijos ambasadorius Maskvoje turės
p. p., metinės Mišios už a. a. Kaz. Lekalbai ir kultūrai? „Pripažinimas šių vals užsieny ir sprendimą daręs pats ministras galimybę lankytis Estijoje, Latvijoje ir
vinsko vėlę ir paminklo pašventini
tybių Sovietams, yra negarbingas aktas“, pirmininkas. O užklaustas, „Ar šis aktas Lietuvoje ir stebėti tų kraštų gyvenimą bei
mas kapinėse.
pažangą
be
tarpininkų!
pabrėžė Mr. Willis.
yra ratifikavimas Hitlerio ir Stalino 1939
Debatai dar nebaigti.
Didžiausias Australijos dienraštis, The m. susitarimo?“, ministras atsakė vienu

Lietuvių Kronikoj
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą,
jai paremti aukojo:
V. Sakas — 20.00 dol.; P. Poviliūnas ir
J. Markevičius — po 0.75 sv.; M. Stonys,
P. Bielskis ir J. Zinkevičius — po 0.25 sv.
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