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Susitiksime Noltingliame
Beveik vienintelė proga šiame krašte iš- 

sisklaidžiusiems lietuviams susiburti į 
krūvą yra tautinės šventės ir minėjimai. 
Laikraščiai paprastai ta proga parašo ve
damuosius, metai iš metų pakartodami be
veik tas pačias mintis ir idėjas. Skaityto
jai iš anksto žino, apie ką rašoma, todėl 
dažniausia pasitenkina tik užmesdami akį 
į -antraštę...

Panašūs dalykai yra ir lietuviškųjų ko
lonijų susirinkimuose — senieji kalbėtojai 
išsikalbėjo, naujų nepriaugo. Todėl dažnai 
pasitaiko, kad į šventes ir minėjimus tau
tiečiai pradeda rinktis po „oficialiosios“ 
dalies, ypačiai jeigu numato, kad kalbos 
bus ilgos ir neįdomios.

O vis dėlto kažkam atėjo išganinga min
tis tautines šventes ar minėjimus organi
zuoti sutelktiniu būdu. Pirmasis subuvi
mas, berods, įvyko Mančesteryje, praėju
siais metais suvažiuota į Bradfordą, šie
met organizuojama Nottinghame, o. kitais 
metais gal susiras nauja vieta, į kurią lie
tuviai mielai susitelks. Ir susitelks ne tik 
todėl, kad čia bus minėjimas, bet taip pat 
didesnis ar mažesnis meninių jėgų pasiro
dymas, kaimyno su kaimynu susitikimas.

Tokia šventė visais atžvilgiais yra pras
mingesnė. čia galima iš viso kalbėtojų bū
rio pasirinkti geriausią, galima skaitlin- 
giau pasirodyti svetimiesiems, o didesnia
me savųjų būry galima daug maloniau ir 
laiką praleisti. Vienintelė tokio renginio 
sunkenybė yra rengėjų perkrovimas dar
bu. Jų jėgos ribotos, o padalyti reikia 
daug. Tačiau kažkokiu nuostabiu būdu jie 
visa tai atlieka per daug nesiskųsdami.

Manykime, kad šaunieji Nottinghamo 
lietuviai rugsėjo 21 d. mums suruoš gra
žų suvažiavimą ir Tautos šventės minėji
mą. O po to jau bus įdomiau ir į šventės 
aprašymą pažvelgti, nes patys būsime bu
vę tos šventės dalyviai. Tad pradžiuginki
me Nottinghamo lietuvių koloniją gausiai 
dalyvaudami rugsėjo 21 d. ruošiamoje 
šventėje.

į Myliniai
MARGARITAI BAJORINIENEI 

mirus,
mielam prieteliui Mečiui ir jo 

visai šeiniai reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Rostis, Juzė, Kastytis ir Celia
Baubliai

A. A. STRUOGIENEI Lietuvoje 
mirus, jos sūnų Joną Struoginį

nuoširdžiai užjaučiame

S. Skibiniauskas, Vi. Girėnas

__________
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MARGARITAI BAJORINIENEI 
mirus, jos vyrą Mečį, sūnų ir 
dukrą nuoširdžiai užjaučia ir 

kartu liūdi
B. B. Daunorų, R. D. šovų, A. R. 
Jaloveckų, O. P. Goosens ir R. A.

Goodbody šeimos.

Buvusiam DBLS ir L. Namų Bendrovės 
pirmininkui M. Bajorinui ir jo šeimai, netekus 

mylimos žmonos ir motinos 
MARGARITOS BAJORINIENĖS, 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
DBLS ir L. Namų B-vės Valdyba

t
MARGARITAI BAJORINIENEI

mirus, mielą senų laikų bičiulį Mečį Bajoriną 

ir jo šeimą užjaučia

Joana ir Jonas Liūdžiai

BRITŲ VYRIAUSYBĖ ATSAKĖ
Ukrainiečių komitetas politiniams kali

niams ginti buvo įteikęs D. Britanijos už
sienio reikalų ministeriui Mr. Callaghan 
memorandumą, kuriame prašoma paveikti 
Sovietų vyriausybę dėl žniogaus teisių lau
žymo ir iškelti šį reikalą J. Tautose.

Rytų Europos departamento vedėjas N. 
K. J .Witney, atsakydamas ministerio var
du pareiškė, kad Mr. Callaghan savo kal
boje parlamente kovo 27 d. yra aiškiai pa
reiškęs, kad Darbo partijos vyriausybė vi
sada gins žmogaus teises, nežiūrint kurio 
krašto vyriausybė būtų paliesta.

Tačiau vyriausybė turinti skaitytis su 
esama realybe, ir jos galia paveikti Sovie
tų vyriausybę esanti ribota. Esą britų vy
riausybė išnaudoja kiekvieną progą at
kreipti Sovietų vyriausybės dėmesį į tai, 
kad jų vidaus politika neigiamai veikia 
abiejų karštų gerus santykius.

Jungtinėse Tautose britų vyriausybė ga
linti kelti tik tokius klausimus, kurie tie
sioginiai liečia D. Britaniją ar jos gyven
tojus.

Šia proga pažymėtina, kad British Lea
gue for European Freedom vadovybė at
skiru memorandumu kreipėsi į ministerį 
pirmininką H. Wilsoną, prašydama padėti 
išlaisvinti ukrainiečių rašytoją ir moksli
ninką V. Morozą.

MARGARITAI BAJORINIENEI 
mirus, mieląjį Mečį Bajoriną ir 
jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime

P. ir S. Nenortai

Mečiui Bajorinui ir jo šeimai, 
žmonai

MARGARITAI BAJORINIENEI
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą

J. Tarulis

Buvusiam ilgamečiai 
bendradarbiui ir bičiuliui 
Mečiui Bajorinui, dukrai 

Stefanijai ir sūnui Nikolui, 
jų mylimai žmonai ir motinai 

MARGARITAI BAJORINIENEI 
mirus, reiškiame nuoširdžiausią 

užuojautą
K. Barėnas, S. Bosikis, J. Lūža, 
K. Makūnas, A. Pranskūnas,

A. Žukauskas.
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A. A. MARGARITAI
BAJORINIENEI mirus, jos vyrą 

Mečį Bajoriną ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

J. B. Snabaičiai, M. J. Navickai

Mylimai žmonai
M. BAJORINIENEI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiu 
Mečiui Bajorinui ir jo šeimai.

K. Bivainis

Pabaltijys ir sviestas
Australijos vyriausybė nebeslepia fakto, 

kad Pabaltijo pripažinimas sovietams bu
vo biznio inspiruotas. Pagal sovietinius 
šaltinius, Australijos prekyba su Sov. Są
junga praėjusiais metais padvigubėjo. Tas 
pats vyksta ir su satelitiniais Rytų Euro
pos kraštais. Lenkų „Trybuna Ludu“ po 
pasikalbėjimo su Australijos ministeriu 
pirmininku pranešė, kad galimybės iš
plėsti prekybos santykius su Austra- 
nisteriu pirmininku pranešė, kad galimy
bės išplėsti prekybos santykius su Austra
lija esančios neribotos. Australijos užjū
rių prekybos ministeris dr. J. F. Caims 
yra pareiškęs, kad prekybos galimybės su 
tais kraštais yra tokios didelės, kad jų ne
galima ignoruoti. Esą, komunistiniai kraš
tai kontroliuoja apie trečdalį viso pasau
lio prekybos ir Australija negalinti už
merkti akių prieš naujas galimybes.

Nereikia ir aiškinti, kad Sovietų Sąjun
ga reikalauja politinių koncesijų iš tų 
kraštų, kurie nori išplėsti prekybinius 
santykius. Australijos vyriausybė buvo 
pati pirmoji, kuri pripažino Pabaltijį mai
nais už sviestą ir sūrį... Tuo pačiu mostu 
ji nusisuko nuo Vakarų ir nukreipė savo 
žvilgsnį į Rytus.

Parlamente į opozicijos paklausimą, ko
dėl Australijos vyriausybė pati pirmoji 
nukrypo nuo Nato valstybių užimtosios li
nijos, užsienio reikalų ministeris D. Wil- 
lesee atsakė: „Nato valstybių interesai yra 
visiškai skirtingi, todėl mums nėra jokio 
reikalo laukti ir žiūrėti, kaip jos pasielgs“.

Tuo tarpu Australijos ambasadorius, 
kaip rašo „Guardian“, demonstratyviai 
apsilankęs Taline, dabar keliauja į Latvi
ją ir Lietuvą, tuo savo apsilankymu norė
damas užantspauduoti mainų sandėrį. 
Nors juodas katinas — jauno rusų smuiki
ninko Jarmolenkos pavidale — buvo labai 
ne laiku perbėgęs politinį vieškelį, bet tą 
nelemtą plyšį pavyko šiaip taip užlopyti. 
Jarmolenko, iš pradžių prašęs politinio pa
bėgėlio teisių, vėliau savo nuomonę „pa
keitė“ ir valdišku lėktuvu buvo išgabentas 
iš Australijos. Jeigu naujų kliūčių nebeat- 
siras, tai gruodžio mėnesį pats ministeris 
pirmininkas! vyks į Maskvą. Kliūčių betgi 
gali atsirasti, nes Australija turi labai di
delę Rytų Europos imigrantų bendruome
nę ir labai stiprią vyriausybės opoziciją.

ROCKEFELLERIS — NAUJASIS 
VICEPREZIDENTAS

JAV viceprezidentas yra tarnautojas be 
pareigų. Jis atlieka tokius darbus, kuriuos 
jam paveda prezidentas. Todėl daugelis 
galvoja, kad jo pasirinkimas yra visiškai 
nereikšmingas. Tačiau prisimintina, kad 
beveik kas ketvirtas JAV prezidentas yra 
paveldėjęs sostą, būdamas viceprezidentu. 
Toks yra ir dabartinis prezidentas G. For
das. JAV ir britų spauda reiškia pasiten
kinimą, kad Fordas pasirinko patyrusį ad
ministratorių ir politiką Rockefellerį savo 
padėjėju ir tikisi, kad jam bus pavestos 
atsakingesnės pareigos, negu Nixonas bu
vo pavedęs savo viceprezidentui Agnew. 
Vis dėlto respublikonų partijos kai kurie 
kongresmanai galvoja, kad Rockefelleris 
yra perdaug liberalus ir jo vieta būtų de
mokratų partijoje. Prieš galutinį patvirti
nimą naujasis viceprezidentas dar bus ti
riamas specialios senato komisijos.

GALINOS GINTARINIAI KAROLIAI
Dėl per ilgai užsitęsusio ministeriu ka

bineto posėdžio, H. Wilsonas nepaspėjo at
vykti į priėmimą, suruoštą Londone besi
svečiuojantiems baletininkams Panovams. 
Tame priėmime dalyvavo apie 200 žmonių, 
vienokiu ar kitokiu būdu pagelbėjusių Pa
novams išemigruoti. Jų tarpe buvo britų 
teatro žvaigždės lordas ir lady Olivier, sir 
John Gielgud, Dulcie Gray, Claire Bloom, 
Michael Dennison ir net kairusis Ian Mi- 
kardo. Kalbas pasakė Izraelio ambasado
rius G. Rafael, sir Olivier ir Panovas.

Priėmimo metu Galina Panova buvo pa
sipuošusi gražiais iš Lietuvos atsivežtais 
gintariniais karoliais (jos brolis gyvena 
Vilniuje). Jais labai susižavėjo lady Oli
vier (aktorė Plowwright). Dar nespėjus 
net karolių istorijos pasakyti. Galina nusi
ėmė juos ir uždėjo ant lady Olivier kaklo. 
Taip lietuviškas gintaras pateko į garsios 
britų artistės papuošalų rinkinį.

MIRĖ J. BRONOWSKI
Žinomas mokslo populiarizatorius per 

TV ir radiją J. Bronowwski's mirė Ameri
koje. Jis buvo kilęs iš Lenkijos, bet išgar
sėjo savo televizijos programomis ir kny
gomis Anglijoje.

MARGARITAI BAJORINIENEI

mirus, jos vyrą — mūsų ilgametį draugą Mečį 
ir jo dukrą ir sūnų, didelio liūdesio valandoje 
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime

Petras ir Melita Varkalai

Teismas eina
Vilniaus Aukščiausias Teismas 1974 m. 

nuo vasario 18 iki kovo 5 uždarame posė
dyje nagrinėjo Š. Žukausko, A. Sakalaus
ko, gyd. I. Rudaičio, V. Povilionio ir A. 
Mackevičiaus bylą. Jie visi buvo kaltina
mi 68 baudžiamojo kodekso straipsniu. Jie 
visi buvo nubausti įvairiomis bausmėmis.

Š. Žukauskas, gimęs 1950 m., Kauno 
Medicinos Instituto IV kurso studentas, 
komjaunuolis, neblogai mokąs anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas, nuteistas 6 
metams griežto režimo lagerio, konfiskuo
jant turtą.

Š. Žukauskas prisipažino vadovavęs or
ganizacijai, kurios tikslas buvęs šviestis, 
rinkti literatūrą. Jis norėjęs veikti tik ta
rybinės teisės normose, tačiau manęs, jog 
reikia taisyti valdžios padarytas klaidas. 
„Juk iš tiesų mūsų tautai padaryta di
džiulė skriauda — išvežta 36,000 lietuvių“,
— kalbėjo Žukauskas. Jis prisipažino pla
tinęs literatūrą, kuri, jo nuomone, esanti 
ne antitarybinė, pvz., „S. Kudirkos teismo 
procesas“. Kriminalinius nusikaltimus nei
gė — religinių liaudies dirbinių jis nevo
gęs. Dėl rašomųjų mašinėlių Žukauskas 
sakėsi buvęs įsitikinęs, kad jos nurašytos
— nuostolių niekam nepadaryta.

š. Žukausko baigiamoji Kalba truko apie 
valandą. Jis sakėsi nesąs socialistinės san
tvarkos priešas, tačiau manęs, kad tarybų 
valdžia nesanti liaudies valdžia, nes ji at
nešta okupacijos keliu. 1918 metų revoliu
cija Lietuvoje kilusi ne liaudies masėse, o 
buvusi paruošta Maskvoje ir iš ten Rau
donosios armijos atnešta į Lietuvą kartu 
su Kapsuku ir Angariečiu. Jų valdžioje 
vyravo lenkai, rusai ir žydai, kurie su ne
priklausomybės ištroškusią Lietuvos liau
dimi neturėjo nieko bendra. Lietuviai or
ganizavę savanorių kariuomenę dėl to, kad 
išgintų iš Lietuvos naujus okupantus — 
bolševikus. Toliau Žukauskas paminėjo 
1939 metų Ribbentropo-Molotovo paktą 
dėl Pabaltijo pasidalinimo. Taigi ir 1940 
Tarybų valdžia Lietuvoje buvusi atnešta 
Raudonosios Armijos. Tariamos revoliuci
jos ar revoliucinės situacijos Lietuvoj yra 
ne kas kita, kaip šlykštus melas. 1940 bu
vo vykdomi suėmimai ir trėmimai, o po
kario metai dar baisesni: teroras, išbuoži
nimai, „žaliukai“, „stribai“, masinės trem

SeplųnicS
— Pasaulinėje gyventojų konferencijoje 

Rumunijoj Kinija apkaltino JAV ir SSSR, 
kad jos, siekdamos apriboti gyventojų 
skaičių, nori dominuoti visame pasauly.

— Prancūzija susitarė aprūpinti Graiki
jos armiją priešlėktuvinėmis raketomis ir 
kitais ginklais.

— Naujojo JAV viceprezidento turtas 
siekiąs mažiausia 5.000 milijonų dolerių.

— A. P. Young ką tik išleistoje knygoje 
„The „X“ Documents“ apkaltina Chamber- 
lainą už Hitlerio iškilimą ir antrąjį pasau
linį karą.

— Kinijoje archeologai iškasė senus do
kumentus ir meno išdirbinius iš Vakarinės 
Han dinastijos kuri, baigėsi Kristaus už
gimimo laikais.

— Persija įsigijo 25.04% Kruppo plieno 
pramonės akcijų. Ta proga Persijos anglų 
kalba leidžiamas laikraštis „Kaykan“ pa
kartojo prancūzų diplomato H. Bereuger 
žodžius: „Kas valdo naftą, tas. valdo pa
saulį“.

— Bulgarijoj nuteistas mirti Vakarų 
šnipas H. Spetter staiga atsirado Izraely
je. Spėjama, kad jis buvo išmainytas į žy- 
dų-arabų kare pagautus Sovietų karinin
kus.

— Apie tūkstantis matematikų visame 
pasaulyje remia rusų mokslininką Sacha
rovą, kuris nori išgelbėti Sovietų įkalintą 
matematiką Plyjušchą.

— Princesė Aleksandra atidarė didžiau
sią iki šiol ruoštą britų parodą Brazilijoje.

— Spaudos žiniomis, ateityje popiežių 
rinks ne tik kardinolai, bet ir vyskupai.

-— Per futbolo rungtynes Blackpoolyje 
18-kos metų jaunuolis buvo mirtinai suba
dytas peiliu. Portsmouthe per rungtynių 
metu įvykusias muštynes sužeistas polici
ninkas. Futbolo rungtynių „funs“ Anglijo
je pasidarė nebesuvaldomi.

— Kinijos žinių agentūra Hsinhua skel
bia. kad gyventojų skaičius Kinijoje jau 
siekia 800 milijonų. Tai didžiausia tauta 
pasaulyje. 

tys, pareikalavusios apie 300,000 žmonių, 
aukų. O kur suėmimai, kalėjimai, lageriai, 
įvairios represijos, nekaltųjų šaudymas, 
„Stalino kultas!“ Po karo žmonės į Sibirą 
buvo vežami ne klasiniais, bet nacionali
niais motyvais. Dar ir dabar yra žmonių, 
neturinčių teisės grįžti į Tėvynę. Tai baisi 
žala Lietuvai. Iki šių dienų pasireiškia ru
siškas šovinizmas, varoma nutautinimo 
politika. Rusams Lietuvoje nuteikiamos 
kur kas geresnės sąlygos negu lietuviams. 
Rusų tautybės gyventojų didėjimas Lietu
voje aiškinamas darbininkų trūkumu, tuo 
tarpu Lietuvos gyventojai verbuojami į 
Kazachstaną ir kitas Tarybų Sąjungos vie
tas. Šitaip vykdoma kolonizacija. Rusijos 
imperija tebėra tautų kalėjimas. Visos pa
saulio tautos kovoja už laisvę, visos pažan
gios jėgos jas palaiko. Tad kuo mes, lietu
viai, blogesni už kitus? Žukauskas savo 
veiklos nelaiko nusikaltimu prieš liaudį ar 
tautą ir neprašo sušvelninti bausmę, o tik 
reikalauja jį paleisti. Jis kreipiasi į teis
mą:

— Čia ne teismas, o susidorojimas... 
Kodėl jis uždaras? Ar iš tikrųjų teismas 
bijo, kad įniršę žmonės jo nesudraskytų? 
Bijote jūs — „susirinkę dėl trupinio auk
so, gardaus valgio šaukšto“ (V. Kudir
ka)... Nors iš vardo esate lietuviai, tačiau 
ne veltui liaudies išmintis sako: savas šuo 
skaudžiau kanda... Žukauskas savo kalbą 
užbaigė Mykolaičio-Putino žodžiais: „Prie
šas mus spaudžia geležinėm rankom, ta
čiau brangiausias žodis — laisvė!“

(ELTA)

RUMUNIJOJE VĖL ATSIRANDA 
ŪKININKAI

Nežiūrint Maskvos spaudimo, Rumuni
jos vyriausybė, kuri yra susirūpinusi 
maisto padėties pablogėjimu, pradėjo glo
boti privatiškus ūkius. Ūkininkams vėl 
pradėta duoti pašalpos įrankiams įsigyti, 
sumažinti mokesčiai ir nustatytos tvirtos 
produktų kainos. Žemės ūkio ministerija 
pati propaguoja privatiškus ūkius, many
dama, kad jie yra labiau pajėgūs aprūpin
ti kraštą.

DIENOS
— Mongolijos pasienyje kinai vartoja 

patrankas ir rakietas išsklaidyti ledų kri
tuliams, kurie graso sunaikinti laukų der
lių. Į kovą įtraukta 2.300 žmonių.

— Egipto prezidentas Sadat praneša, 
kad Sovietai nebesutinka parduoti Egiptui 
karo lėktuvų.

— Australija šiais finansiniais metais 
įsileis tik 6.500 imigrantų.

— Sov. Sąjunga stato naujus povandeni
nius laivus, kurių raketos galės skristi 
4.200 jūros mylių.

— JAV prezidentas Fordas pakvietė 
Lenkijos komunistų vadą E. Gierek'ą ap
silankyti Vašingtone.

— Žurnalas „Clinical Radiology“ paskel
bė 40-ties britų radiologų protestą, kad 
Sovietų valdžia leistų emigruoti dr, Pdtin- 
nikovą, kuri sunkiai serga Sibiro koncent
racijos stovykloje.

— Indijos prezidentu išrinktas muzul- 
monas Fakhruddin Ali Akmeb.

— „Izvestijos“ skundžiasi, kad dėl blogo 
oro ir nepakankamos mašinų priežiūros 
javų derlius šiais metais S. Sąjungoje ga
li būti žymiai mažesnis.

— Čekoslovakų rezistentas ir žurnalis
tas J. Josten atvirame laiške „The Daily 
Telegraph“ rašo, kad Sov. Sąjunga yra vie
nintelis J. Tautų narys, sulaužęs visus 30 
Žmogaus Teisių Deklaracijos punktus.

— Žinomas britų rašytojas ir politikas 
J. B. Priestley rugsėjo 13 d. turės 80-tą j į 
gimtadienį.
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sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.
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KNYGA VERTA SKAITYTI
' tų aukų kankintojai ir šiandien tebevaikš
to laisvi. Arba kodėl nekalti žmonės (įskai
tant jį patį) taip lengvai nulenkia galvas 
ir nekovodami pasiduoda budeliams. Jis net 
drįsta galvoti, kad vergų padėtis žymiai pa
gerėtų, jei jie priešintųsi, sukiltų, protes
tuotų. Jie žino, kad stovyklose mirtis vis- 
tiek neišvengiama, bet bijo ją sutikti did
vyriškai besipriešindami. Nulemia gyvybės 
išlaikymo ir vilties innstinktas.

Atvejų atvejais Solženicynas grįžta prie 
komunizmo sistemos pagrindų, kuriuos jis 
laiko utopiškais, tik partijos vadams ir 
KGB agentams naudingais. 1932 m. prieš 
komunizmo sistemą pasipriešinusiam tūlam 
Vlasovui mirties bausmė buvo pakeista į 20 
metų darbo stovykloje. Išklausęs sprendi
mą, jis pareiškė: „Aš buvau nuteistas mirti 
už netikėjimą į socializmo pergalę, bet, tur 
būt, netiki į ją ir pats Kalininnas, jeigu jis 
mano, kad ir po 20 metų darbo stovyklos 
dar bus reikalingos“. Taip, stovyklas dar 
yra reikalingos ir po 40 metų! Sovietų val
džia ištrėmė Gulago salyno autorių ir vi
saip jį juodina už tai, kad jis parašė tiesą 
apie pirmosios socialistinnės valstybės ka
lėjimus ir stovyklas. Iš to savaime išplau
kia išvada, kad jie ir šiandien tebelaiko 
tą kalėj iminę sistema paiča tobuliausia pa
saulyje. Gal teisingai šią mintį išreiškė vie
nas vergų prižiūrėtojas pareikšdamas: 
„Stovykloje niekas nepriklauso. jums, čia 
mes turime tikrąjį komunizmą“. Su dideliu 
sielvartu autorius klausia, ar dėl tokio ko
munizmo kovoja ir miršta sovietinis žmo
gus?

A. Solženicyno knyga yra dalis Sovietų 
Sąjungos istorijos. Tos istorijos, apie kurią 
nerašo sovietiniai vadovėliai, bet apie ku
rią kada nors bus vieši kalbama kaip apie 
baisų dvidešimtojo amžiaus košmarą. Pats 
autorius svo knygoje apie šį Sovietų Sąjun
gos istorinį tarpsnį taip išsireiškia:

„Jei Čechovo dramų intelektualams, ku
rie visą amžių spėliojo, kas bus po dvide
šimt, trisdešimt ar keturiasdešimt metų, 
būtų kas nors pasakęs, kad po 40 metų Ru
sijoje tardymo metu žmonės bus kankina
mi, kad jų galvos bus veržiamos geležiniais 
lankais, kad jie bus merkiami į rūgšties vo
nias, išrengiami nuogi ir paliekami suėsti 
blakėms ar skruzdėlėms, kad karšti geleži
niai virbalai bus kišami į išeinamąsias vie
tas, o lyties organai traiškomi batų padais, 
kad (laimingesnių atveju) jie bus savaitė
mis kankinami be miego ir vandens, kad 
bus sudaužomi iki neatpažinimo — nė vie
nas Čechovo veikalas nebūtų buvęs baig
tas, nes visi jo herojai būtų turėję būti pa
siųsti į beprotnamius.

...„Kas 'buvo leidžiama 17 a. caro Alek
siejaus Michailovičiaus laikais, bet laikoma 
barbarizmu Petro Didžiojo valdymo metais, 
kas galėjo atsitikti su pora desėtkų žmo
nių Baironui gyvenant 18 a., bet jau nebe
buvo toleruojama Kotrynos Didžiosios — 
visa tai vyko žydinčiame dvidešimtame am
žiuje toje bendruomenėje, kuri buvo sukur
ta ant socialinių pagrindų. Tuo metu, kai 
lėktuvai raižė dangų, kai atsirado radijas 
ir garsiniai filmai, dešimtys tūkstančių 
specialiai paruoštų žmogiškųjų žvėrių be 
atodairos naikino milijonus bejėgių aukų“.

Mūsų tėvynėje gyvenantieji yra tų „so
cializmo įgyvendintojų“ malonėje. Todėl 
mums ne tik verta, bet ir privalu perskai
tyti Solženicyno veikalą, supažindinti su 
juo priaugančią ją kartą ir kitataučius 
draugus.

J. Baltmiškls

Pasirodžius A. Solženicyno knygai „The 
Gulag Archipelago“ (Gulago salynas), kai 
kurie skaitytojai ją pavartę pareiškė, kad 
nesą verta ištisai skaityti, nes dauguma ap
rašomų dalykų mums jau seniai žinoma. 
Taip ir netaip. Tiesa, 'kad daugelis mūsų 
esame matę Sibiro trėmimus, susirašinėję 
su ištremtais ar grįžusiais giminėmis ir 
skaitę vieno kito tremtinio atsiminimus. 
Tačiau tai yra daugiausia vieno žmogaus 
individualūs įspūžiai, matyti ar papasakoti 
apie įvykius vienoje vietoje tam tikru lai
ku. Solženicyno knyga daug kuo skiriasi 
nuo visų pasakojimų ar aprašymų, kuriuos 
iki šiol teko girdėti ar skaityti.

Pirmiausia, tai yra ne vieno žmogaus iš
gyvenimai. Nors jis pats yra išbuvęs 8 me
tus sovietiniame kalėjime ir 3 metus sto
vyklose, bet vien tik savo išgyvenimu ir 
patyrimu nesitenkina. Jis dar surinko 227 
asmenų, perėjusių sovietinį pragarą liudi
jimus ir juos panaudojo dvylikos milijonų 
vergų gyvenimui pavaizduoti. (Tiek 1937 
m. buvo vergų stovyklose kalinių, kurių 
skaičius būtų lygus Graikijos ir Švedijos 
gyventojus sudėjus į krūvą).

Knygoje vaizduojama ne vienas kuris, 
pvz., stalininis, laikotarpis, bet visa sovie
tinė epocha, pradedant 1917 m., baigiant 
šiomis dienomis. O taip pat ir visi vergijos 
perijodai — suėmimai, kalėjimai, tardymai, 
teismai, transportai ir stovyklos. Iš Gulago 
salyno sužinome, kad pats Leninas išgal
vojo vergų stovyklas, j kurias žmonės buvo 
gabenami kaip daiktai ant vienas kito su
krauti, nors jis pats 1896 m. caro valdžios 
gabenamas keleiviniame traukiny į Sibirą 
garsiai rėkavo, kad vagone per daug kelei
vių. O kai pirmais pokario metais gabeno 
iš Lietuvos suimtuosius, tai paskutiniai du 
vagonai į stovyklą atvykdavo pakrauti vien 
tik lavonais. Kokios buvo 1937 m. Maskvos 
kalėjimų sąlygos, gerai nusako toks vienas 
vaizdelis. Kamerose nebuvo gamtos reika
lui atlikti kibirų, valgymo bliūdelį turėjo 
tik kas ketvirtas žmogus, o vandens duo
davo tik po vieną arbatinį puoduką per die
ną. Dažnas pavalgęs perduodavo kaimynui 
savąjį indą, į kurį jau buvo priverstas at
likti gamtos reikalą. O vanduo buvo už vis
ką brangesnis...

Kalbėdamas apie įvairių tautų kalinius, 
Solženicynas kartkartėmis prisimena Lie
tuvą ir lietuvius pabrėždamas, kad ypačiai 
jiems ir ukrainiečiams ibe pasigailėjimo bu
vo taikomos kankinimo priemonės. Tačiau, 
pasak autorių, kentėjo visos tautos ir visų 
profesijų žmonės — pirmieji revoliucijos 
pionieriai ir Lubiankos prižiūrėtojai lat
viai, pirmieji partizanus organizavę lietu
viai, milijonai neraštingų Ukrainos ūkinin
kų, tūkstančiai mokslininkų ir intelektua
lų, šimtai tūkstančių į vokiečių nelaisvę pa
sidavusių sovietų karių ir Vlasovo armijos 
kovotojų. (Kai transporto kolonos vadovas 
paklausė vieną nuteistąjį už ką jis gavęs 
25 metus, šis atsakė: „Už nieką“. „Negali 
būti“, sako vadovas, „už nieką baudžia tik 
10 metų“...).

Šitoji knyga yra parašyta ne eilinio, gal 
niekad plunksnos nevaldžiusio kalinio, bet 
giliai mąstančio rašytojo, sugebančio 
įžvelgti ne tiktai i pačius įvykius, bet ir į 
jų priežastis. Pvz. kalbėdamas apie vergų 
stovyklose žuvusiųjų skaičių, jis pataria jį 
dar bent du kartus padidinti, nes reikia 
priskaityti Skurde dingusius paliktus naš
laičius, iš sielvarto mirusias žmonas, tėvus 
ir motinas. Laikas nuo laiko jis kėlia klau
simą, kodėl Chruščiovo laikais rehabilituo-
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ATSAKYMAS PR. MIŠUČIUI

Ko verta P. Mišučio statistika?
„Niekas nepersekioja bažnyčios, — rašo 

jis. — Baudžiami buvo tik tie dvasininkai, 
kurie, stengdamiesi atkurti buržuazinę 
santvarką, idėjinį ginklą pakeitė į šauna
mąjį“.

Įdomu, ar tiki pats Mišutis tuo, ką ra
šo? 1944-1962 vien iš mažiausios Lietuvoje 
Kaišiadorių vyskupijos buvo nuteista ka
lėti 41 kunigas. Dauguma jų, savo gyveni
me neturėję ginklo rankoje, gavo po 10 
metų kalėjimo, o kai kurie net po 25 me
tus. Pavyzdžiui, prel. J. Matulaitis-Labu- 
kas (dabartinis Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos Apaštališkasis ad
ministratorius) 1945 metais už pamokslų 
sakymą gavo 10 metų, nors, eidamas gene
ralvikaro pareigas, pamokslų nesakydavo. 
Po Stalino mirties dauguma kunigų buvo 
reabilituoti. Nejaugi Mišutis ir to nežino?

„Kas nori tikėti ir savaip garbinti Die
vą, atlikti pareigas, turi visas galimybes 
ir sąlygas tai daryti“, — aiškina P. Mišu
tis.

Norėdami atitraukti nuo religinių prak
tikų, ateistai dažnai nesiskaito su priemo- 
nėmia štai keletas pavyzdžių iš dabarties 
ir netolimos praeities.

1972 Verbų sekmadieni žmonių minios 
užplūdo Kauno Katedrą ir šventorių. Pra
sidėjus pamaldoms, priešais Katedros pa
statą vaikų-jaunimo klubo „Žilvinas“ dar
buotojai atidarė langus, duris ir garsiai 
ėmė transliuoti estradinę šokių muziką, o 
klubo balkone šokių dalyviai kėlė triukš
mą. Šventoriuje susirinkusiems žmonėms 
dalyvauti pamaldose buvo neįmanoma.

Kiekvieneriais metais Verbų sekmadienį

tikintieji einą į Kauno katedrą turėdavo 
galimybę įsigyti šventoriuje verbą. Vaikai 
iš miško atnešdavo kadugių šakelių, kark
lų pumpurėlių, smilgų. Žmonės buvo dė
kingi verbų platintojams. 1973 metais 
ateistai pasiryžo Verbų šventės iškilmę su
drumsti. Prasidėjus pamaldoms, prie ka
tedros pasirodė milicija ir pradėjo gaudyti 
verbų platintojus. Kai kurie buvo areštuo
ti ir nuvežti į miliciją. Per atvelykį milici
ja vėl pasirodė prie katedros ir pradėjo 
gaudyti devooionalijų pardavėjus. Milici
ja nepagailėjo ir vienos luošos senutės — 
ir ją, įsikėlusi į mašiną, nugabeno į sky
rių.

Chruščiovo eros metais Žiežmariuose 
valdžia buvo įrengusi prie pat bažnyčios 
radijo ruporą. Kelis metus tikintieji baž
nyčioje kentėjo garsiakalbio keliamą aliar
mą, melstis buvo labai sunku. Klebono ir 
tikinčiųjų prašymų toliau nukelti garsia
kalbį niekas nepaisė...

1969 liepos pirmąjį sekmadienį šių eilu
čių autoriui teko dalyvauti Žemaičių Kal
varijos atlaiduose. Iš visos Lietuvos su
plaukė maldininkai, meldėsi bažnyčioje ir 
šventoriuje. Kai bažnyčios varpelis davė 
ženklą, kad prasideda suma, tuo momentu 
greta šventoriaus sporto aikštėje švilpu
kas davė ženklą, kad prasideda sporto 
rungtynės. Būrelis pusnuogių paauglių žai
dė, triukšmavo. Šventoriuje buvo sunku 
melstis, žmonės piktinosi ateistų specia
liai suorganizuotu pamaldų trukdymu. Pa
prastai į tokius ateistų renginius ar varžy
bas dalyviai yra prievarta, grasinimais su
varomi. Savanorių tokiomis progomis atsi
randa nedaug.

Prieš keletą metų Vilkijos ateistai tarė
si, kaip per šv. Onos atlaidus atitraukti

Ku fice?... Parasfe/e,
„RAUDONASIS PUTINAS“

Maskvos kino ekranuose neseniai pasi
rodė naujas ir sovietinei ideologijai kiek 
neįprastas filmas „Raudonasis putinas“. 
Jo režisierius ir vyriausias veikėjas yra 
Vosylius šukšinas. Filmo pagrindinė idėja 
yra parodyti, kad kaime giliai įleidęs šak
nis žmogus, perkeltas į naują miesto ap
linkumą, nesugeba prie jos prisitaikyti ir 
nueina blogu keliu. Taip atsitiko filmo vy
riausiam veikėjui Prokudinui, kuris už 
kriminalinius prasikaltimus penkis kartus 
baustas darbo stovyklomis, bandė grįžti į 
kaimą ir pradėti gyvenimą iš naujo. Nors 
filmo idėja iškreipia komunistinę pažiūrą, 
pagal kurią socialistinė aplinkuma visur 
vienodai veikia žmogų, tačiau laikraščių 
kritikai, nors ir pabrėždami tą idėjinio iš
kraipymo momentą, filmą sutiko palan
kiai.

Grįžusiam i kaimą Prokudinui į pagalbą 
ateina jo mylėta moteris Liubova, prime
nanti ikonų madonas arba pasakų gerąsias 
fėjas. Scenoje jis kalba su ja iš ano, mis
tiško pasaulio, o tame pasikalbėjime tyčia 
ar netyčia įsimaišo rusų tautos religingu
mo pėdsakai, pomirtinio gyvenimo ato
švaistes. Kai cerkvių šešėlių fone Proku- 
diną nužudo jo buvęs gaujos vadas, iš ana
pus kapo jis prabyla į liūdinčią Liubovą: 
„Neliūdėk. Ten dar yra daugiau žmonių, 
ir turi su jais gyventi. Kai mes vėl susi
tiksime, tu man viską apsakysi. Mano sie
la yra pilna liūdesio. Kaip tau einasi ten 
be manęs?“

Su tokia pat beveik religine mistika yra 
rodomas ruso sielos prisirišimas prie gam
tos, o ypatingai prie dainose apdainuoto 
baltojo berželio. Sukritęs po beržais Pro
kudinas vadina juos meiliausiais vardais, 
jų šakas — mylimosiomis. Kriminalistų 
gaujos vado nušautas, jis nudažo tas ber
žo šakas savo krauju, tarsi raudonais pu
tino žiedais...

Pagaliau žiūrovą nustebina ir filme ro
domas kriminalinis 'gyvenimas, kuris ofi
cialiai Sov. Sąjungoje neegzistuoja. Tačiau 
tas kriminalinis elementas čia pavaizduo
jamas kaip savotiškas likimo simbolis, 
'keršijąs žmogui, kuris paliko gamtą ir 
parsidavė miesčioniškai aplinkai bei kul
tūrai,

„Raudonasis putinas“ pasak vakarie
čių kritikų, esąs sveikintinas žingsnis pa
rodyti ekrane ne bedvasį partijos robotą, 
bet tikrąjį rusų tautos žmogų.

btm.
ŽMONĖS IR ŽODŽIAI

Tokiu pavadinimu neseniai Vilniuje 
Minties leidykla išleido mažo formato 221 
psl .knygelę. Ją sudarė Bronys Savukynas, 
redagavo J. Kardelytė, meninis redakto
rius Vilius Jurkūnas, tech, redaktorius B-. 
Sodadtytė, korektorės V., Ščerbavičiūtė, I. 
Burnelytė; redakcinė kolegija: Jonas Ka- 
belka, Kazys Ruzavinas, Arnoldas Piročki. 
nas, Aldonas Pupkis, Algirdas Sabaliaus
kas, Zigmas Zinkevičius; dailininkė Irena 
Batinienė.

nuo bažnyčios didžiules žmonių minias. 
Nutarta sumos metu kultūros namuose su
ruošti įdomų spektaklį. 12 vai. salėje sė
dėjo tik vienas žiūrovas — kultūros namų 
sargė. Ateistams spektaklį teko atidėti.

1973 liepos 22 važiavome per Dzūkiją. 
Laukuose niekur nesimatė dirbančių žmo
nių. Tik Leipalingio parapijoje matėme 
daug žmonių prie darbo. Paaiškėjo, kad 
Leipalingyje buvo švenčiami didieji šv. 
Onos atlaidai, ir kolūkiečiai buvo varomi 
į darbą.

Kas sekmadienį dirba, tam valdžia dvi
gubai moka.

Kitą sekmadieni, liepos 29 d., Veisiejuo
se vyskupas teikė Sutvirtinimo sakramen
tą. Ten žmonės vėl buvo verčiami dirbti.

1960 metų vasarą teko lankytis Anykščių 
rajone, Vaižganto tėviškėje. Kolūkiečiai su 
dideliu kartėliu 'skundėsi, kad jie sulaukę 
negirdėtai sunkios baudžiavos — negali 
net sekmadieniais pailsėti. Jei atlaidų me
tu nenuvyksi į darbą, kolūkio pirmininkas 
nubraukia dalį darbadienių...

Atlaidų metu praktikuojama pastoti ke
lius. Važiuoją sunkvežimiais arba arkliais 
grąžinami atgal. Kartais ateistai būna la
bai „išradingi“. 1963 metais Rumšiškėse 
važiuojantieji į Švč. Marijos Gimimo at
laidus keliuose atsimušė į barjerus. Bu
dintieji pareigūnai žmonėms paaiškino, 
kad įvažiavimas uždraustas dėl snukio — 
nagų ligos. Važiuojančius arkliais grąžino 
atgal. Visi nustebo — iki atlaidų apie šią 
ligą niekas nieko negirdėjo. Dar labiau 
nustebo, kai po pamaldų pamatė barjerus 
nuimtus — atseit, snukio-nagų ligos epide
mija praėjo. Be to, tą dieną Rumšiškių 
bažnyčioje buvo uždrausta giedoti sumą ir 
eiti procesiją. Žmonės šaipėsi: „Gal ir gie
dojimas platina snukio-nagų ligą?“

1963 metais Šiluvoje per Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo atlaidus minios žmonių 
buvo užgulusios 'klausyklas, o valdžia lei
do klebonui pasikviesti tik kelis kunigus...

(Bus daugiau)

Turiny: daug naujų žodžių, tarmės, var
dai, pavardės, kalbos mokslo dalykai. Pa
sisakoma prieš per didelį ir dažnai Mal
dinga prasme žodžių liaudis, liaudiškai ir 
pan. vartojimą. Vieton žodžio liaudis pata
riama sakyti ir rašyti žmonės, tauta, dir
bantieji. Aiškinama žodžio buožė kilmė, 
kuris dabar esąs vartojamas pasiturin
tiems ir šykštuoliams pašiepti.

Mums, tautiniu ir valstybiniu požiūriu, 
yra įdomiausia knygos dalis „Lietuvių tar
mės už respublikos ribų“. Tai ypatingai 
daug pasakantis straipsnis apie lietuvių 
gyvenamas sritis Gudijoje ir jų tarmes. 
Rašoma, kad tarmės esančios užsilikusios 
iš gana senų amžių. Nors trumpai, lietuvių 
gyvenamas ar gyventas vietas čia paminė
sime. Breslaujos rajone lietuviškai kal
bančių daugiausiai esą apie Apsą, Peleką, 
Pliustą, Vidžius, Rimšę. Pastovių rajone: 
apie Kazėnus, Pastovius, Kamojų, Lent
upį, Adutiškį. Varenavo rajone: apie Va
ranavą, Bekonius, Kaulėliškius, Armoniš- 
kius, žižmūnus, Asavą, Rodūnią, Pelesą, 
Eišiškes, Ditvą, Dubičių Dočiškes, Radžiū
nus, Kivonis, Bieliūnus. Šiaurės Gardino 
rajone: apie Pariečę, Pervalką (Hožą), 
Grandyčius, černuchą ir kt. Gervėčių 
apylinkė, kur yra ištisai lietuviškų kaimų. 
Yvijos rajone: apie Lazūnus, Dieveniškes. 
Ščiučino rajone: Naujų Giernykų kaimas, 
Zietelos apylinkė. Be to, Orčos, Borisovo, 
Polocko, Vitebsko ir kt. rajonuose. Ši stu
dija rodo, kad didelė lietuviu tautos dalis 
palikta Gudijoje, kai okupantas pravedė 
sieną tarp jos ir Lietuvos. Gi 1970 m. gy
ventojų surašinėjime parodyta, kad Gudi
joje gyvena tik 8,092 lietuviai. (ELTA)

PEN KLUBO VADOVYBĖS
PASIKEITIMAS

Tarptautinio PEN rašytojų klubo kon
greso Ochridoje, Makedonijoje, metu klu
bo prezidentu buvo išrinktas 74 metų am
žiaus Anglijos PEN 'klubo pirmin. Victor 
Pritchett. Jis yra romanistų ir literatūros 
kritikas Londono savaitraštyje New Sta
tesman. Pritchett yra rašęs apybraižas 
apie New Yorką, Dubliną, Ispaniją, Lon
doną. Savo autobiografijoje (dvi knygos) 
jis aprašo savo jaunystę. Jo atvaizduoti 
veikėjai romanuose yra paprasti ir ne
veiksmingi, o jo pasaulis provincialus ir 
siauras. Į kitas kalbas jo kūriniai mažai 
versti ir todėl jis mažai žinomas. Jis pa
keitė buv. prezidentą, Nobelio laureatą, 
vokietį Heinrichą Boellą, kuris pasitraukė 
dėl ligos. Antrasis kandidatas į preziden
tus buvo švedų romanistas Pers Vestberg.

A. T.

„INDIJOS RELIGINĖ IŠMINTIS“
Tokiu vardu pasirodė Vytauto Bagdana- 

viciaus paruoštas atspaudas iš „Draugo“ 
dienraščio 1969. 12. 1 — 1970. I. 27 d. lai
dų. Tai yra straipsnių serija apie Indijos 
religiją, papildyta dalykų ir vardu rodyk
le. Iš tikrųjų tai nėra knyga tikra to žodžio 
prasme, bet surinktos į vieną vietą 44 
„Draugo“ atkarpos. Nieko nesakoma, ar 
tas rinkinys pardavinėjamas ir kokia jo 
kaina. Ji gali būti labai naudinga besido
mintiems senųjų religijų istorija.

NAUJAS LEIDINYS
„Minties“ leidykla išleido vokiečių ir 

anglų kalbomis informacinį leidinį „Moks
las Lietuvoje“ (Die Wissenschaft in Litau- 
en, Lithuanian science, Past and presence). 
Leidinys skirtas užsienio svečiams, o taip 
pat išeiviams, nebemokantiems lietuviškai. 
Knygą paruošė Jonas Samaitis, vertė I. 
Vladimirovienė ir J. Butkus. Tuo tarpu 
leidinys užsienio lietuvių dar nėra pasie
kęs, todėl ir plačiau pasisakyti apie jį ne
įmanoma.

Justinas Marcinkevičius
SEKMADIENIO ATSIDUSIMAS

Šviečia grikių lopinėlis 
pirmapradžiu baltumu. 
Koks tai didis ramumėlis 
šventą dieną prie namų!

Tik girdėt, kaip atsidūsta 
prie maldaknygės žmogus, 
kaip į jo neramų būstą 
leidžiasi ramus dangus. 
Šviečia grikių lopinėlis 
lyg paklodė pagiry.
O rožančiaus poterėlis — 
tai tik ašara sūri.

Ir nei verkti, ir nei šaukti, 
tik tylėt, tylėt, tylėt...
Paukštis danguje — ne paukštis, 
o tik tolstanti vėlė.

Ir dangus apgaubia kaimą 
dangišku nuolankumu.
O, kokia didi palaima, 
kai aplink tikrai ramu!

(Iš baladžių poemos DEVYNI BROLIAI)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
S. KUDIRKA LAISVAS

Britų spaudos žiniomis, Simas Kudirka 
paleistas iš kalėjimo ir sugrįžo atgal į Lie
tuvą pas motiną.

Kaip žinoma, prieš keturis metus jis 
prašėsi pabėgėlio teisių JAV pakrančių 
sargybos laive, bet buvo išduotas sovie
tams.

JAV valdžia neseniai pripažino Kudir
kai Amerikos pilietybę, todėl, greičiausiai, 
jis bandys iš Lietuvos emigruoti, šiuo me
tu jis yra 42 metų amžiaus.

MIRĖ K. ČIBIRAS
Per A. Balsą gauta žinių, kad Pietų 

Amerikoje mirė žurnalistas Kazimieras 
Čibiras (Verax). Jis yra rašęs įvairiuose 
laikraščiuose Lietuvoje ir Amerikoje. Bet 
daugiausia pagarsėjo savo straipsniais ir 
knygomis ispanų kalba, pasirašinėdamas 
Verax slapyvarde. Tuose raštuose jis la
bai smarkiai gynė Lietuvos laisvės reika
lus. Lietuviškai atskiromis knygomis' yra 
išleidęs arkivyskupo J. Matulaičio ir M. 
Pečkauskaitės biografijas.

Be kita ko, 1935 m. K. Čibiras yra gyve
nęs Londone ir dėstęs lietuvių kalbos kur
suose. Nuo 1941 m. jis gyveno ir dirbo 
įvairiose Pietų Amerikos Lietuvos pasiun
tinybėse.

ŽYMŪS LIETUVIAI SPORTININKAI 
AUSTRALIJOJE

Australijos futbolo rinktinės kapitonas 
yra Tomas Raudonikis.

Kitas plačiai žinomas lietuvis sportinin
kas M. LiubinSkas.

MARIJA GIMBUTIENĖ APIE PERKŪNĄ 
TARPTAUTINIAME ŽURNALE

Prof. dr. 'Marija Gimbutienė, kurios di
delės apimties knygą apie dievus ir deives 
priešistorinėje Europoje neseniai išleido 
University of California Press, tarptauti
niuose mokslo kloduose yra gerai žinoma 
archeologė ir etnologe. Šiuos dalykus jau 
daug metų jinai dėsto Califomijos univer
sitete Los Angeles (UCLA), nuolat išvyk
dama Europon dalyvauti vienuose ar ki
tuose archeologiniuose kasinėjimuose bei 
skaityti paskaitų tenykščiuose universite
tuose.

Naujausiuose leidinio The Journal of In
do-European Studies, Vol. I, No. 4 (1973) 
puslapiuose jinai vėl išspausdino netrum
pą (15 psl) straipsnį „Perkūnas/Perun, 
the Thunder of the Balts and Slavs“. Tai 
akylus profesorės žvilgsnis per gana pla
čią „perkūninę“ istorinę, tautosakinę ir ly
ginamąją medžiagą, pristatant ją kitatau
čiams šios srities specialistams ir darant 
savas išvadas.

Bendradarbiavimas
Lietuviškoje spaudoje dažnai pasigirsta 

balsų apie reikalą bendradarbiauti ne tik 
su pavieniais asmenimis, bet ir su organi
zacijomis ar mokslinėmis institucijomis 
Lietuvoje. Tas pats vyksta ir kitų Pabalti
jo tautų išeivijos tarpe. Ypačiai apie tokį 
bendradarbiavimą pakalba ir net praktiš
kai jį pabando vykdyti jaunesnioji akade
mikų karta. Tačiau, nežiūrint geriausių jų 
norų, tas bendradarbiavimas susilaukia 
pasipriešinimo abiejose pusėse. Vyresnioji 
išeivijos karta dažnai pakaltina akademi
kus lyg ir bandant pripažinti okupaciją, o 
ten, tėvynėje oficialūs partijas sluoksniai 
įtaria, kad tokio bendradarbiavimo siūly
mas yra ideologinė infiltracija, noras pa
veikti tenykščijų intelektualų tautinę są
monę. Arba, kaip rašė Latvijos žurnalas 
„Padomju Latvijas Komunists“, išeiviai, 
statydami kad ir mažus bendradarbiavimo 
tiltus, siekia skleisti reakcines, nacionalis
tines ir antisovietines idėjas.

Kai šį pavasarį Čikagoje vyko ketvirto
ji Baltistikos Studijų Draugijos savaitė, 
tos draugijos pirmininkas prof. R. Šilba
joris buvo pasiuntęs visų Pabaltijo kraštų 
Mokslų Akademijoms kvietimus toje kon
ferencijoje dalyvauti. Latviai atsakė, kad 
neturi laiko, o Lietuvos ir Estijos Mokslo 
Akademijos visai neatsiliepė. Kiek vėliau 
„Izvestijos“ Maskvoje smarkiai užpuolė 
studijų draugijos organizatorius ir jos 
mokslinį žurnalą „The Journal of Baltic 
Studies“. Estijos ir Latvijos spauda, kaip 
rašo Toronte leidžiamas baltiečių biulete
nis „Baltic Events“, taip pat pasisakė prieš 
bendradarbiavimą baltistikos studijų 
draugijoje, kurioje, iš tikrųjų, dalyvauja 
ir kitų tautų mokslininkai, besidomį Pa
baltijo tautomis. Iš paskirų Lietuvos laik
raščių pasisakymų galima spręsti, kad to
kia pat padėtis ir čia.

Iš visa to galima daryti išvadą, kad lig
šiolinis bandymas bendradarbiauti net ir 
labai liberalioje plotmėje kol kas nedavė 
lauktų rezultatų. Jis atsimušė į kietą Mas. 
kvos nusistatymą, paremtą istorine rusų 
baime, nesileisti į draugystę su Vakarų 
kaimynais, nors jie būtų ir tikrieji broliai. 
Gal vienintelė tų visų bandymų apčiuo
piama nauda yra tai, kad aprimo išeivių 
ginčai, kilę dėl įsitikinimo, kad kultūrinis 
bendradarbiavimas jau pats savaime yra 
nuolaidžiavimas. Tuo tarpu lieka tik ste
bėti ir laukti, pasitenkinant vien tik as
meniškais ryšiais su broliais tėvynėje.

J. Baltm.
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„AIDO” aidas
Anglijos lietuviai šiltai sutinka tolimus 

svečius, o ypatingai jaunimą. Džiaugėmės 
Toronto „Gintaru“ ir Klevelando „Gran
dinėle“, o dabar mus aplankė solisto V. 
Verikaičio vadovaujamas ir pianisto Go- 
vėdos pagelbstimas Hamiltono mergaičių 
choras „Aidas“. Malonu, kad atsirado en
tuziastų — organizatorių, ir kvietėjų, nes 
kitaip nebūtume turėję progos pasigrožėti 
šio gražaus jaunimo ir jo vadovo pasiseki
mais.

Dalyvių ovacijos rodė, kad koncertas tu
rėjo beveik šimtaprocentinį pasisekimą ir 
buvo klausytojų šiltai priimtas. Atvyku
sieji iš toliau, nesigailėjome išlaidų ir lai
ko, nes turėjome progos išgirsti reto ga
lingumo (man negirdėto) prc4'esionalo- 
solisto balsą, ir stebėti jaunų lietuvaičių 
pasiryžimą puoselėti dainos meną.

Choras dar tik vos keturių metų kūdi
kis. Tur būt, ne visos dainininkės (bent 
jauniausios) dalyvauja jame nuo susikū
rimo pradžios. Vadovas, nors ir profesio
nalas, taip pat gali chorui tik laisvalaikius 
paaukoti. Tuo labiau, kad jis, kaip teko 
girdėti, net tame pačiame mieste negyve
na. Todėl niekas nelaukė ir nesitikėjo, kad 
„Aido“ mergaitės prilygs Vienos berniukų, 
profesionalų chorui. Tačiau jos davė, ką 
galėjo, o mes likome patenkinti ir dėkingi.

Neturėjau progos pasikalbėti su choro 
vedėju, solistu V. Verikaičiu. Todėl tebū
nie leista vieną kitą smulkmeną šioje vie
toje prisiminti.

Atrodo, įspūdis būtų buvęs dar geresnis, 
jei choras būtų galėjęs dainuoti be piani
no. Tačiau, tur būt. jaunam chorui šis bū
das pasirodė lengvesnis ir saugesnis.

Gerai, kad buvo ruoštasi mišriai publi
kai. Vokiečių kalbos ištarimas gal nebuvo 
idealus, bet užtat lietuviškoji tarsena gry
na ir be priekaištų.

Dėl programos pasirinkimo ir atlikimo 
būdo visada galima diskutuoti. Pvz., man 
atrodė, kad liaudies dainos nebuvo labai 
liaudiškos, jos buvo kiek perdaug sudra
matintos. O žinomoji daina „Kur tas šal
tinėlis?“ perdaug sulėtinta, suoperinta.

Koncerto pradžioj dainininkės atrodė 
lyg pavargusios,^nepasitikėjo savimi. Bet 
kai tik įsijungė stiprusis baritonas, jos 
tuoj įsidrąsino ir parodė visa, ką šioje ne 
specialiai koncertams statytoje salėje jos 
galėjo padaryti.

Dirigentas-solistas ir pianistas turėjo 
ypatingai sunkius uždavinius. Paliktos vie
nos mergaitės šiek tiek pasimesdavo, o so
listui tai jaučiant, pačiam buvo sunkiau 
koncentruotis. Ypatingai žavingos buvo jo 
viršutinės gaidos, atliekamos forte. Neju
čiom V. Verikaičio dainavime jautėsi 
Amerikos-Kanados įtaka — perdėtas dra
matiškumas, nors chorui kiek didesnis 
jausmingumas nebūtų buvęs pro šalį.

Mums, lietuviams, buvo ypačiai malonu 
išgirsti nuomonę Londone gyvenančio, ži
nomo latvių chorvedžio, kompozitoriaus ir 
pianisto A. Jerums'o. Besikalbant po kon
certo, jis pareiškė, kad tikrai gėrėjosi „Ai
do“ koncertu.

Baigiant, norisi padėkoti visiems, kurie 
prisidėjo, kad „Aido“ choras ir solistas V. 
Verikaitis galėtų atvykti į Europą ir pra
skaidrinti mūsų monotonišką gyvenimą 
lietuviška daina. Dėkingi esam koncerto 
organizatoriams, talkininkams ir puikiam 
praneŠinėtojui jaunam profesoriui — Kas
tyčiui Baubliui.

P. S. Dingus choro seniūnės lagaminui, 
ji visą laiką, tarsi malonus lietuviškumo 
simbolis, dainavo apsirengusi tautiškais 
drabužiais. Taip galėtų ir toliau pasilikti...

Birutė Valterienė

nės renkasi ant vokiečių rubežiaus. Vis 
nauji ir nauji pulkai traukia per Lietuvą 
ir Lenkiją“.

„Vokietijos žinios paduoda, kad rusai už
puolė miestelį Memelį Prūsuose, kur Ne
munas įteka į Baltijos jūrą, bet gavo pasi
traukti be pasekmių.“

Rugpiūčio 15 d. Shotts'o „Blaivybės“ kuo
pos pranešimas: „Prašome sustabdyti mū
sų paskelbimą ir pranešame visų žiniai, kad 
mes jokio vakarėlio 28 rugpiūčio neturėsi
me. Mūsų broliai Lietuvoje ašaras grau
džias, o gal ir kraują savo lieja, tai ir 
mums nesipuola Unksmintis.“

„Rugpiūčio 20 d. „Mūsų tėvynė tikriau
siai po karo irgi susijungs po rusų ar vo
kiečių valdžia. Jai svajoti apie autonomiją 
valia, tik vargiai tos svajonės beišsipildys... 
Gal būt, Lietuva už gyvastį desėtkų tūks
tančių savo sūnų, už jų kraują, už gaisrus, 
vargus, ašaras — negaus nieko, ar gal bus 
dar labiau surakinta.“

Rugpiūčio 22 d. „Rusai tikrai užėmė Sta
lupėnus, kur užgriebė 12 vokiečių armotų 
ir daug belaisvių. Lygiai užėmė Gumbin- 
geną, kelis menkesnius miestelius parube- 
žy nuo Bajorenų iki Eidtkuhneno.“

Skautiškuoju keliu
DAR VIENAS JUBILIEJUS

Mūsų skautiškasis gyvenimas tremtyje 
nuolat vyksta vieno ar kito jubiliejaus 
ženkle. Ir štai, šiais metais įvyko 25-oji 
stovykla Anglijoje. Rajono vadovams ir 
skautams ji reiškė didelį ir nepaprast įvy
kį jų gyvenime. Tą įvykį ir buvo stengtasi 
kuo tinkamiau atžymėti.

Čia nenorėčiau gilintis į pačios stovyk
los eigą, nes ji mažai skyrėsi nuo kitų — 
toje pačioje Sodyboje, ant to paties kalno. 
Tik papuošimai ir ženklai liudijo, kad lie
tuviškoji skautija Anglijoje suruošė savo 
25-ąją stovyklą ir ją skyrė pirmojo iš jos 
steigėjų v. s. Kazimiero Vaitkevičiaus at
minimui.

Mums, likusiems vadovams, tai buvo sa
votiška prisiminimų stovykla, kur vaka
rais prie laužų ugnies grįždavom į praeitį 
ir dalyvių tarpe ieškodavom tų, kurie ka
daise su mumis kartu džiaugėsi, žaidė ir 
dirbo, tikėdamiesi tęsti skautiškas tradici
jas ir nenuilstamai triūsti savo tautos ir 
krašto labui. Bet deja, gyvenimo tikrovė 
nebuvo mums palanki. Žiauri mirtis atėmė 
iš mūsų mielą brolį Kazimierą, ir jo sva
jonė susilaukti 25-osios stovyklos šioje že
mėje neįvyko.

Mes sulaukėme, nes jo pasėtoji sėkla au
go ir jo įkvėptas pareigos jausmas vado
vams nuolat ragino budėti ir eiti skautiš
kuoju keliu. Ačiū jam. Ačiū ir tiems, ku. 
rie vienu ar kitu laiku dirbo ir padėjo 
mums susilaukti šito garbingo jubiliejaus.

Daug vadovų, kaip Danutė ir Vilius Fid- 
leriai, Rima ir Juozas Bružinskai, Irena ir 
Vytautas Turutai, kun. Dauknys ir dauge
lis kitų iškeliavo į kitas pasaulio šalis, 
ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų. Mes 
pasigedome jų savo laužuose, bet prisimi
nėme juos su šypsniu veiduose, nes žino
me, kad jie ir toliau dirba skautiškąjį dar
bą.

Nebeprisimenu jau kiek tų stovyklų te
ko man pravesti, bet stebint jas, nejučio
mis krinta į akis pasikeitusi jaunimo iš
vaizda, jų skautiškos ir lietuviškos dvasios 
supratimas, drausmingumas ir stovyklinė 
dvasia. Tie dalykai šių dienų jaunimui da
rosi vis sunkiau suprantami ir apčiuopia
mi. Ir čia kyla klausimas, ar ne pertoli at- 
silikome nuo dabartinių laiko reikalavimų, 
ar mūsų jaunimas tinkamai auklėjamas ir 
ruošiamas šiem svarbiem įvykiams atžy
mėti, ar mūsų stovyklos savo primityviš
ka išvaizda pateisina šių laikų gyvenimo 
reikalavimus?

Pagaliau reikėtų suprasti, kad vaikų 
drausmingumas ir lietuviškasis auklėji
mas prasideda jų namuose, o skautų vado
vai gali tai tik tobulinti ir karts nuo karto 
atgaivinti stovyklų laužuose.

Mums, skautų vadovams, šis jubiliejus 
buvo labai svarbus ir prasmingas, nes tai 
buvo savotiškas pasitenkinimas atliktu sa
vo organizacijai ir savo tautai darbu, bet 
kažin, ar mūsų visuomenė pajuto ir įverti
no jubiliejaus prasmę. Tad ačiū tiems, ku
rie malonėjo mus aplankyti ir bendrai su 
mumis pasidžiaugti tais pasiektais laimė
jimais.

Praeitis yra pilna prisiminimų ir iš jos 
galima daug ko pasimokyti. Mums reikia 
daugiau stovyklų metų bėgyje, daugiau 
mokyklų, daugiau drausmės ir lietuviško
jo auklėjimo namuose. Reikia žiūrėti dau
giau į kokybę, o ne į kiekybę — tada atei
ties rezultatai bus geresni, nors jie ir būtų 
kuklesni. O tie, kurie skiria savo jėgas 
šiam reikalui, žinotų, kad mūsų skautiško
se eilėse žygiuoja jaunimas su lietuviška 
širdimi ir skautiškomis idėjomis į auksinį 
jubiliejų. A

J. Alkis

1914 M.
ATSISVEIKINIMAS SU TĖVYNE

„Mano tėvyne! Atsisveikinant su tavim 
nė nemaniau, kad taip didžiai tavęs pasi
ilgsiu, kad tave ir sapnuose regėsiu!. Bet 
šiandien žinau, kad jokie kitų šalių puiku
mai man neišstengs tavęs pakeisti! štai 
tuos visus puikius miestus, tuos gražius pa- 
locius, rodos, su džiaugsmu išmainyčiau ant 
aplūžusios, aprūkusios tėvų bakūžėlės, ku
rioj motinėlė mane užaugino, kur užtai vi
sad jaučiausi esant namuose, tarpe savųjų, 
savo krašte. Meiliau, rodos, pasveikinčiau 
ir paprastą naginėtą žemaitį, negu tuos štai 
pasipūtusius ponus: lietuvio krūtinėje po 
miline sermėga plaka gyva ir jautri širdis, 
o pas tuos didžiaturčius, širdies vietą užima 
apie kronis (half-crown pinigas).“

J. Puspadis, „Išeivių Draugas“, 1914.

KARAS PRASIDEDA

„Išeivių Draugas" 1914 m. rugpiūčio mė
nesį pradėjo išleisti specialias laidas prasi
dėjusiam pasauliniam karui aprašinėti.

Rugpiūčio 1 d. laikraštis smulkiai apra
šęs Austrijos sosto įpėdinio užmušimą Bos
nijos sostinėje, pranašauja, kad Austrijos- 
Serbijos karas turės išsiplėsti: „Kilus ka
rui, Rusija apskelbė pasauliui, kad ji ne
leisianti užknaksyti Serbijos ir pašaukė 
kareivius prie ginklų.“

Rugpiūčio 6 d. „Nepatogus Lietuvos pa
dėjimas tarpe dviejų kariaujančių pusių 
neša dar kitą nenormalų ir apgailėtiną ap
sireiškimą. Tai tą, jog lietuviai gaus ka
riauti prieš lietuvius priešų kariuomenėse. 
Nemažai lietuvių turės stoti Rusijos kariuo
menėje prieš Vokietiją, bet ir pastarosios 
pulkuose daug Prūsų lietuvių tarnauja.“

Rugpiūčio 8 d. „Dideli būriai kariuome

ŠACHMATŲ MĖGĖJAS
„The Guardian“ aprašo iš Lietuvos ki

lusio sir J. Kagano (H. Wilsono draugo) 
santykius su kitu žinomu pramonininku 
M. Ivens. Nors jų politinės pažiūros ski
riasi, bet abu yra dideli šachmatų mėgė
jai. Jeigu J. Kaganui pradeda nesisekti, 
tai jis ima dainuoti lietuviškas dainas. Esą 
per karą Lietuvoje jis slapstėsi požemi
niuose bunkeriuose. Po išsivadavimo jūs 
nelindęs iš požemio, kol nebuvusi baigta 
pradėtoji šachmatų partija...

Pasak spaudos, J. Kaganas, nors pats 
stambus tekstilės pramonininkas, esąs nu
matytas nacionalizuotų įmonių priežiūros 
komiteto pirmininku.

PIRMASIS KARAS
Šiemet sukanka 60 metų, kai prasidėjo 

pirmasis pasaulinis karas. Jis tęsėsi ilgiau 
kaip keturis metus ir savo veiksmais žy
miai pakeitė Europos žemėlapį. Kai kurios 
valstybės visiškai pranyko, o kitos naujai 
atsikūrė. Į tų naujai atsikūrusių valstybių 
skaičių įėjo ir mūsų tėvynė Lietuva.

1914 m. birželio 28 d„ sekmadienį, ser
bas moksleivis Gavrilo Prinzep Sarajevo 
mieste, Bosnijoj, trimis pistoleto šūviais 
nukovė Austro-Vengrijos sosto įpėdinį 
Pranciškų Ferdinandą ir jo žmoną. Po to 
tuoj pradėjo skraidyti protesto notos, ul
timatumai, mobilizacijos įsakymai ir pa
galiau rugpiūčio 1 d. prabilo ginklai.

Liepos 28 d. Austro-Vengrija paskelbė 
karą Serbijai. Vokietija Rusijai ir Prancū
zijai. O Anglija — Vokietijai. Vėliau prie 
vokiečių prisijungė Turkija ir Bulgarija. 
O Antantės pusėje kariavo Italija, Rumu
nija, Amerika ir kt. valstybės.

Vokietija puolė Prancūziją pagal Schlief- 
feno paruoštą planą ir tikėjosi ją greitai 
užkariauti. Karo, strategai spėlioja, kad 
jeigu tas planas būtų buvęs įvykdytas 
tiksliai ir griežtai, tai karo pabaiga būtų 
buvusi greita ir visai kitokia. Bet Schlief- 
fenas jau buvo miręs, ir pradžioj neturėta 
gabių vadų jo planui vykdyti. O kada at
sirado vadai, tai planas jau buvo neatitai
somai sugadintas.

Lietuva tuomet buvo carinės Rusijos 
okupuota. Rusijos caras Nikalojus II dar 
vis delsė skelbti visuotinę mobilizaciją. 
Nes jį buvo labai paveikę ištvirkėlio Gri- 
gorij Jefimovič Novych — Rasputino „pra
našavimai“. Jis skelbė, kad jeigu Rusija 
įsijungs į karą, tai ją ištiks tragiškos ne
laimės. Įsidėmėtina, kad birželio 28 d. ne 
tik žuvo Austrijos sosto įpėdinis, tą pačią 
dieną Sibire, Pokrowskoje kaime, Kionja 
Gussewa suvarė peilį į Rasputiną. Bet 
nuo silpnos moters rankos Rasputinas ne
mirė. Pasveikęs, skubiai vyko į Petrapilį, 
bet, deja, pavėlavo .Jau vyko visuotinė mo
bilizacija, ir buvo paskelbtas karas. Išgir
dęs tai, keikė tą moterį, kuri jam suvarė 
peilį į krūtinę ir pragaro kančioms pa
smerkė tuos generolus, kurie privertė ca
rą paskelbti visuotinę mobilizaciją.

Vokietija, pradėdama puolimą, stipriau
sias kariuomenės jėgas pasiuntė į Prancū
zijos ir Belgijos frontus. Rytprūsiams gin
ti buvo palikti atsarginiai daliniai, apie 
220.000 vyrų. O Rytprūsiams pulti rusai 
Lietuvoje sukoncentravo apie 400.000 vy
rų. Jos vyriausiu vadu buvo paskirtas ka
valerijos gen. Rennenkampfas. Rugpiūčio 
3 d. Kybartų ir Klaipėdos pasienyje prasi
dėjo pirmieji kazokų susirėmimai su vo
kiečiais. Rytprūsiams pulti rusų armija 
buvo padalyta į dvi žygio kolonas. Deši
nioji kolona, vadovaujama paties Rennen- 
kampfo, pradėjo žygį nuo Kauno, Nemuno 
linija. Ji gavo uždavinį pulti Gumbinę, Įs
rutį ir užimti Karaliaučių. Kairioji kolo
na, vadovaujama gen. Samsonovo, pradėjo 
žygį iš Gardino. Jai buvo įsakyta pulti 
Lycką, Alenšteiną ir užimti Dancigą. Iki 
rugpiūčio mėn. pabaigos rusai užėmė di
delę dalį Rytprūsių ir priartėjo prie Kara
liaučiaus,- Thorno ir kitų tvirtovių linijos. 
Kilo panika ir dalis vokiečių kariuomenės 
sulindo į fortus, o kiti pasitraukė už tvir
tovių linijos, žmonės, palikę turtą, skubiai 
traukėsi į Vokietijos gilumą. O rusai vis
ką be pasigailėjimo naikino. Tuo skaudžiu 
momentu Rytprūsiuose esančiai vokiečių 
kariuomenei pradėjo vadovauti žymus 
gen. P. Hdndenburgas. O jo padėjėju buvo 
paskirtas gen. E. Ludendorfas. Jiedu pa
ruošė puolimo planus, o juos vykdė prity
rę generolai Mackensenas ir- Lizmannas. 
Jie kirto pirmąjį mirtinį smūgį gen. Sam
sonovo vadovaujamai rusų armijai ir ją 
beveik visą sunaikino. Tai buvo didelis 
moralinis smūgis gen. Samsonovui, kuris 
iš to sielvarto nusišovė. Kitu puolimu su
naikino gen. Rennenkampfo vadovaujamą 
armiją, kurios tik likučiai pasitraukė į 
Lietuvą. Šios garsiosios kautynės vyko 
buv. . Tannenbergo kautynių laukuose ir 
Mozūrų ežerų pelkėse. Vokiečiai didžiavo
si, kad tai buvo atsilyginimas už 1410 m. 
pralaimėtas Žalgirio kautynes, kurioms 
vadovavo Vytautas Didysis, šios didingos 
pergalės pasižiūrėti į frontą atvyko net 
pats kaizeris Vilhelmas II. Jo vadai buvo 
pakelti į aukštesnius laipsnius ir apdova
noti. O gen. Lizmannas gavo garbės pažy
mėjimą ir Lodzės miestas buvo pavadintas 
Litzmanstadtu.

Prasidėjus karui, mūsų tėvynė atsidūrė 
dviejų kariaujančių valstybių vidury. Du 
kartus dalį Lietuvos nusiaubė vokiečių ir 
rusų kariuomenės. 1915 m. pradžioje fron
tas įsitvirtino Lietuvoje ir Vokietijos pasie
nio ruožas pasidarė kovų ir susirėmimų 
vieta. Rugpiūčio 16-17 dienomis vokiečiai 
užėmė Kauną. O rugsėjo 18 d. užėmė Vil
nių ir bematant visa Lietuva atsidūrė vo
kiškojo okupanto valdžioje.

Pirmojo karo paliaubos buvo pasirašytos 
1918 m. lapkričio 11d. Įsidėmėtina, kad tą 
dieną buvo sudarytas ir pirmasis Lietuvos 
ministerių kabinetas.

Britų Enciklopedijos žiniomis, Vokietijos 
pusėje buvo sumobilizuota 22.850.000 vyrų. 
O Alijantų pusėje — 42.188.000. Vokietijos 
pusė turėjo užmuštų, sužeistų, patekusių į 
nelaisvę ir dingusių be žinios 15.404.000. 
Alijantų pusė — 22.089.000 vyrų. O jeigu 
dar priskaitysime karo išlaidas ir turto su
naikinimą, tai tikrai bus milžiniški nuosto
liai.

V. Vytenietis

LIETUVOJE
TRAUKS DALGIUS IŠ PASTOGĖS

Javų derliui nuimti oras šiais metais la
bai nepalankus. Daug kur javai priplakti 
prie žemės ir mechanizuotomis priemonė
mis nebus galima jų nuimti. Ta proga vil
nietis Žerius „Tiesoje“ rašo:

„Man atrodo, kad šiemet daug kur pa
dėtį gali išgelbėti ir dalgis. Esu matęs to
kių vietų laukuose, kur nei kombainas, nei 
pjaunamoji nieko nepadarys.

Taip, nuo dalgių, kaip ir nuo arklinio 
plūgo, atpratome, bet šiemet, atrodo, dalgį 
reikia prisiminti, jeigu nenorime didelių 
nuostolių.

Kadaise —dar ne taip seniai — Lietuvo
je nebuvo laikomas vyru tas, kas nemokė
jo elgtis su dalgiu. Dalgis buvo vyriškumo 
požymis, ir jaunuolis, gavęs į rankas dal
gį, didžiuodavosi juo.

Ar nereikėtų šiemet prisiminti šias tra
dicijas — garbingas ir gražias. Tereikia 
pažiūrėti į laukus, kad galima būtų įsiti
kinti, jog reikalas yra tikrai būtinas, kad 
bus dideli nuostoliai — ir jie bus derlin
giausiuose sklypuose — jeigu, kur būtina, 
nesigriebsime dalgio. O juk grūdai taip 
reikalingi mūsų šaliai. Grūdai dabar ne 
tik didžiausias turtas — tai ir didelis gink
las — ekonominis ir politinis.

Tešvytruoja šiemet tose laukų vietose, 
kur technika bus neveiksminga, aštrūs 
dalgiai piovėjų rankose. O sūrus prakaitas 
— ne tik geriausias prieskonis, kiuris pa
skanina kiekvieną maistą. Visur ir visuo
met jis turėjo ir turi didelį auklėjamąjį 
poveikį.“

Į sūraus prakaito „auklėjamąjį poveikį“ 
ypačiai atsižvelgtina siūlant stambinti 
ūkius ir juos specializuoti. Sakysime, jei 
viename rajone lietus priplaks 10.000 ha 
javų, tai tada dalgiais nebeišsigelbėsi. Ne
teks tada žmonės ne tik „ekonominio ir 
politinio ginklo“, bet ir duonos kasdieni
nės. Lietuvos klimatas tai ne JAV kviečių 
rajonai, kur derliaus valymo metu lietus 
niekada nepasirodo.

DAUG GRYBŲ
Marcinkonių ir kitų Varėnos rajonų 

kaimų grybautojai surenka labai daug gry
bų. Grybų karaliais vadinami Marcinko
nių gyventojai Platonienė, Kuzma, česnu- 
levičienė.

Šiemet jau paruošta 60 tonų ankstyvųjų 
grybų. Jie pasiųsti į Lietuvos miestus, o 
taip pat į Belgiją, Švediją ir V. Vokietiją.

DAUG SUSISIEKIMO NELAIMIŲ
Per pirmus 6 šių metų mėnesius Lietu

voje įvyko 2.085 avarijos. Norint sumažin
ti avarijų skaičių, nuo rugpiūčio 1 d. pa
skelbtas „Kelių džentelmeno“ konkursas. 
Jame gali dalyvauti visi vairuotojai profe
sionalai, automėgėjai ir motociklininkai.

DAILININKUI GUDAIČIUI 70 M.
Liepos 29 d. dailininkas Antanas Gudai

tis atšventė 70 metų amžiaus sukaktį. Tai 
vienas produktingiausių Lietuvos dailinin
kų, turėjęs daug įtakos jaunosioms daili
ninkų kartoms.

PASKIRTOS PREMIJOS
Mokslo ir technikos srityje
V. Bliznikui, A. Šileikai, I. Barkauskui, 

V. Gedminui, J. Danieliui, D. J. Zanevi- 
čiui, J. Baltrušaičiui, R. Bansevičiui, J. 
Gecevičiui, A. Kurtinaičiui, K. Ragulskiui, 
P. Varanauskui, L. Kadžiuliui, J. Lėliui, 
A. Kudžiui, A. Vanagui, L. Šepkui, J. Gal
vydžiui.

Literatūros ir meno srityje
V. Bubniui, A. Jonynui, A. Matulevičiui- 

Matučiui, E. Balsiui, J. Domarkui, S. Vei- 
verytei-Liugailienei.

Šitos premijos rodo, kad Lietuvos moks
lo, technikos, literatūros ir meno srityse 
dirbantieji pasiekia naujų kūrybinių lai
mėjimų ir kelia lietuvių vardą.

„Pasaulio Lietuvyje“ (Nr. 6) Eglė Juod
valkytė lietuviškojo jaunimo vardu atsako 
tiems tėvams, 'kurie nenori leisti savo vai
kų lankytis Lietuvoje, bijodami, kad jie ga
li užsikrėsti komunistinėmis idėjomis.

„Mes suprantam Jūsų baimę: Jūs paži
note komunizmo ne teoriją, bet praktiką, 
Jūs turėjote draugų, kurie pasiliko ir įsi
rašė į komunistų partiją, ir todėl Jūs gal
vojate — jei jie taip padarė, tai kodėl ne
gali to padaryti mūsų vaikai? Kaip mūsų 
vaikai atskirs propagandą nuo tiesos? Ta
čiau Jūs negalit būti tokie naivūs! Mes gi 
neūžaugom urvuose — komunizmo teoriją 
mus mokė net universitetuose, Markso ir 
Engelso raštus esame skaitę, ne vienam 
Stalinas ir Leninas buvo privalomas. Jau 
seniai galėjom įsijungti į komunistų eiles. 
O komunizmo praktika juk nėra gražesnė 
už teoriją. Bent taip Jūs mums seniai kar
tojat.

Ne to mes važiuojam Lietuvon, ne to va
žiuojam į savo gimtą kraštą! Jis yra gimta
sis kraštas net tiems iš mūsų, kurie gimė

„OKUPUOTAS KRAŠTAS“

Neseniai „Tiesoje“ buvo rašyta apie Vil
niuje gastroliavusią Londono teatro gru
pę „Prospect“. Toji pati grupė buvo atvy
kusi su Šekspyro dviem veikalais į Romą. 
Viename priėmime jie papasakojo savo 
įspūdžius iš apsilankymų Maskvoje, Le
ningrade ir Lietuvoje. Maskvoje atmosfe
ra buvusi jauki ir laisva, Leningrade — 
„truputį šaltoka“, o Lietuvoje — „kaip 
okupuotame krašte“. Kai jie išaiškinę sa
vo padarytas nuotraukas, pastebėję, kad 
užpakalyje visur stovi tie patys žmonės... 
(The Tatler & Bystander).

APDOVANOTI TALENTŲ ŠVENTĖJE
Kasmetinėje saviveiklininkų šventėje 

Maskvoje dalyvavo ir Lietuvos liaudies 
meno meistrai. Ypačiai pasižymėjo pynė
jas J. Bubliauskas, laimėjęs konkurso pri
zą. Prizus taip pat laimėjo medžio drožėjas 
J. Užkumis ir metalo apdirbėjas G. Žilys. 
Didelį pasisekimą turėjo Kuršėnų puodžiai 
Radeikai ir M. Palionienė su savo darbo 
lėlėmis.

NEPATINKA KOMUNIZMO
„TOBULINTO! AI“

Istorijos mokslų kandidatas Antanas 
Balsys „Tiesoje“ įrodinėja, kad klysta „lie
tuvių išeivijos buržuaziniai nacionalistai“, 
kurie antikomunistinėje veikloje, dangsty
damiesi socializmo tobulinto jais, bando 
įpiršti savo idėjas komunistams. Jis re
miasi net A. Maceinos autoritetu, kuris 
manąs, jog neturi rimto pagrindo buržua
zinių sociologų pažiūros, teigiančios, jog 
tautos nacionalinės dvasinės vertybės yra 
atsparios marksistinei, komunistinei ideo
logijai.

Straipsnio autorius rašo: „Apie leidinį 
„Akiračiai“ susispietusi antitarybininkų 
grupė, šokanti pagal antikomunistinių 
centrų muziką, siūlo netgi plėsti dialogą 
su tarybiniais komunistais ir ieškoti jų 
tarpe tokių žmonių, kurių internacionalis- 
tinės pažiūros dar nėra tvirtos, kurie linkę 
į vietininkiškumą, nacionalistinį pasipūti
mą arba didžiavalstybinį šovinizmą ir t. t., 
ir su jų pagalba silpninti komunistinę 
ideologiją.“

Atrodo, kad šitoji citata parodo tikrą
sias A. Balsio rašinio intencijas ir savotiš
kus būkštavimus. Prileidžiant, kad A. Ma
ceina yra teisus, kad tam tikrose sąlygose 
(Lietuvoje) nacionalinės dvasinės verty
bės nėra atsparios komunizmui, tai kitose 
sąlygose (dialoge laisvame krašte) komu
nistinės idėjos nebus atsparios tautinei 
ideologijai.

L. SKABEIKOS SUKAKTIS
Be laiko džiovos pakirstam jaunam poe

tui L. Skabeikai šiemet būtų suėję 70 me
tų (jis mirė 1936 m.). Apie jo gyvenimą ir 
kūrybą šiek tiek žinių pateikia „Literatū
ra ir menas“ (Nr. 23). Apie šį gabų komu
nistu virtusį poetą gana plačiai ir įdomiai 
rašo jo jaunystės draugas B. Raila „Pa
guodos“ antrajame tome.

Pabiros
JOGAILOS ĄŽUOLAS

Lenkijoje, mažame pajūrio miestelyje 
Labišine, auga ąžuolas, kurį po Žalgirio 
mūšio pergalės pasodino karalius Jogaila. 
Labišino parapinės bažnyčios archyvuose 
išliko užrašas, liudijantis, kad Jogaila šį 
medį pasodino 1410 m. lapkričio 3 d.

PRALAIMĖJO KARĄ
Žurnalas „New York“ paskelbė konkur

so laimėtoju bendradarbį, kuris prisiuntė 
pasakojimą apie JAV kareivį, po karo pa
silikusį Ramiojo vandenyno negyvenamos 
salos džiunglėse. Pats dr. Kissingeris nu
vyko įkalbėti kareivį grįžti namo. Išgirdęs 
jo vokišką akcentą, kareivis paklausė, kas 
jis toks esąs. „Valstybės sekretorius", at
sakė dr. Kissingeris. „O Viešpatie“, sako 
kareivis, „vadinasi, mes pralaimėjome ka
rą vokiečiams“.

me užsienyje. Mes važiuojame ieškoti to, ko 
Jūs mums negalite duoti. Važiuojame 
įtraukti į plaučius Lietuvos oro, užkopti į 
Gedimino kalną, atsiremti į Vilniaus Uni
versiteto rūmų sieną, basas kojas įmerkti į 
Nemuną. Važiuojam tenai, nes Jūs mums 
negalite duoti to krašto, tokio brangaus ir 
tokio nerealaus. Ir tokio mums reikalingo. 
Jūs nedirbote Lietuvai, jos nematę. Užtat 
gal būt Jums sunku suprasti, kad mes tu
rime ją pamatyti, prieš apsiimdami dirbti 
tautos darbą toliau. Jūs savo duoklę Lietu
vai atidavėt. Kas dabar perims iš Jūsų ran
kų fakelą? Mes esame išeivijos ateitis. Su 
mumis gyvens ar žus lietuvių tautos išei
vija. Nematę krašto, dėl kurio mes ryžta
mės plušti, — neišteksim. Jūs davėt mums 
viską, ką turėjote — žinias, jausmus, mei
lę, ryžtą. To negana. Mes reikalaujam iš 
Jūsų pasitikėjimo. Leiskite mums iš Lietu
vos atsivežti dar daugiau ryžto, dar dau
giau meilės kraštui. Jūs mus užauginot, 
mes esam Jūsų vaikai, bet esam suaugę, ir 
laikas atsistot mums ant kojų ir pradėti 
dirbti Lietuvos naudai.“
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[Lietuvių Kronika
LIETUVIŠKAS FILMAS IK RADIO 

STOTIS

DBLS Tarybos pasitarime kilo projek
tas sudaryti filmo ir garso branduolius, 
kurie rūpintųsi lietuviško filmo ir lietuviš
kos. radio stoties reikalu.

Kviečiame filmo ir magnetinių juostų 
mėgėjus ir specialistus prisidėti prie šio 
projekto įgyvendinimo.

Kviečiame ir tuos, kurie šiam projektui 
pritaria ir galėtų padėti pinigais.

Rašyti: L. Filmas ir Radio Stotis, 1, Lad- 
broke Gardens, London, Wil 2PU.

LONDONAS
MIRĖ M. BAJORINIENĖ

Rugpiūčio 28 d. mirė buvusio DBLS 
Centro, Valdybos pirmininko ir L. Namų 
direktoriaus M. Bajorino žmona Margari
ta Bajorinienė. Jos vyrui daug metų dįr- 
bant L. Namuose, M. Bajorinienė buvo ga
na populiari lietuvių tarpe, todėl žinia 
apie jos netikėtą mirtį buvo sutikta su liū
desiu ir užuojauta.

„E. Lietuvio“ redakcija savo bendradar
bį ir vieną iš pirmųjų šio laikraščio kūrė
jų nuoširdžiai užjaučia.

M. Bajorinienės laidotuvės bus penkta
dienį, rugsėjo 6 d., 9.30 vai. iš St. Mathews 
bažnyčios, 37 Norwood High Street, West 
Norwood, S. E. 27.

DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas spalio 19 d. Maloniai krei
piamės į visus, kas tik gali paaukoti tur
geliui vartotų drabužių, avalynės, žaislų, 
namų apyvokos reikmenų ir kt.

Turgeliui skirtus daiktus prašome siųsti 
iki spalio 1 d. Dainavai, 1 Ladbroke Gdns. 
Wil 2PU arba palikti lietuvių parapijos 
klebonijoje.

Už jūsų gerą širdį iš anksto dėkojame.
Daina vietės

„AIDAS“ IŠVYKO

Choro vadovas solistas Vaclovas Veri- 
kaitis, atvykęs kiek anksčiau, turėjo pro
gos susipažinti su šio krašto, ypačiai Lon
dono lietuviais.

Rugpiūčio 11 d. jis giedojo lietuvių baž
nyčioje Londone. Sporto ir Socialinio klu
bo salėje susipažino su Londono chorp ve
dėju Justu Černium, Vincentu O'Brien ir 
kitais senesniosios išeivijos veikėjais. Taip 
pat buvo nuvykęs į Edinburghą, nes, jo 
nuomone, jeigu neapsilankysi Škotijoje, 
nebūsi matęs visos Britanijos.

Rugpiūčio 16 d. atskridusi „Aido“ chorą 
pasitiko jo vadovas Vaclovas Verikaitis. 
D. B. L. B-mės krašto valdybos nariai ir 
būrelis londonieoių.

Damininkės buvo apgyvendintos Uni
versity of London, Cantenbury Hall, neto
li Totenham Court Road pačiame Londono 
centre. Kiekviena turėjo po atskirą kam
barį. Rugpiūčio 19 d. Mr. Ward Cornell, 
Agent General for Ontario in the Ontario 
House, „Aido“ gadbei surengė priėmimą 
(Lunch). Jis pats tuo metu buvo išvykęs, 
todėl „Aidą“ priėmė jo pavaduotojas Alex 
Emslie. Pobūvis užtruko porą valandų. 
Choristės įteikė Ward Cornell dovaną.

Po priėmimo choras su jo vadovais 
dviem autobusais apžiūrėjo Londoną. Mer
gaitės savo gražiomis uniformomis domi
no turistus ir ne vienas klausė, kas čia per 
grupė.

Rugpiūčio 20 d. choras išvyko, kaip jos 
sakydavo, iš anglosaksų šalies į Vokietiją.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV-jo 
seimo metu Washingtone užsimezgė bend
ra kalba tarp Kanados ir D. Britanijos 
bendruomenių, ir po ilgų susirašinėjimų ir 
planavimų davė gerus rezultatus: Hamil
tono mergaičių choro ir solisto Vaclovo 
Verikaičio balsai suskambėjo D. Britani
jos padangėje. Ryžtas ir darbas nugali vis
ką. Reikia tikėtis, kad ir ateityje bus eina
ma ta pačia kryptimi.

S. Kasparas

PADĖKA LONDONO LIETUVIAMS

Per „Europos Lietuvį“ LSS Vokietijos 
Rajono, LSB Aušros Tunto ir Jūratės 
Draugovės vardu man buvo išreikšta ypa
tinga padėka už skautų globą Londone.

Iš tikrųjų toji padėka priklauso ne tik 
man, bet taip pat Pukščiams, Jurams, 
Černiams, Briedžiams, O'Brien'ams, o la
biausiai poniai Lekavičienei, kuri nors ir 
vyresnio amžiaus, pasiėmė globoti net du 
berniukus. Taip pat Žukams, kurie dalį 
Vokietijos skautų nuvežė į stovyklą ir ap
rodė Londoną, Sporto ir Socialinio Klubo 
valdybai ir nariams už leidimą pasinaudo
ti sale iki grįžimo į Vokietiją, ir maistą. 
Putinienei ir jos talkininkams — S. Sta- 
roliui ir V. Zdanavičiui už maisto pagami
nimą. Ačiū visiems už paramą skautams.

AUKA

Liudas Nemeika, Ketteųinge, pa aukoj jo 
vieną svarą jubiliejinei stovyklai.

Ačiū.
S. Kasparas

NOTTINQHAMAS
ANGLIJOS LIET. KAT. BENDRIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Jis įvyks spalio 12 d., 14 vai., Liet. Židi
nyje, 16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telef. 062-865 738.

Kviečiami dalyvauti visų vietinių ALK 
Bendrijų pirmininkai — atstovai ir visi 
besidomintieji.

Spalio 13 d., 14 vai. Nottinghamo kated
roje susirinks vietos, apylinkių ir iš visur 
lietuviai specialioms Šventųjų Metų pa
maldoms.

Maloniai prašome visus suvažiavimo da
lyvius, ypač norinčius Nottinghame nak
voti, pranešti ALK Bendrijos sekretoriui 
kun. S. Matuliui, MIC, Židinio antrašu.

Ruoškimės. Laukiame!
A. L. K. Bendrijos Centro Taryba

BIRMINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 14 d. Lenkų Kat. klubo salėje, 
Bordesley Str., Birmingham 5, Birmingha- 
mo, Wolverhamptono ir Coventrio skyriai 
bendromis jėgomis ruošia Tautos šventės 
minėjimą. Šia proga taip pat kviečiami 
Birminghame gyvenantieji latviai ir estai.

Skyriaus V-ba nuoširdžiai dėkoja sky
riaus narei B. Valterienei ir V. Andruške- 
vičiui už sutikimą dalyvauti programoje. 
Po programos — šokiai iki 1 vai.
Pradžia 6 vai.

Tuo pačiu skyriaus V-ba kviečia regist
ruotis norinčius dalyvauti ekskursijoje į 
Vidurio Anglijos lietuvių sąskrydį, įvyks
tantį Nottinghame rugsėjo 21 d.

MANCHESTERIS
„AIDO“ KONCERTAS MANCHESTERY

Rugpiūčio 18 d., po dar nepamirštos 
„GRANDINĖLĖS“ viešnagės, į Mancheste- 
rį atvyko ilgai lauktas Hamiltono liet, 
mergaičių choras „AIDAS“. Koncertą su
rengė Manchesterio L. R. Katalikų Bendri
ja.

Manchesterio Liet. Soc. klube pasitiko 
klubo p^kas V. Bernatavičius, M. L. R. Ka
talikų Bendrijos sekr. A. Jaloveckas ir bū
rys tautiečių.

Klubas viešnias pavaišino užkandžiais, 
kava ir šaltu, gaivinančiu gėrimu. Pailsė
jusios, susipažino su klubu ir aplinka. 
Daug chorisčių pavieniai ir grupėmis nu
sifotografavo prie klubo Vyties ir gėlių 
darželio. Bendrai, klubas choristėms pati
ko. Trumpai pabuyojusios, išvyko repetici
jų.

Užkandžius paruošė M. L. M-rų Ratelio 
„RŪTA“ narės: p-kė B. Barauskienė, A. 
Bernatavičienė, V. Virbickienė, O. Sas
nauskienė, J. Vliukevišienė.

3 vai. p. p. ST. CHAD'S R. K. bažnyčioje 
buvo atlaikytos lietuviškos pamaldos, į 
kurias atsilankė apie 250 žmonių, jų tar
pe atvykusių ekskursijų iš artimų ir toli
mų kolonijų. Pamaldas atlaikė svečias iš 
Škotijos prel. J. Gutauskas ir pasakė pro
gai pritaikintą pamokslą,' kartu pakviesda
mas pasimelsti už Lietuvą ir gražesnę, ge
resnę bei laimingesnę jos ateitį. Pamaldo
se dar dalyvavo kun. S. Matulis, MIC, ku
ris klausė išpažinčių, ir mūsų kapelionas 
kun. V. Kamaitis. Švento Rašto ištraukas 
skaitė J. Podvoiskis ir O. Virbickaitė. Pa
maldų metu giedojo „AIDO“ choras, kur 
išgirdome mums dar negirdėtų gražių lie
tuviškų giesmių.

Po pamaldų visi vyko į ukrainiečių sa
lę išklausyti koncerto. Salėn prisirinko 
apie 650 žmonių. Buvo užimtos visos kė
dės (400), kitiems teko stovėti. Ekskursijų 
atvyko iš Bradfordo, Nottinghamo, Der
bio, Leigh, Boltono, Wolverhamptono ir 
daug pavienių ma šinomis iš įvairių šiau
rės Anglijos vietų. Koncerte dalyvavi 5 
kunigai, kurių vienas buvo anglas. Atvy
kusieji dar prieš koncertą buvo aprūpinti 
koncerto programomis, kurias platino O. 
Virbickaitė, K. Samulytė ir R. Kalsevičius.

Koncertą atidarė M. L. R. K-likų Ben
drijos sekretorius A. Jaloveckas. Publiką 
angliškai su „AIDU“ supažindino N. Kut- 
kutė. Bendrai vislus pasveikino Anglijos 
Lietuvių Bendruomenės vardu iš Londono 
atvykęs jos p-kas S. Kasparas. Buvo per
skaitytas iš Šveicarijos gautas ten vyku
sios studijų savaitės sveikinimo laiškas.

Chorą sudarė 49 choristės — vidurinių 
mokyklų studentės. Choro vedėjas — mu
zikas Vaclovas Verikaitis dr pianistas J.

Govėda, anksčiau gyvenęs Bury, Anglijo
je.

Koncerto metu išgirdome 25 choro ir so
lo dainas. Vienos jų buvo lietuvių auto
rių, kitos svetimųjų (J. Sibelius, G. Rath
bone, W. Hensel, M. A. Mozart ir A. Dvo
rak). Keletą dainų choras dainavo kartu 
su solistu V. Verikaičiu, kuris taip pat pa
dainavo ir solo dainų. Choras savo draus
me ir menišku dainų atlikimu padarė gra
žų įspūdį. Matosi, kad „AIDAS“ yra pajė
gus atlikti ir sunkesnius kūrinius. Progra
mą baigus, publika išsiprašė dar dviejų 
dainų. Viso buvo sudainuota 27 dainos. Iš
klausėme puikaus koncerto, kokio lietuviš
kasis Manchesteris dar nėra girdėjęs. Gar
so skambėjimui kenkė bloga salės akusti
ka, vėdinimas. Salė nėra pritaikyta kon
certams.

Už koncertą „AIDUI“ padėkojo M. L. R. 
K-kų sekr. A. Jaloveckas. Viso Mancheste
rio lietuvių vardu K. Kupstytė įteikė cho
rui „AIDAS“ gyvų gėlių puokštę. A. Jalo
veckas chorvedžiui V. Verikaičiui prisimi
nimui iš Manchesterio įteikė K. Stepona
vičiaus pagamintą drožinį su įrašu: HA
MILTONO LIETUVAIČIŲ CHORUI „AI
DAS“. D. B. L. B. VALDYBA IR MAN
CHESTERIO APYLINKĖS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ BENDRIJA. 1974. 8. 18. ANG
LIJA.

Po to buvo pasirašyta peticija, protes
tuojant prieš Australijos vyriausybės pri
pažinimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos So
vietų Sąjungai. Surinkta daug parašų.

K. Bendrija suruošė turiningą loteriją, 
kurią pravedė B. Barauskienė ir V. Kups- 
tys. Loterija davė gražaus pelno. Vyko šo
kiai, kurių metu buvo susipažinta su cho
ristėmis. Buvo malonu patirti, kad jos vi
sos kalba gražiai lietuviškai — tai gražus 
pavyzdys mūsų jaunimui. Buvo galima nu
sipirkti šio choro plokštelę BALTOSIOS 
GĖLĖS. Plokštelių greit pritrūko.

Koncerto ruošimo naštą nešė M. L- R. 
Katalikų Bendrijos Taryba, kurią sudaro 
pirm. kun. V. Kamaitis, sekr. A. Jalovec
kas ir nariai D. Jelinskas, A. Podvoiskis ir 
J. Šablevičius. Į pagalbą atėjo L. Pūras, S. 
Lauruvėnas, V. Šiaučiulis, K. Steponavi
čius, P. Virbickas. Garsą ir koncerto įre- 
kordavimą tvarkė J. Podvoiskis. Nuotrau
kų padarė V. Rudys ir A. Lesutis. Pas juos 
galima jų ir užsisakyti.

Šio koncerto rengėjai yra patenkinti pa
sisekusiu koncertu. Ypač džiugina tai, kad 
į koncertą atsilankė tiek daug žmonių — 
pavieniai ir ekskursijomis. Tas teikia drą
sos ir ateity surengti panašius koncertus. 
Tikime, kad šis koncertas Manchestery 
nebuvo paskutinis.

A. P-kis

Pabiros
ATMATŲ MINISTERIJA

Anglijoje įsteigta įvairių atmatų minis
terija. Jai vadovauti (Minister of Waste) 
paskirtas Gordon Oakes.

Pasikalbėjime su spaudos atstovais jis 
pareiškė, kad Anglijoj kasdien išmetama 
apie 50.000 įvairių nereikalingų dalykų ir 
liekanų. Jeigu jas būtų galima tinkamai 
atrinkti ir sunaudoti, kraštas sutaupytų 
500 milijonų svarų.

Pati naudingiausia atmata yra popierius 
(seni laikraščiai, įpakavimas ir kt.). Jo 
kaina šiais metais yra pakilusi iki 23 sva
rų už toną.. Jeigu tik visos šeimininkės at
skirai surinktų savo senus laikraščius ir 
atiduotų šiukšlininkams, tai per metus bū
tų iš jų pagaminta 5 mil. tonų popieriaus.

Kasmet į šiukšlių duobes išmetama apie 
750.000 tonų įvairių metalinių dėžučių, 
padarytų iš plieno ir alumindjaus mišinio. 
Iki šiol yra sunku tą mišinį išskirti. Nau
jasis ministeris stengsis paveikti fabrikus, 
kad jie gamintų dėžutes iš vieno kurio me
talo, o dėžučių naudotojus, kad jas atski
rai rinktų ir parduotų.

Beveik visa naudota alyva Anglijoje yra 
pilama lauk. Tuo tarpu pvz., Italijoje ir 
Vokietijoje apie 60% alyvos išvalo ir atgal 
suvartoja. Tokiu būdu sutaupomi pinigai 
ir neužteršiamos kanalizacijos.

Kiek blogiau yra su plastikiniais išdir
biniais, kurių kasmet išmetama 17.000 to
nų. Iki šiol dar nesurastas būdas, kaip 
plastikines atmatas perdirbti. Šioje srity
je dirbama gana intensyviai, ir jau pra
dedama plastikines atmatas vartoti kelių 
statyboje ir pramonėje.

Nors iš pirmo žvilgsnio atmatų ministe
rija atrodo beveik pašaipas objektas, bet 
ateityje ji gali turėti labai didelės reikš
mės krašto ūkyje.

IŠ NERAMIOS VIETOS I NERAMIĄ

1972 m. IRA teroristai biauriai sužalojo 
Ulsterio unionistą (protestantą) ir buvu
sį tos provincijos vidaus reikalų ministerį 
John Taylor.

Apsigydęs jis nutarė pasitraukti toliau 
nuo neramaus savo Ulsterio ir pagyventi 
net, kur daugiau saulės, ir nusipirko vilą 
Kipro saloje!

VARLIŲ ĖDIKAS

Airis John McNamara (42 m.) prarijo 
penkias gyvas varles per 65 sekundes. Jis 
laimėjo varlių rijimo varžybose pirmą pre
miją — 10 svarų. Vienas iš penkių varžo
vų buvo diskvalifikuotas, nes jis pradėjo 
varles kramtyti...

DARBO PARTIJOS PROGRAMA

Anglijos Labom- Party savo priešrinki-' 
minėje programoje neatsisako anksčiau 
skelbto įmonių suvalstybinimo plano. Jei 
darbiečiai laimės ateinančius rinkimus, tai 
papildomai numatoma suvalstybinti šias 
įmones:

1. Šiaurės jūros naftą (valstybė reika
laus' akcijų daugumos naujai surandamuo
se šaltiniuose); 2. Laivų statybos ir re
monto įmones; 3. Lėktuvų pramonę; 4. Iki 
šiol dar nesuvalstybintus uostus; 5. Visose 
valstybės finansiškai remiamose įmonėse 
vyriausybė turės teisę įsigyti akcijas ir 
dalyvauti administracijoje.

NORI ĮKELTI KOJĄ

Pagal dabartinį susitarimą, Graikija ir 
Turkija gali palikti savo kariuomenes 
Kipro saloje. Sov. Sąjunga betgi reikalau
ja, kad sala būtų visiškai neutralizuota. 
Tokiu būdu ji galėtų žymiai lengviau įkel
ti koją į jos administracijos reikalus per 
vietinę komunistų partiją (AKEL), kuri 
yra pati įtakingiausia partija saloje ir tu
ri 12.000 narių.

SULAUŽYTOS SUTARTYS

Buvęs Vokietijos kancleris K. Adenau- 
enis savo atsiminimuose rašo, kad nuo 
1925 m. Sovietų Sąjunga yra sulaužiusi 45 
tarptautines sutartis. Penkiolika iš jų po 
1945 metų. Visos sutartys padarytos su 
Sąjungininkais Kaire, Teherane, Jaltoje 
ir Potsdame esančios sulaužytos.

Visos nuo 1939 m. prijungtos prie Sov. 
Sąjungos žemės (neskaitant satelitų) su
daro 492.600 kv. km. Tai yra beveik dvigu
bai daugiau, negu V. Vokietija, kurios plo
tas yra 245.000 kv. km. („Bild am Sonn
tag", 28. 7. 74).

JAV MISIJOS Į EGIPTĄ IR KITUS 
ARABŲ KRAŠTUS

Egiptą ir kitus arabų kraštus lanko JAV 
karinė misija ir finansų ministeris.

Po prez. Nixono vizito norima paskubo
mis tvarkyti finansinės paramos reikalus 
ir išsiaiškinti galimybes investuoti ameri
kiečių kapitalams Egipte.

Karinė misija lanko armijas, apžiūrinė
ja karo metu iš Izraelio paimtus amerikie
tiškus tankus, klausosi pageidavimų, bet, 
sako, dar nieko nepažada.

KVIEČIŲ BIZNIS
Senatoriaus H. Jacksono vadovaujamas 

JAV senato komitetas pranešė, kad Ame
rikos valdžia padarė 300 milijonų dolerių 
„klaidą“, parduodama Sovietams pusvel
čiui kviečius 1972 metais. Nežiūrint į tai, 
kad ūkininkams reikėjo primokėti už pi
giai Sovietams parduotus kviečius, pačio
je Amerikoje dėl kviečių trūkumo žymiai 
pakilo duonos ir kitų produktų kainos.

ANGLIJOS MIESTAI TRAUKIASI

Neseniai paskelbtoji statistika rodo, kad 
1961-1971 m. laikotarpy Londono gyvento
jai sumažėjo 7%, o Glasgovo net 16%.

Nuo 1961 m. D. Britanijos gyventojai pa
didėjo 5.3% ir pasiekė 54 milijonus. Per tą 
patį laikotarpį gyventojų prieauglis V. Vo
kietijoje buvo 7%, Prancūzijoje — 8%, 
JAV ir S. Sąjungoj — 10%, Japonijoje — 
11%, Indijoje — 22%, Brazilijoje — 29%.

Vedybų ir skyrybų skaičius per paskuti
nį dešimtmetį padidėjo. 1971 m. 64% vyrų 
ir 70% moterų turinčių 15 metų ar dau
giau buvo vedę. 1951-71 m. laikotarpyje 
skyrybos padvigubėjo. Daugiausia -skyry
bų (16% vyrų ir 2.3% moterų) buvo 45-49 
m. amžiaus grupėje.

Vidutinis gyventojų amžius pailgėjo. 
1961 m. Anglijoje buvo 520 šimtamečių 
gyventojų, o 1971 m. — 2.430.

KALTINA BBC

Sovietų spauda pradėjo stiprią propa
gandą prieš vakariečių radijo stotis. Dau
giausia puolama Radio Liberty, Amerikos 
Balsas, Deutsche Welle ir BBC. Sakoma, 
kad nustojus vakariečių radijo stočių 
trukdymus, buvo manyta, jog bus sustab
dyta antisovaetinė propaganda. Deja, taip 
neatsitikę.

Ypatingai stipriai kaltina BBC provin
cijos laikraštis „Turkmenskaj-a Iskra“. 
Ten rašoma, kad BBC yra valdžios išlai
koma radijo stotis, kurioje propagandos 
tikslams dirba 28.000 tarnautojų. Straips
nio autorius dr. Solovjiev nurodo keturis 
BB|C antikomunistinės propagandos tiks
lus: kova prieš progresyvią antiimperia- 
listinę veiklą, siekimas paveikti neutra
liuosius kraštus ir buvusias kolonijas, 
skelbimas apie geras gyvenimo sąlygas ne 
komunistiniuose kraštuose ir nuolatinis 
Sovietų Sąjungos ir kitų socialistinių kraš
tų juodinimas.

Laikraštyje rašoma, kad britai, praradę

vadovaujamą vaidmenį tarptautiniame an- 
tikomunistų bloke, dabar nori pasidaryti 
ideologijos kūrėjais. Esą, neturėdami po
zityvios ideologijos ir medžiagos komuniz
mui apkaltinti, britai per BBC naudoja pa
prastą šmeižtą, skelbia religijos persekio
jimus ir stengiasi išnaudoti žmonių palin
kimą į blogį.

Tačiau nežiūrint visa tai, BBC propa
ganda esanti skirta labiau išsilavinusiems 
klausytojams ir ne tokia naivi, kaip anks
čiau minėtosios radijo stotys.

KODĖL NĖRA INFLIACIJOS?

„Times“ žurnalas aiškina priežastis, ko
dėl Sov. Sąjungoje nėra infliacijos. Jų nu
rodomos dvi: 1) valdžios kontroliuojami 
atlyginimai bei prekių vertė ir 2) labai 
aukštos geresniųjų prekių kainos. Esą, 
vienas Sovietų ekonomistas išsireiškęs: 
„Mes neturime infliacijos, mes tik turime 
aukštas kainas“. Pvz., kol sovietine kon
jako kaina mažai skyrėsi nuo vodkos, nuo
lat buvo jaučiamas jo trūkumas, o žmonės 
stovėjo eilėse. Kainą patrigubinus, konja
ko nebetrūksta. Tas pats yra su geresniais 
rūbais, šaldytuvais, automobiliais ir kt. 
Iš visų socialistinių kraštų Jugoslavija tu
rinti laisviausią prekių rinką. Todėl ten 
daugiausia automobilių, kvepalų ir kitų 
vakarietiškų prekių.

IR NEKRASOVAS VAŽIUOJA

Stalino premijos laureatas Viktoras 
Nekrasovas gavo leidimą išvykti dviem 
metams į Šveicariją. Manoma, kad jam 
nebebus leidžiama grįžti atgal į S. Sąjun
gą. Premiją Nekrasovas «avo už knygą 
„Stalingrado apkasuose“, o į nemalonę pa
teko už knygą — „Šiapus ir anapus Atlan
to“. kurioje jis pasisakė teigiamai apie 
JAV.

LATVIAI APIE NLKONĄ

Rygoje išeinantis komunistų partijos 
laikraštis „Ciną“ įsidėjo V. Mermanio 
straipsnį, kuriame sakoma, kad Nixono 
puolimo priežastys esančios jo paties ir 
Baltųjų Rūmų tarnautojų skandalai ir 
suktybės. Esą prezidento atsistatydinimas 
neturįs jokio ryšio su užsienio politika.

Visai priešingą vaizdą pateikė savo pa
skaitoje mokslo draugijos Rygoje kalbėto
jas dr. C. Papazovas. Jo nuomone, JAV ag
resyvus imperializmas, nepaisant deten- 
tės, tebevyksta toliau. Amerika tik dėl to 
suartėjus! su Rusija, kad pastarosios ka
rinės pajėgos nepaprastai sustiprėjo, o Va
karų Europa užmezgė politinius ir ekono
minius ryšius.

Pagrindinė Nixono atsistatydinimo prie
žastis, pagal Papazovą, buvusi ta, kad 
JAV biznieriai nepakenčia detentės. Esą 
52 didžiulės korporacios, gaminančios 
ginklus, dėl detentės turėtų sumažinti ga
mybą ir pelną. Iš kitų priežasčių jis nuro
dė abiejų politinių partijų tarpusavio ko
vą, JAV infliaciją ir nesantaiką tarp 
Kongreso ir prezidento.

Tuo tarpu „Pravda“, pagrindinis parti
jos laikraštis, labai trumpai pranešė, kad 
Nixono atsistatydinimas yra JAV vidaus 
reikalas. Iš viso to galima dairyti išvadą, 
kad šiuo metu dar nėra griežto partijos 
aiškinimo dėl Nixono atsistatydinimo. Vy
riausieji partijos vadai dar nėra apsi
sprendę, kokią poziciją užimti ir laukia, 
kokia bus naujojo prezidento užsienio po
litika.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — rugsėjo 8 d., 12.15 vai. 
ROCHDALE — rugsėjo 15 d., 11.30 vai. 
MANCHESTER — rugsėjo 29 d., 11 vai.

Square, Snow Hill.
GLOUCESTERYJE — rugsėjo 7 d., 13 vai., 

St. Peteris, London Rd. Po pamaldų — 
a. a. Kazimiero Stonaičio ir a. a. Pra
no Lučkausko antkapių šventinimas.

NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Šiluvos 
Marijos ir Tautos šventėje, 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje.

KETTERINGE — rugsėjo 8 d., Marijos — 
Tautos šventėje, 14 vai., St. Edward's.

NORTHAMPTONE — rugsėjo 8 d., Mari
jos — Tautos šventėje, 16.30 vai., St. 
John's, Bridge Street.

NOTTINGHAME — rugsėjo 15 d., 11.15 
vai., Liet, židinyje.

DERBYJE — rugsėjo 15 d., 18 vai., Con
vent of Mercy, Bridge Gate.

LEEDSE — rugsėjo 8 d_, 3 v. p. p., H. Ro
sary bažn.

BRADFORDE — rugsėjo 15 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — rugsėjo 22 d., 1 v.

p. p., metinės Mišios už a. a. Kaz. Le- 
vinisko vėlę ir paminklo pašventini
mas kapinėse.

Sveikiname ir laukiame visos Anglijos lietuvius didžiajame sąskrydyje rugsėjo 21 d. 17.0 vai. Nottinghame
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