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Jaunimas organizuojasi
Išeivijos lietuviškose organizacijose iki 

šiol vis dar vyravo patriarchalinė Lietuvos 
ūkininko sistema. Ten tėvas valdė ūkį, o 
vaikai turėjo jam dirbti ir jo klausyti. Ne
noriai tėvas perleisdavo ūkį į sūnaus ran
kas, ir dar nenoriau motina įsileisdavo 
marčią šeimininkauti. O vis dėlto pažanga 
ateidavo per jaunąją kartą, labiau suge
bančią prisitaikyti prie naujai susidariu
sių sąlygų ir jas išnaudoti.

Po įvairiausių svarstymų ir bandymų 
tuo pačiu keliu pasuko ir didžiųjų lietuviš
kųjų kolonijų išeivijos jaunimas. Jis ėmė 
organizuotis ir pamažu ruoštis perimti ir 
pagerinti vyresniųjų darbą. Tam reikalui 
šalia egzistuojančių įvairių jaunimo ideo
loginių ar profesinių organizacijų įsteigtos 
JAV ir Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gos. Tos sąjungos, artimai bendradarbiau
damos su Lietuvių Bendruomene ir jai tal- 
kindamos, pasiruoš, laikui atėjus, tėvų 
„ūkį“ perimti į savo rankas. Duok, Dieve, 
kad tik tos jaunimo sąjungos ištvertų ir 
nuolat stiprėtų.

Malonu yra patirti, kad Vokietijos jau
nimas, visokios veiklos po truputį paban
dęs, pagaliau nutarė steigti Vokietijos lie
tuvių jaunimo sąjungą. Kaip V ,L. B. Val
dybos Informacijos biuletenis praneša, per 
Sekmines jaunimas suvažiavo į Romuvą ir 
sąjungą įsteigė. Valdybos pirmininku iš
rinktas A. Lucas, vicepirm. M. šiušelis ir 
sekretore Ž. Vilčinskaitė. Susirinkime kal
bėjęs A. Šmitas nurodė tokios bendros 
jaunimo organizacijos reikalą, pabrėžda
mas, kad latvių jaunimas jau seniai mus 
pralenkė, {kurdamas labai veiklią jaunimo 
organizaciją. Tarp kitko jis pasakė:

„Mėgstame kritikuoti vyresniuosius, bet 
ar turime teisę tai daryti? čia visi esame 
buvę Vasario 16 gimnazijos moksleiviai, 
arba dar tebesame. Lietuviškoji visuome
nė padėjo ar padeda mums siekti mokslo. 
Kuo mes atsilyginame tai visuomenei, ką 
mes jai duodame? Ligšiol lietuviškosios 
veiklos naštą ant savo pečių nešė ir tebe
neša vyresnieji. Po kelerių metų ta našta 
užguls ant mūsų pečių, šiam darbui turi
me pasiruošti. Tai ir bus vienas mūsų są
jungos uždavinių.“

e
NIXONO KALTĖS ATLEISTOS I. PIKELIS VĖL PRABILO

Prezidentas Fordas paskelbė, kad jis at
leidžia visas kaltes buvusiam prezidentui 
Nixonui. Esą. jis jau pakankamai kentėjo 
ir „nors dešimts angelų šauktų, kad aš 
klystu, vistiek jokių bylų Nixonui nebebus 
daugiau keliama“.

Nixonas po to pareiškė, kad Watergate 
byla pasiliks amžinai jo atmintyje, tačiau, 
neprisipažino kaltu. Jo kaltė esanti tik tai, 
kad nesiėmęs stipresnių žygių politiniam 
skandalui užgniaužti.

Amerikiečiaii, pasak spaudos, vieni džiū
gauja, kiti pasipiktinę.

KISSINGERIS ĮSIPAREIGOJA
JAV ir Europos gyventojai pasijuto sau

giau, kai dr. Kissingeris pareiškė: „Ame
rika yra pasaulio viltis. Tiek krizės metu, 
tiek prie konferencijos stalo Amerikos ka
rinė galybė yra diplomatinio pasisekimo 
pagrindas.“ Toliau jis savo pirmojoje kal
boje pabrėžė, kad Amerika nesileis pra
lenkiama. Tačiau tuo pačiu metu nurodė, 
kad JAV ir toliau tarsis su Sov. Sąjunga 
dėl atominių ginklų apribojimo. Preziden
tas Fordas jau esąs pasiuntęs laišką Brež
nevui.

Amerikos draugai Europoje ir Vid. Ry
tuose buvo patenkinti Kissingerio įsiparei
gojimu ir toliau ginti tų kraštų interesus. 
„Europos gynyba yra Amerikos saugumo 
pagrindas“, pareiškė
„Trečdalis visos JAV kariuomenės kituo
se kraštuose esąs pasiųstas ne užsienio gy
ventojus džiuginti, bet ginti Amerikos 
laisvės.

dr. Kissingeris.

IŠVYKO NEPATENKINTAS

Londonas, 1974 m. rugsėjo 10 d.

laįtvis I. Pikelis 
laiškais vietinėje

Birmingham

Birminghame gyvenąs 
dažnai pasirodo su savo 
spaudoje. Neseniai „The 
Post“ įsidėjo jo atsakymą tūlam Talissui,
■kuris teigė, kad Sov. Sąjungoje visos ma
žumos esančios traktuojamos vienodai. Jis 
rašo:

„Mr. Tallis matomai nežino, kad rusai 
Sovietų Sąjungoje yra mažuma, bet jie su
daro valdančiąją klasę, ir kitos tautos 
(dauguma) turi priimti jų kultūrą, kalbą 
ir juos pačius. Rusai per prievartą rusina 
kitas tautas, kurių geriausi pavyzdžiai yra 
Estija, Latvija ir Lietuva. Pvz„ Latvijoje 
šiuo metu jau yra likę tik 57% latvių. Jei
gu tas skaičius pasidarys mažesnis negu 
50%, tai bus skaitoma, kad rusinimo pro
cesas baigtas, ir latvių kalba pranyks iš 
spaudos, mokyklų ir viešųjų įstaigų.“

SAM1ZDATAS VĖL PASIRODĖ
Sovietų Sąjungoje vėl pasirodė policijos 

smarkiai persekiojamos „Įvykių Kroni
kos“. KGB spaudžiamas, šis pogrindžio 
laikraštis net 18 mėnesių išbuvo visiškai 
nutildytas. Bet nuo balandžio mėnesio jis 
vėl gyvas ir dar didesnis, negu anksčiau.

Paskutiniajame 25 puslapių numeryje 
daugiausia rašoma apie naujus areštus, 
kratas ir teismus. Plati darbo stovyklų 
kronika. Pvz. nurodoma, kad rašytojas Ne- 
kipelovas ir ekonomistas Peragovas buvo 
pasiųsti į darbo stovyklas už „Kronikų“ 
platinimą.

Tame pačiame numeryje pranešama, 
kad Lietuvoje pasirodė naujas (10-tas) 
„Katalikų Bažnyčios Kronikos“ numeris.

Senstanti sala
Kadaise labai skausmingai ^pergyvenusi 

pramonės revoliuciją, D. Britanija dabar 
yra naujos, socialekonominės revoliucijos 
išvakarėse. Kai kurie pesimistai tvirtina, 
kad jau įžengta į pirmąją tos revoliucijos 
fazę. Kraštas jau artėjąs į Weimaro res
publikos dienas, kai Vokietijos gyventojai 
mankęs skaičiavo milijardais, o sviestą — 
miligramais.

Šiuo metu Britanijoje visi nori valdyti, 
bet niekas nenori būti valdomas, visi nori 
būti turtingi, bet niekas nenori sunkiai 
dirbti. Neturėdamas absoliutinės daugu
mos vyriausybės, kraštas ruošiasi nau
jiems rinkimams, kurie gali jį dar labiau 
suskaldyti, jeigu gyventojai nesiims proto 
ir negrįš prie senosios dviejų partijų de
mokratinės sistemos. Žymi dalis gyvento
jų nori tokio parlamento, iš kurio pasto
gių skristų svieste kepti karveliai, o visus 
mokesčius būtų priversti mokėti biznieriai 
ir piniguočiai, kuriuos valdžia turėtų taip 
išspausti, kaip Lietuvos antstoliai išspaus
davo citriną...

Valdžios nepajėgumą tvarkyti gamybos 
ir darbo santykius, išnaudoja kraštutinės 
srovės — marksistai ir kraštutiniai deši
nieji, besivadiną tautos frontu ir kitokiais 
vardais. Jau prieita prie to, kad kalbama 
apie kariuomenės įsikišimą, jei valdžia pa
tektų į ekstrimistų rankas. Tokias galimy
bes ypačiai 
vęs aukštas 
nas ir karo

Socialinė
kartu. Jei krašto valdžią perimtų kairio
sios darbiečių grupės, tai būtų vykdomos 
tokios plataus masto socialinės reformos, 
kad beveik nieko nebepaliktų privatiška- 
jam sektoriui. To sektoriaus atstovai jau 
dabar užuodžia tokią galimybę, todėl ne
besiskubina investuoti savo kapitalų kraš
te, bet stengiasi juos nukreipti į užsienius. 
Tokiu būdu, bijodamas virsti proletaru, 
Anglijos pramoninlinkas nesąmoningai 
greitina ekonominę katastrofą.

Jeigu krašto valdžią perimtų dešiniosios 
grupės, tai jos iš pirmos dienos susidurtų 
su profesinėmis darbininkų sąjungomis,

populiarina gen. Walker, bu- 
Nato karinių pajėgų pareigū- 
veteranas pulk. Stirling.
ir ekonominė revoliucija eina

Nelaimė, kad profesinės sąjungos yra 
didelėje kairiųjų ekstremistų įtakoje, ku
rie gundo valdžią perimti jėga ir tvarkyti 
D. Britaniją pagal Sov. Sąjungos modelį. 
Apie tokį momentą ir kalba jau minėtas 
gen. Walker ir jo draugai. Tačiau britų ar
mijos tradicijos neleidžia kariuomenei kiš
tis į politiką. Nelengva būtų išvesti britų 
kariuomenę į gatves, kaip Pietų Amerikos 
kraš'tuose arba revoliucijos metais Rusi
joje. Vienas atsakingas generolas neseniai 
pareiškė, kad kraštui patekus į sunkumus, 
reikia ne kariuomenės šauktis, bet skelbti 
naujus parlamento rinkimus.

Kalbant apie parlamento rinkimus, vis 
labiau išryškėja naujas, iki šiol beveik ne
girdėtas paradoksas — abi didžiosios par
tijos nori valdžios, bet abi taip pat jos ir 
bijosi. Abiejų partijų vadai gerai žino, kad 
ir laimėjus parlamente absoliutinę daugu
mą, krašto ekonominė ir socialinė padėtis 
nuo to greitai nepasikeis. Bendroji nuomo
nė šiuo metu, atrodo, yra tokia, kad kraš
tui geriausiai pasisektų susitvarkyti, jei 
ateinančius rinkimus laimėtų darbiečių 
partija, bet jos vadu pasidarytų ne abejo
jantis Wilsonas, o nuosaikus ir tvirtas Roy 
Jenkins. Tokią kombinaciją remtų net ir 
daugelis konservatorių, nes tai būtų, tur 
būt. pats geriausias kelias pergyventi re
voliuciją, kurios! eigoje niekam nesiristų 
galvos nuo pečių. Tačiau agresyviosios 
kraštutiniųjų jėgos daro visa, kad ir Ang
lijos „revoliucija“ būtų verta savo vardo, 
t. y., kad ji būtų žiauri ir negailestinga.

Reikia manyti, kad per šimtmečius kau
pusi politinį ir socialinį patyrimą, Britani
ja pergyvens be didelių sukrėtimų ir nau
josios krizės laikotarpį. Bet prarastos jau
nystės ji nebeatgaus. D. Britanija pasiliks 
kraštas, gyvenąs praėjusos didybės prisi
minimais. kuriame kiekvienas gyventojas 
laukia pensijos amžiaus, kad galėtų grei
čiau perduoti savo rūpesčius ir tautos ži
las tradicijas kitiems. Atrodo, kad jie ne
benori ar nebegali patys su jomis susido
roti. Britanija pamažu virsta pensininkų 
ir praeities brangenybių saugotojų sala.

Lucanus

Tame pačiame suvažiavime buvo numa
tyta ir aptarta gana plati jaunimo sąjun
gos darbų programa. Tikėkime, kad ji su 
•kaupu bus įgyvendinta.

Kituose Europos kraštuose būtų sunkiau 
atskiras jaunimo sąjungas suorganizuoti, 
nes jo ten esama nedaug. Tačiau didelį pa
sigėrėjimą kelia Šveicarijos lietuvių veik
la, į kurią, kaip matyti, įsitraukia ir jau
nimas. Pasak šveicarų spaudos, visame 
krašte esama tik 70 lietuvių — įskaitant
vaikus, senelius ir nuo lietuviškosios ben-

Dalyvavęs Rumunijos 30 metų komunis
tų valdžios iškilmėse, Kosyginas išvyko 
neturėjęs numatytų pasitarimų su prezi
dentu Ceaucescu. Jam buvo pasiūlyta dar 
dvi dienas pasilikti Rumunijoje, bet Kosy
ginas atsisakė. Nepasitenkinimo priežas
tis — Rumunija nesutinka praleisti per sa
vo teritoriją Sovietų kariuomenės į Bulga
riją ir reikalauja grąžinti dalį savo kraš
to, kurį rusai yra okupavę (Besarabija ir 
Bukovina).

Jo turiniui atpasakoti paskirti net penki 
samizdato puslapiai. Įdomiausia žinia apie 
Simo Kudirkos fondą. Lietuvoje renkami 
pinigai jo šeimai padėti. Taip pat nurodo
ma, kad dešimčiai metų nuteistas S. Ku
dirka ir jo motina jau yra JAV piliečiai.

„BRITAIN FIRST“
Tai yra, galima sakyti, naujas britų Na

tional Fronto laikraštis, daugiausia nu
kreiptas prieš komunistus ir jų įtaką į D.

kurių įtaka ir galybė yra pralenkusi visas 
politines partijas. Jų vadai nei kiek ne
abejodami skelbia, kad ateityje darbinin
kų atstovai turės turėti lemiamą balsą, 
sprendžiant krašto ekonominius reikalus. 
Len Murray, TUC gen. sekretorius yra pa
reiškęs, kad darbininkų atstovai nebūtinai 
privalo pasidaryti apmokamais įmonių di
rektoriais, bet jie turi sėdėti su> jais už to 
paties stalo, kad sprendžiami įmonių ir ka
pitalo panaudojimo reikalai.

NORI BŪTI BRITŲ PILIEČIAIS
Daugiau kaip iš šimto kraštų atskiri as- 

menys pareiškė norą šiais metais gauti 
britų1 pilietybę. Daugiausia buvo pakista
niečių (15,896). Toliau eina indai, jamai- 
kiečiai, Kipro salos gyventojai ir lenkai 
(1,371). Lietuvių, pareiškusių norą priimti 
britų pilietybę, buvo 21, latvių — 79 ir es
tų — 30.

Britanijos gyvenimą. Medžiagos apie ko-
druomenės nutolusius. Tačiau tik paseki
me mūsų spaudą ir pamatysime, kaip gra
žiai ir sėkmingai Šveicarijos mažytė kolo
nija atstovauja Lietuvai ir ją visokiais bū
dais garsina. Esant reikalui, jie nevengia 
net ir Šveicarijos jaunimą į darbą pasi
telkti. Dar visi gerai prisimename anuos 
metus, kai Šveicarijos lietuviai rinko au
kas Vasario 16 gimnazijai. Tai buvo nuo
stabu, o šiais metais jie ėmėsi organizuoti 
Lietuviškąją Studijų Savaitę, apie kurią, 
tur būt, dar daug gražių dalykų girdėsime.

Liko tik D. Britanija, kurioje lietuviš
kasis jaunimas mažiausiai teikia vilčių. 
Nebeverta aiškinti priežasčių, kodėl taip 
yra, nes apie tai jau daugybę kartų buvo 
kalbėta ir perklabėta. Norisi tik išreikšti 
viltį, kad kaimynų geru pavyzdžiu užsi
krėtęs, ir Anglijos jaunimas pradės jei ne 
atskirai organizuotis, tai bent aktyviau 
jungtis į vyresniųjų veiklą.

J. Vikis

PULK. STIRLING PASIRUOŠĘS PADĖTI
Jersey saloj gyvenąs milijonierius pulk. 

D. Stirling prisipažįsta, kad jis organizuo
ja savanorių organizaciją (GB 75), kuri 
yra pasiryžusi gelbėti britų pramonę ir 
elektros jėgaines, jeigu kiltų visuotinis 
streikas. Jis sakosi esąs pasiryžęs remti 
šią organizaciją pinigais, jeigu iškiltų rei
kalas. Britų spauda betgi galvoja, kad to
kio reikalo niekada nebus.

Pulk. Stirling sakosi neremiąs jokios po
litinės partijos, tačiau sutinka, kad pavo
jų krašto ekonominiam gyvenimui gali su
daryti tik kairiosios ekstremistų grupės.

A. A. MARGARITAI
BAJORINIENEI mirus, jos vyrą 

Mečį Bajoriną ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Dargių ir Andruškevičių šeimos
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MARGARITAI BAJORINIENEI 

mirus, jos vyrą Mečį, sūnų ir 
dukrą nuoširdžiai užjaučia ir 

kartu liūdi

D. V. Ribokai

t
MARGARITAI BAJORINIENEI 
mirus, mielam prieteliui Mečiui

Bajorinui ir jo visai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime
Angelika. Stasys Kasparai

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
kūrėjui ir dabartiniam jos Tarybos 
vicepirmininkui Mečiui Bajorinui

ir jo šeimai, netekus mylimos žmonos ir motinos 
MARGARITOS BAJORINIENĖS,

gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

D. B. Lietuvių Bendruomenės 
Taryba ir Krašto Valdyba.

munistų veiklą per įvairias partijas ir 
prof, sąjungas jie patiekia tikrai labai 
daug.

Iš kitos pusės tai yra britų'nacionalistų 
partijos organas. Tos partijos šūkis yra — 
Britanija britams! Jie siūlo sustabdyti imi
graciją ir pradėti repatriaciją. Taip pat jie 
siūlo pasitraukti iš E. E. Bendruomenės ir 
labiau suartėti su baltosios rasės buvusio
mis kolonijomis ir Commonwealtho kraš
tais.

KRIMTECHNIKA — 74
Tokiu vardu buvo pavadinta Maskvoje 

suruošta kriminologijos paroda. Joje 66 
firmos išstatė įvairius prietaisus, vartoja
mus policijos ir kriminalistų bei šnipų pa
saulyje. Joje buvo ir dvi britų firmos, vie
na parodžiusi melagiams susekti prietai
są, o kita — įsilaužimo aliarmo įrengimus. 
Nežiūrint į tai, kad parodoje buvo gana 
daug įvairių kriminalistams susekti ir nu
sikaltimams išvengti prietaisų, vis dėlto 
ten nebuvę nieko, kas iki šiol dar nežino
ma. Matyti, pačius naujausius tos rūšies 
modelius policija ar juos gaminančios fir
mos laiko slaptuose seifuose. JAV firmoms 
buvo, uždrausta parodoje dalyvauti, todėl 
parodoje buvo tik vienas dar prieš drau
dimą atgabentas karavanas — laboratori
ja, kurią jos savininkas pardavė Sovietų 
vidaus reikalų ministerijai už 11.000 sva
rų.

SACHAROVAS PATVIRTINO
Žinomasis Sovietų mokslininkas A. Sa

charovas pranešė Vakarų koresponden
tams, kad Aukščiausioji Sovietų Taryba 
specialiu nutarimu tikrai paleido iš Vladi
miro kalėjimo Simą Kudirką. Iš kalėjimo 
jis nuvykęs į Maskvą, o iš ten traukiniu 
tiesiai į Vilnių pas savo motiną. Nieko ne
minima apie S. Kudirkos žmoną. Spaudos 
žiniomis, S. Kudirka ruošiasi kartu su mo
tina emigruoti į JAV.

REIKIA DIRBTI
JAV prezidentas Ford'as, kalbėdamas 

Ohio State university studentams pareiš
kė, kad jaunoji Kinijos karta yra draus
minga ir dirba sunkiai. Ji tiki į krašto 
ateitį. Amerikos jaunimas turi pasitempti, 
jei nenori būti pralenktas.

Dar labiau turėtų pasitempti D. Brita- 
-nijos jaunimas, jau seniai gyvenąs pagal 

1 romėnų šūkį — duonos ir žaidimų.

SeįitiįnfoS DIENOS
— Rumunija pati pirmoji pakvietė pre

zidentą Fordą į Bukareštą.
— Generolas sir W. Walker skelbia, kad 

jis gali suorganizuoti iki 3 milijonų Civil 
Assistance darbininkų, jei krašte kiltų 
anarchija.

— Bethoveno devintosios simfonijos cho
ralas dabar grojamas kaip Rodezijos nau
jas himnas. Kol kas dar niekas neparašė 
šiai melodijai žodžių.

— Norvegijos karaliaus vaikaitį H. Lo- 
rentzeną užpuolė bare trys vyrai ir su 
alaus buteliu sužalojo jo veidą. Ligoninėje 
padaryta 31 „stitches“. Visa tai atsitiko 
Newcastle-upon-Tyne (Anglijoje).

— Sov. Sąjungos karinėse oro pajėgose 
tarnauja daugiau kaip 80 tautybių atsto
vai.

— Anglijos katalikų laikraštis „Tablet“ 
praėjusią savaitę išleido 7.000-tąjį numerį. 
Per 134 metus jis turėjo tik 7 redaktorius.

— Prancūzija susitarė parduoti Egiptui 
50 Mirage F-l naikintuvų. Šiuo metu jie 
skaitomi geriausi naikintuvai pasaulyje.

— Katalikų bažnyčios vadai Čilėje krei
pėsi į vyriausybę, prašydami paskelbti po

litinių kalinių amnestiją.
— JAV užmezgė diplomatinius santy

kius su Rytų Vokietija. Ambasadorium pa
skirtas J. S. Cooper.

— Septyni žymūs Londono gydytojai nu
tarė atidaryti kliniką Paryžiuje, nes bijo, 
kad privatiškas gydymas Anglijoje gali 
būti visai uždraustas.

— Užsienio ambasados Pekine gauna ki
niečių laiškus, smerkiančius Mao Tse-tun- 
gą ir jo sistemą. Manoma, kad tai yra ki
nų studentų, verčiamų dirbti žemės ūkyje, 
nepasitenkinimo apraiška.

— Vokietija sutiko paskolinti Italijai 
800 milijonų svarų ekonominei padėčiai 
pagerinti.

— Rašytojas Maksimovas Paryžiuje 
griežtai pasisakė prieš kairiojo sparno va
kariečius intelektualus, kurie „begėdiškai 
tyli“ dėl rezistentų persekiojimo Sov. Są
jungoje.

— Rytų Vokietijos kariuomenės kapito
nas atbėgo į V. Vokietiją.

— „Pop“ festivalio dalyviai traukia teis

man policiją už plaukų nurovimą, nosies 
sukruvinimą ir sutrukdymą medituoti...

— N. Zelandijoje staiga mirė ministeris 
pirmininkas Norman Kirk 51 metų am
žiaus.

— Zagrebo (Jugoslavijoj) stoty trauki
nys dėl per didelio greičio nuėjo nuo bė
gių. Apie 150 žmonių užmušta. Kraujo ty
rimai parodė, kad mašinistas buvęs blai
vus.

— JAV lėktuvas SR 71 atskrido iš New 
Yorko į Farnborough per 1 vai. 55 min. ir 
42 sek. Jis skrenda greičiau už šautuvo 
kulką — apie 2.000 mylių per valandą.

— Venecuela tikisi šiais metais turėti iš 
naftos pajamų 4.000 milijonų svarų. Tai 
vienintelė Pietų Amerikos valstybė, skoli
nanti pinigus kitiems.

— Gallup'o daviniais, 56% amerikiečių 
pageidauja, kad buv. prezidentui Nixonui 
būtų keliama byla.

— Graikijos studentai nepatenkinti, kad 
naujasis min. pirmininkas per švelniai el
giasi su buvusiais kariškojo režimo vadais.

— Japonijoj išplaukė į jūrą pirmas ato
miniu reaktorium varomas laivas.
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Šveicarai akademikai 
nepriklausomoje Lietuvoje

PROF. JUOZAS ERETAS

Paskaita skaityta Studijų Savaitėje 
Šveicarijoje

ŠVEICARIJA KAIP POLITINIS IDEALAS 
IR ATRAMOS TAŠKAS

Pavergtos tautos, siekiančios savo lais
vės, visuomet turi prieš akis kokią nors 
nepriklausomą šalį, kuri joms šviečia kaip 
politinis idealas. Tokiu pavyzdžiu pabal- 
tiečiams nuo pat jų veržimosi laisvėn pra
džios buvo Šveicarija.

Tuo ji jiems pirmiausia tapo dėlto, kad 
ij buvo maža, maždaug tokio didumo, kaip 
jų siekiamos valstybės — Estija, Latvija 
ir Lietuva. Šveicarija jiems akivaizdžiai 
parodė, kad ir ne didelė šalis gali gyvuoti, 
net žydėti. Artima pabaltiečiams Šveica
rija buvo ir savo gyventojų skaičiumi, ku
ris 19-to šimtmečio gale tesiekė apie tris 
milijonus, kurių daugumas tuomet dar bu
vo — kaip ir pabaltiečiai — žemdirbiai. 
Taigi, kas šveicarams pavyko, kodėl tas 
neturėtų pavykti ir pabaltiečiams? šiems 
politiškai ypač arti širdies buvo laisva 
šveicarų buitis bei demokratiškos tradici
jos, kuriomis jie gėrėjosi viešėdami Alpių 
krašte arba skaitydami Schillerio „Wil
helm Tell“. Dėlto nesistebime, kad dar 
prieš Pirmą Pasaulinį Karą estai savo tau
tinį teatrą atidarė statydami šią dramą ir 
taip pat nesistebime, kad mūsų Vincas 
Kudirka dar praėjusiame šimtmetyje tą 
veikalą išvertė į savo kalbą. Ir tai. būtent, 
visu įkvėpimu, kaip parodo jo eiliuota pie
mens daina:

Sudie, puikios pievos 
Ir kloniai žali!
Piemuo turi trauktis — 
Žiema netoli.

Trauksime į kalnus, žiemelę pajutę;
Grįšime išgirdę raibąją gegutę:
Kada kvietkelės kloniuose ims žydėti, 
Kada upeliai linksmai ims sriūvėti.
Kudirka gerbė Šveicariją, kurios jis pats 

niekad nematė, ypač tuo, kad ji, laisvės ži
bintą iškeldama, ne tik idėjiškai, bet ir vi
sai realiai padėdavo pavergtoms tautoms 
išsivaduoti iš vergijos, nes jis žinojo, kaip 
sėkmingai šveicarai rėmė persekiojamus 
graikus, armėnus, airius, žydus, lenkus :r 
dar kitas mažas tautas ir kaip nuoširdžiai 
jie priglausdavo svetur engiamus laisvės 
kovotojus. Tai gerai žinodami, ir Rusijos 
carizmui pasipriešinusioji pabaltieji 
gausiai naudojosi tos priebėgos svetingu
mu. Atsiminkime tik estų politiką Paets, 
kuris 1905 m. po nepavykusios revoliucijos 
bėgo Šveicarijon, prisiminkime ir Rainį 
su žmona Aspazija, kurie net 14 metų iš
gyveno šiame krašte, kur pernai Latvijos 
dainiui Eastagnoloje net buvo pastatytas 
paminklas.

Šveicarijon veržėsi ir lietuviai, ypač 
gausiai nuo praėjusio šimtmečio galo. Žy
mią jų daugumą sudarė kunigai, kurie gin
damiesi nuo rusų beskleidžiamų iizmx; — 
jauname, tik 1889 metais įkurtame Fri
burgo universitete ieškojo mokslinės atra
mos. Tokiu būdu ten susidarė ištisa lietu
vių kolonija, kurioje, pradedant nuo 1895 
metų, viešėjo daugiau kaip 110 studentų. 

Ypač per Pirmąjį Pasaulinį Karą ir tuoj 
jam pasibaigus, atvykdavo ,ir pasauliečiai 
— Šalkauskis, Bistras, Turauskas, iš Klai
pėdos krašto Ašmys, iš Amerikos Pakštas. 
Neatsiliko nei moterys, iš kurių čia vyra
vo Pečkauskaitė — Šatrijos Ragana. Sky
rium dar minėtinos skaitlingos lietuvaitės, 
kurios, Fr.jurge studijuojančių kunigų 
globojamos, Jugenbohlyje pas Šv. Kry
žiaus seseris ruošėsi savo pašaukimui.

Friburgo kantono vyriausybė lietuvius

studentus, kurių daugumas čia moKesFpa- 
sislėpdami nuo rusų valdžios, rūpestingai 
globojo, kas jiems leido nekliudomai ruoš
tis būsimai veiklai tėvynėje.

Šis universitetas bei laisva demokratiš
ka aplinka ugdė ir politines lietuvių aspi
racijas. nes daugelis profesorių susidomė
jo tautiniu lietuvių atgimimu, kiti net ak
tyviai rėmė įvairius jų komitetus Fribur
ge ir Lozanoje.

MAX NIEDERMANN (1874-1954)

Rėmė lietuvių siekius ir Bazelio univer
siteto lingvistikos profesorius Max Nieder
mannas. Gimęs 1874 m. Winterthure ir ten 
baigęs gimnaziją, jis studijavo kalbotyrą, 
ilgiausiai Bazelyje, kur 1897 m. ir daktari- 
zavosi. Tuo dar nepasitenkindamas, jis 
praplatino savo akiratį Paryžiuje pas gar
sųjį Meillet, kuris savo studentams vis 
kartodavo: „Jei norite išgirsti, kaip kalbė
jo Europos Adomas, važiuokite pas lietu
vius.“ Šis paskatinimas kaip žaibas trenkė 
į Niedermanną ir ragino jį, 1899 m. Baze
lyje tapusi privatdocentu, įvesti į mokslo 
programą ir lietuvių kalbą. Tuo būdu jis 
virto „Šveicarijos Meilletu“.

To dar negana — jis asmeniškai norėjo 
sutikti „Europos Adomą“ ir tiesiog iš jo 
lūpų išgirsti, kaip skamba ta filologiškai 
neįkainojamos vertės kalba. Dėl to jis 1921 
m. skubinosi į tuomet dar gerokai nualin

tą Lietuvą, kur jis iš pačių kaimiečių 
šnektos užrašė žodžius, garsus, kirčius.

Kaune jam rūpėjo pasitarti su Būga. Šis 
sutiko jį pagarbiai, tačiau, kaip cerberis, 
sėdėdamas ant savo sunkiai surinktos 
(600.000 lapelių) medžiagos, tokiu svečiu, 
suinteresuotu Būgą laimėti bendram dar
bui, per daug nesidžiaugė, nes pats vienas 
norėjo savo turtą žodyno pavidalu pa
skelbti. Toks ekskliuzyvizmas Niederman- 
nui buvo nesuprantamas, nes jis buvo tik
ras, kad toks milžiniškas darbas tebus ga
limas sutelktomis jėgomis. Jo teisingą gal
voseną 1923 m. parodė staigi (dėl persidir- 
bimo) Būgos mirtis. Be šito atsisakymo, 
Niedermannas taip pat pajuto skriaudą, 
kad jis, 1929 m. iš Rygos už nuopelnus bal
tistikai gavęs garbės doktoratą, tokio ne
sulaukė iš Kauno. Tuomet jo bičiuliai tikė
josi. kad jis bent 1932 m., mūsų universi
tetui švenčiant pirmą dešimtmetį, tokio 
pagerbimo susilauks. Bet ir šįkart jis bu
vo „užmirštas“. Bet būdamas ne garbė
troška. Niedermannas ne tik įprasta ener
gija varė pirmyn Žodyno leidimą, bet dar 
rūpinosi mūsų pabėgėliais, kurie 1945 m. 
Šveicarijos buvo priglausti. Tų metų rug
pjūčio 3 d., skaitydamas jiems Yvendone 
paskaitą apie pabaltiečių tautas bei kal
bas, jis tarp kitko įdomiai palygino Jab
lonskį su Būga. Jablonskis esąs daržinin
kas, kuriam rūpi piktžoles išravėti, o Bū
ga — botanikas, nagrinėjąs augalą tokį, 
koks jis yra.

Niedermanno nuopelnai Lietuvai nepa
prasti ir visuomeniniu atžvilgiu, nes jis 
nuolatos keldavo bei remdavo ir jos poli
tinius siekius — ypač Vilniaus klausimą 
— pačioje įtakingiausioje šveicarų spau
doje, tuo paskatindamas ir kitus savo tau
tiečius imtis plunksnos.

(bus daugiau)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

A. D. Kizlys Kizlaitis — Kas žlugdė ir 
žlugdo lietuvių tautą? Chicaga, 1974 m. 
124 psl., kaina 2 dol.

Kazimieras Barauskas — Prisikėlimo 
žmonės. Religinių raštų rinkinys. Spausdi
no „Draugo“ spaustuvė, 1974 m. Aplankas 
Kazio Veselkos. 223 psl., kaina 4 dol.

Jose Eustasio Rivera — Amazonės 
Džiunglėse. Išvertė Povilas Gaučys, išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje, 1874 
m. Aplankas Ados Korsakaitės-Sutkuvie- 
nės. 355 psl., kaina 6 dol. Tai yra romanas 
apie gumos rinkėjus Amazonės upyno 
džiunglėse.

Dalia Saukaitytė

*** *

Viskas lieka lyg provėžos gilips: 
Ką turėjai, ko jau neturi.
Nuo brandumo apsunkusios girios 
Atsidūsta nakties vidury.

Viskas liko, kas pralėkė šuoliais 
Tankumynu naktų ir dienų.
Ii- keliauji lyg angelas puolęs — 
Su sparnais ir maišu akmenų.

Girios girios, šlamėkit rugsėjy, 
Brandžios girios ■— nakties vidury.
Viskas lieka: ir piūtys, ir sėjos.
O prieš vėją — keliai keturi.

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

Eene įdomiausiai P. Mišutis kalba apie 
šventų vietų lankymą — esą, kasmet tikin
čiųjų į jas vis mažiau atsilanko. Pavyz
džiui. Šiluvoje 1972 — tik apie 1300. Iš tik
rųjų, vien Šiluvos bažnyčioje trigubai su
tilptų. Kas lankėsi 1973 per šilinių atlai
dus, tas buvo liudininkas, kad per kiekvie
nas šv. Mišias Šiluvos bažnyčia buvo pil
nutėlė žmonių. Sekmadienį mašinos už
tvindė ne tik Šiluvos miestelį, bet ir jos 
apylinkes. Autoinspektoriai jų vieną die
ną suskaičiavo apie tūkstantį.

„Veprių Kalvarijas 1972 m. aplankė vos 
tūkstantis. Vilniaus Kalvarijos jau nebe
lankomos. — džiūgauja P. Mišutis, — nors 
prieš keliolika metų sutraukdavo dešimtis 
tūkstančių tikinčiųjų".

Ypatingai fanatiškai ateistai trukdyda
vo tikintiesiems nuvykti į Vilniaus kalva- 
rijas. 1961 metais teko būti tokių trukdy
mų liudininku. Sekminių rytą taksistai ga
raže pamatė skelbimus, draudžiančius va
žiuoti keliu link Kalvarijų. Mūsų prašo
mas taksistas kategoriškai atsisakė važiuo
ti į Kalvarijas, nes milicija gaudanti vai
ruotojus ir atiminėjanti vairuotojo pažy
mėjimus. Mūsų taksistas pasiūlė vykti ke
leiviams per Antakalnį ir ties Valakum- 
piais valtimi persikelti per Nerį. Deja, at
vykę į Valakumpius per Nerį persikelti ne
galėjome, nes čia budinti milicija neleido. 
Vietiniai Valakumpių gyventojai stengėsi 
maldininkams padėti. Jie pamokė mus ei
ti pakrančių krūmais Nemenčinės link.

Kas kovojo?
Šiemet sukako 70 metų, kai buvo panai

kintas 40 metų trukęs draudimas spaus
dinti lietuviškas knygas lotyniškomis rai
dėmis. Ta proga „Komunistas“ (Nr. 8) įsi
dėjo doc. J. Zinkaus straipsnį „Lietuvių 
spaudos panaikinimas". Tame straipsnyje 
jis įrodinėja, kad tikrieji kovotojai už 
draudimo panaikinimą buvę ne buržuazi
niai inteligentai, ne Macijauskas ar „pir
masis lietuvių milijonierius“ P. Vileišis, 
bet Rusijos revoliucionieriai, kurių tarpe 
buvo ir lietuviai V. Kapsukas, Z. Angarie- 
tis ir kt. O garbusis rašytojas ir kunigas 
Vaižgantas net siūlęs įsivesti Muravjovo 
propaguojamą rusiškąjį šriftą, nes tuo 
šriftu paskelbtos 1867 m. J. Juškos lietu
viškos dainos „atrodančios visiškai pado
riai“. Vaižgantas taip pat tikinęs, kad jei 
naujieji rašmenys būtų laisvai konkuravę 
su senaisiais, jei rašmenų keitimo akcija 
būtų pradėta ne religinių, bet pasaulieti
nių lietuviškų knygų ir lietuviško periodi
nio laikraščio leidimu, lietuviškųjų mo
kyklų kūrimu, — „rusiškojo raidyno pa
sisekimas būtų buvęs neabejotinas ir spė
rus."

Doc. J. Zinkus dėl tokio Vaižganto iš
vedžiojimo kitaip galvoja.

„Ne pačių rašmenų vienokia ar kitokia 
moksline verte, ne jų patogumu ar nepato
gumu lietuviškam raštui, ne noru šviesti 
ir kultūrinti lietuvių liaudį vadovavosi ca
ro valdžia: naujų rašmenų įvedimas tebu
vo savotiška skraistė, kuria prisidengus 
norėta atimti iš lietuvių tautos elementa
riausią jos teisę — teisę vartoti gimtąją 

Ten milicijos nesą. Tačiau ir čia, persikė
lus per Nerį, valtininką užpuolė draugovi
ninkai ir pagrasino, kad daugiau nebekel
tų.

Trukdymo priemonės pasirodė neefekty
vios. Tikintieji pėsčiomis būriais plaukė į 
Vilniaus Kalvarijas. Panerio miškai skam
bėjo giesmėmis ir litanijomis. 1962 m. 
ateistai, pasitelkę kariuomenę, išsprogdino 
Vilniaus Kalvarijų koplytėles, o griuvėsius 
tą pačią naktį išvežė. Vietas, kur stovėjo 
koplytėlės, užpylė žemėmis ir užlygino. 
Nuo tada šventos vietos lankymas tikrai 
sumažėjo, bet neišnyko. Sekminėse renkasi 
maldininkai iš įvairių Lietuvos kampelių 
ir melsdamiesi eina 7 kilometrus tais ta
keliais, kur stovėjo Kalvarijų koplytėlės. 
Kažkieno pamaldžios rankos koplytėlių 
vietose iš akmenėlių išdėsto kryžius ir pa
puošia gėlėmis.

Veprių Kalvarijas (Ukmergės rajonas) 
ateistai taip pat sunaikino, tačiau maldi
ninkų minios per Sekmines tebeplaukia į 
sugriautų koplytėlių vietas.

Buvo bandyta sugriauti ir žemaičių Kal
varijų koplytėles. Net paveikslai jau buvo 
nukabinti. Tačiau žemaičiai ėmė rinktis 
pulkais ir keliolika dienų ėjo sargybą, pa
siryžę iki paskutiniųjų ginti šventą vietą. 
Taip ir liko Žemaičių Kalvarijos koplytė
lės nesugriautos.

Baigiant trumpas pastabas apie P. Mi- 
šučio straipsnius ir kalbas, tenka pridurti, 
kad šie straipsniai ir kalbos tikrovėje yra 
ne jo, o partijos balsas, klaidinąs nekritiš
kus protus.

kalbą, kurti šia kalba nacionalines verty
bes.“

Už šį tiesų pasisakymą galima atleisti 
doc. J. Zinkui net jo užsispyrusį tvirtini
mą, kad ne knygnešiai, ne dauguma Lietu
vos gyventojų ir visur išsiblaškę inteligen
tai iškovojo prieš 70 metų Lietuvai spau
dos laisvę, o tiktai Rusijos revoliucionie
riai... šiuo metu gal svarbiau yra tai, kad 
ta iškovotoji laisvė būtų apsaugota ir iš
laikyta. Doc. J. Zinkus sako, kad Muravjo
vas reikalavo ne tik rusiškomis raidėmis 
knygų, bet taip pat, kad mokiniai būtų mo
komi vien tik rusiškai „rusiško tautišku
mo ir provoslavijos dvasia“.

-Ar gali doc. J. Zinkus paneigti, kad šian
dien toji „rusiško tautiškumo dvasia“ 
sparčiais žingsniais ateina į Lietuvą ne per 
„graždanką“, bet naujais, žymiai tobules
niais ir veiksmingesniais keliais? Ar jis 
gali, padėjęs ranką ant širdies, pasakyti, 
kad šiandien, prisidengus internacionaliz
mo skraiste, nenorima „atimti iš lietuvių 
tautos elementariausią jos teisę — teisę 
vartoti gimtąją kalbą, kurti šia kalba na
cionalines vertybes?“ Ar gerbiamasis do
centas tikrai galvoja, kad caro rusinimas 
buvo rusiškesnis už šiandieninį, leidžiantį 
pasilaikyti tautinę formą, bet reikalaujan
tį prisiimti tarptautinį, atseit, rusišką tu
rinį?

J. Baltmiškis

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
G. R. FORDO LAIŠKAS

Atostogos namie
Pro mašinų ūžimą ataidi atostogų garsai, 

vaizduotėje rodosi pergyventi atostogų įspū
džiai. Niekur iš Škotijos neišvažuota, o kiek 
daug matyta, pergyventa. Mažą berniuką dėl 
draugystės su savim pasiėmus, dar įdomesni 
daiktai ir įvykiai pasidaro — turėk tik kantry
bės į jo klausimus atsakinėti. O būtų gražu,kai 
pagalvoji, retkarčiais pačiam vaiku pabūti, 
vaiko protu pagyventi.

Pilyje kasdien pirmą valandą iššauna pat
ranka. Taip daroma nuo senų senovės. Prieš 
radijo išradimą tai buvo gera priemonė lai
vams pranešti tikrą laiką, ta sena tradicija pa
laikoma ir dabar.

Berniukas, nors prieš tai įspėtas apie šūvį, 
krūpteli, paskui, stebėdamas pavėjui slenkan
tį dūmų debesėlį, sako:

— Matai, anglus įspėja, kad nelįstų į Ško
tiją. O jei jie sugalvotų mus užpulti, mes užtai
sytume visas tas patrankas, kur prie sienų su
statytos — matai, kiek jų ten daug — ir iššau- 
tumėm į anglus. O ir Mons Meg pilną parako 
pripiltumėm, pačiu didžuoju akmeniu užtaisy- 
tumėm, tai būtų šūvis iš tos didžiosios, su- 
grlaustų Mons Meg!

Aye, senas būdamas pagalvoji vaikišku 
balsu: jei mes Lietuvoje pilį ant tokios aukštos 
uolos būtumėm turėję, jei toje pilyje tiek daug 
patrankų butų buvę, jei nors viena iš jų būtų 
tokia didelė kaip Mons Meg, kažin kokia dabar 
Lietuvoje tvarka būtų...

Galerijose sukrauti meno turtai, vaikšto 
Auld Frank iš vieno skyriaus kitą, apžiūri iš
statytus paveikslus. Muziejuose sustoja prie se
nų manuskriptų, bando juos skaityti, lyg ir jis 
ką nors išmanytų, suprastų. O laikraščiai skel

bia parodą daiktų, turinčių ryšį su Robert the 
Bruce — šiemet septyni šimtai metų nuo jo gi
mimo — reikia būtinai nueiti apžiūrėti.

Dokumentų dokumentai eilėmis sudėti, eik 
nuo vieno prie kito skaitydamas, jei turi kan
trybės ir supratimo. Bet štai vienas dokumen
tas, kurs ir nemokytam paprastam žmogui su
prantamas ir įdomus. Tai Declaration of 
Arbroath — škotų diduomenės laiškas popie
žiui apie Robert the Bruce išrinkimą karaliu
mi. Jame škotai popiežiui aiškina, kad jie ko

voja prieš anglus ne dėl garbės ar turtų, bet 
dėl savo laisvės. Kol dar nors šimtas gyvų ško
tų liks, jie vis kovos. Daug ten gražių iškilmin
gų pasakymų, mums lietuviams pritaikomų.

— Aš norėčiau matyti Robert the Brucės 
kirvį, — sako berniukas.

Ak, atsitinka kad mažas berniukas ir seną 
iš svajonių į gyvenimo tikrovę pažadina. Ber
niukas buvo girdėjęs, kaip Robert the Bruce 
užmušė anglą , o jo kirvis perkirtęs šalmą ir 
kaukolę, negalėjo gerai atrodyti, tai Robert 
the Bruce pažiūrėjęs į kirvį ir pasakęs: „Oh, 
žiūrėk, koks mano kirvis!..“ Ir Skotai, pasako
dami apie tai, prieš kirvį prideda stiprų keiks
mažodį, kad klausantysis tikrai suprastų, kaip 
kirvis po kovos atrodė. Tai matai, vaikeli, kol 
Auld Frank svajojo apie laišką popiežiui, apie 
tuos visus gražius, garbingus pasakymus, tu 
gyvenai realybėje. Kas būtų likę iš tų visų gar
bingų žodžių, jei Robert the Bruce stiprioje 
rankoje nebūtų turėjęs kirvio, jei už Robert the 
Bruce nebūtų stovėję ginkluoti škotų pulkai.

Ir taip diena iš dienos vis naujos vietos ap
lankomos, vis nauji įspūdžiai. O ir arti kiek įdo
mių vietų esama, pėsčias gali nueiti, gėda būtų 

tų vietų neaplankyti, kai žmonės net iš kitų 
kraštų atvažiuoja, čia pat Torphichen, mažas 
kaimelis tarp kalnų įsispraudęs, švento Jono 
Ordenas prieš aštuonis šimtus metų čia įsikū
rė,kai saracėnai juos iš šen tosios žemės išvarė. 
Iš čia riteriai traukdavo į pasaulį pagonių 
mušti. Dalis jų tvirtovės tebestovi, viduje brė
žiniai, paveikslai, dokumentų nuotraukos, ap
siaustai su ant jų išsiuvinėtais kryžiais.

Toliau Linlithgow, kur nelaimingoji Mary 
Steward, Queen of Scotland gimė. Sena pilis 
prie ežero, sena bažnyčia. Visas nedidelis mies
telis senove dvelkia.

Ir daug mažiau žinomų pastatų ir vietų ar
timoj e apylinkėje. Kiekviena vieta turi savo 
istoriją ir padavimus. Sidabro kasyklos, kalkių 
kasyklos, senos laidojimo vietos, kur laidota 
jau prieš keturis tūkstančius metų, (kaip jie 
žino?) kai dar Škotijoje nebuvo škotų, nė An
glijoje anglų. Akmenys, išstatyti tam tikrame 
atstume nuo Torphichen, kuriuos pasiekęs 
žmogus gavo Torphichen sanctuary, jis jau bu
vo švento Jono Ordeno ritierių globoje. Trys 
Galabraes akmenys,stovi lyg audros nulaužtų 
medžių kamienai. Prieš krikščionybę ten žmo
nės saulę garbindavo. Vienas iš jų turi ir paly
ginti neseną istoriją. Vieno turtuolio duktė 
slaptai susitikdavo prie jo su kaimo bernu. Tė
vas vieną vakarą pasiuntė vyrus suimti berną 
ir išsiųsti jį į kolonijas. Bernas geruoju nepasi
davė ir buvo nudurtas. Mergaitė pribėgusi pa
griebė durklą ir negyva sukrito šalia mylimojo, 
čia ir kalva, ant kurios kadaise Walter savo pi
lį turėjo. Jis vedė Marjory, Robert the Bruce's 
dukterį. Jų sūnus buvo Robert the Second. Tai 
čia prasidėjo House of Steward, pasibaigė 
Linlithgowe. Viskas čia apylinkėje, per trejetą 
valandų gali nuo Kaim į Linlithgow pėsčias 
nueiti.

(Bus daugiau)

Dar būdamas viceperezidentu, Gerald R. 
Fordas buvo atsiuntęs ALT-o pirmininkui 
K. Bobeliui tokį laišką:

„Jausčiau garbę, jeigu Jūs galėtumėte 
atsilankiusiems į Aštuntąjį Amerikos Lie
tuvių Kongresą perduoti mano sveikini
mus ir geriausius linkėjimus.

Labai pritinka, kad atstovai lietuvių kil
mės amerikiečių, kurių tradicijos ir kultū
riniai laimėjimai tiek praturtino mūsų 
kraštą, susirenka užtikrinti, kad tos tradi
cijos ir tie laimėjimai būtų tęsiami.

Lietuvių ryžtas ir laisvės troškimas, ma
tomi jų ilgoje istorijoje, yra tikrai nuosta
būs.

Tebūnie Jūsų aštuntasis kongresas sėk
mingas ir tebūnie pasiekti numatytieji 
tikslai.

■ Nuoširdžiai Jūsų,
Gerald R. Ford“

PASIŽYMĖJĘS INŽINIERIUS
Tarp JAV universitetų studentų vyku

sias automobilių pagerinimo varžybas lai
mėjo Vakarų Ontario (Londone) universi
teto keturių studentų grupė. Tos grupės 
vedėju paskelbtas ką tik universitetą bai
gęs lietuvis Jurgis Valaitis. Jie padarė vi
są eilę patobulinimų, kurių svarbiausi — 
sumažintas triukšmas, padidintas saugu
mas ir greitis vandenyje.

P. IR A. BRAŽINSKAI

„T. Ž.“ praneša, kad Bražinskų byla 
Turkijoje dar nebaigta. Aukštasis Anka
ros teismas rugsėjo 26 d. dar kartą svars
tys Sov. Sąjungos advokatų skundą dėl, jų 
manymu, neteisėto amnestijos pritaikymo.

Paskutinis Eltos biuletenis paskelbė tik 
tiek, kad Vliko posėdyje buvo pranešta 
apie Bražinskų bylą...

MOKA 35 KALBAS

Kanadoje gyvenąs Povilas Janulis mo
ka net 35 kalbas. Jo tėvas yra lietuvis, o 
motina ukrainietė. Šiuo nietu jis dar mo
kosi naujų kalbų, nes nori sumušti pasau
lio rekordą, kuris esąs 39 kalbos. Janulis 
yra 35 m. amžiaus. Dirba teisme vertėju.
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Pabaltijys priklauso Vakarams
LIETUVIAI — INDIVIDUALISTAI riams vieniems, nes jie vistiek negalėtų 

reikšti nuomonės, kuri skirtųsi nuo Sovie
tų vyriausybės“, pareiškė R. Vaigauskas.

Išeivių lankymasis tėvynėje esąs ribotas. 
I Latviją leidžiama atvykti iki 2.000 per 
metus. Esą, daugiau nebūtų galima sutal
pinti. Išvykimas iš Lietuvos visada buvęs 
labai sunkus, bet dabar dar pasunkėjęs. 
Priežastis — katalikų bažnyčios veikla.

vienkiemiams, kur 
turi nuosavą kam-

pradeda tokiu sa-

Žurnalistas J. Steele „The Guardian“ 
dienraštyje paskelbė savo įspūdžius iš ap
silankymo Lietuvoje ir Latvijoje. „Mes vi
sada buvome individualistų tauta“, pareiš
kęs jam vienas universiteto lankytojas. 
Tai esanti pagrindinė priežastis, kodėl 
Lietuvoje nenorima (Rusijos pavyzdžiu) 
keltis į didžiulius kaimus, arba, kaip da
bar vadinama, gyvenvietes. Nors tose gy
venvietėse esą lengviau apsirūpinti kuru, 
šviesa ir kitais reikmenimis, bet lietuviai 
esą pirmenybę teikia 
kiekvienas gyventojas 
pą ir žemės sklypelį.

Savo rašinį autorius
kiniu: „Nors Lietuva ir Latvija turi sovie
tinę formą, nors jų miestų pagrindinės 
gatvės vadinamos Lenino vardais, nors to
se gatvėse skelbiami socializmo šūkiai, ta
čiau tos dvi valstybės nėra panašios į Ru
siją. Jos taip pat nėra panašios į vieną ki
tą.

Daugelis maskviečių sako, kad Pabalti
jys psichologiškai, kultūriškai ir net poli
tiškai (priklauso Vakarams."

Nurodęs, kad Latvija yra gavusi savo 
kultūrinį palikimą ir išorinę išvaizdą iš 
vokiečių, o Lietuva daugiau iš lenkų, 
čiau abi jos priklausančios centrinės 
ropos kultūrai.

Vilniuje iki pirmojo pasaulinio karo 
veno lenkų ir žydų mišinys. Dabar lenkų 
esą likę mažai, o 40.000 žydų bendruome
nė dėl emigracijos smarkiai mažėjanti. Ta
čiau rusų ir baltarusių esą gana daug.

„Eidamas rugpjūčio pavakare pagal Ne
ries upę Vilniuje, negali įsivaizduoti esąs 
Sovietų Sąjungoje. Ant vieno kranto stovi 
įspūdingi savo stiklo fasadu nauji operos 
ir teatro rūmai, kokių vargu pamatysi 
Maskvoje, Leningrade, Jervanoje ar Tifli- 
se. Ant kito kranto laiptai veda į dviejų 
bokštų bažnyčią.

Septintą valandą ryto bažnyčia pilna 
žmonių — įvairaus amžiaus vyrų ir mote
rų Maskvos ortodoksų bažnyčioje matosi 
tik palinkusių moterų skarelės. Rygos pro
testantų (ir katalikų) bažnyčiose taip pat 
daugiausia pagyvenusių moterų. Tačiau 
Vilniuje, kaip ir Lenkijoje, bažnyčios yra 
pilnesnės, negu Vakarų Europoje.“

Vilniuje autorius matęs daug dailiai ir 
moderniškai apsirengusių žmonių, ypačiai 
jaunimo, kuris seka Vakarų madas. Dra
bužiai esą ne importuoti, bet daryti Lietu
voje. Jam atrodę, kad kitos Sovietų res
publikos šitaip gerai neapsirengia.

Lietuva ir Latvija yra tarsi siena, už ku
rios prasideda Rusija. Valstybės planavi
mo komiteto pirmininko pavaduotojas Po
vilas Dragelis pareiškęs, kad Lietuva šiuo 
metu tautos ūkio pajamų atžvilgiu esanti 
trečioje vietoje. Pirmas dvi vietas užiman
čios Latvija ir Estija.

Baltijos valstybės dabar esančios pa
grindinės Sov. Sąjungos vidaus rinkos ap
rūpintojos. Kas antras vagonas, kas ket
virtas radijo aparatas, kas antras telefo
nas, kas šeštas šaldytuvas esą pagamina
ma Latvijoje. Lietuva turinti didžiausią 
Europoje spalvotos televizijos aparatų fab
riką.

Pakankamai gerai Baltijos valstybės ap
rūpinančios ir savo gyventojus. Pvz„ šim
tas Latvijos šeimų turi 103 radijo apara
tų, 70 televizijų ir skalbiamų mašinų, 60 
šaldytuvų. Automobilių čia taip pat esą 
daugiau, kaip Sov. Sąjungoje, nors tik To 
šeimynų iš šimto turi 
populiari susisiekimo 
ciklai.

Vilniaus ir Rygos 
esančios moderniškos 
tos. Ypačiai gražiai esanti apstatyta Lie
tuvos sostinė. Pakeliui iš Vilniaus į Kau
ną matyti daug iš plytų pastatytų privatiš- 
kų namelių. Tai ženklas, kad lietuviai, 
kaip pradžioje minėta, yra individualistai 
ir nesiveržia į valdiškus butus. Kaimo gy
venimas Lietuvoje sudarąs valdžiai rūpes
čių, nes jaunieji bėga į miestus, o senieji 
nenori kraustytis iš savo senųjų vienkie
mių.

KULTŪRA IR POLITIKA
Antrąjį savo straipsnį J. Steele pradeda 

pasakojimu apie lietuvių kalbą, kuri esan
ti pati archaiškiausia Europoje. Apsilan
kęs Lietuvių Kalbos ir Literatūros Institu
te, jis patyręs, kad lietuviai kalbininkai 
labai intensyviai dirba, tirdami savąją 
kalbą ir atskiras tos kalbos tarmes. Kas
met minėtojo instituto mokslininkai suren
ka apie 10.000 naujų liaudies dainų, patar
lių ir tarminių išsireiškimų. Sanskrito kal
bos mokslininkai iš kitų kraštų atvažiuoją 
į Vilnių palyginti lietuvių kalbos kaitymo 
formų su seniausiomis pasaulio kalbomis.

Institutas leidžiąs 16-kos tomų akademi
nį lietuvių kalbos žodyną, kurio pirmieji 
devyni tomai jau pasirodę. Taip pat ruo
šiamas didelis lietuvių kalbos atlasas.

Lankantis Baltijos kraštuose, esą neiš
vengiamai susiduriama su nepriklausomy
bės ir tauttiškumo klausimais, šioje srity
je autorius nors ir bando išlikti neutra
lus, bet savo išvedžiojimams jis daugiau
sia pasinaudoja ne kokių rezistentų, bet 
oficialių valdininkų pateiktąja medžiaga. 
Jis pamini, kad Lietuva nuo 1926 metų, o 
Latvija nuo 1934 m. nebebuvusios pilnai 
nepriklausomos, nes buvusi įvesta diktatū
ra, kuriai mažai terūpėję ūkininkų reika
lai. Bet vis dėlto autorius pabrėžia dvi 
skirtingas sroves, kurių viena skelbia apie 
Lietuvos okupaciją, o antroji apie „tikro
sios laisvės“ atėjimą 1940 m. Slaptasis 
Stalino-Hitlerio susitarimas Lietuvoje ofi-

ta-
Eu-

gy-

cialiai ignoruojamas ir laikomas falsifi
kuotu dokumentu. Tačiau po Stalino mir
ties esą rodoma daugiau supratimo tautiš
kiems reikalams.

Tarsi norėdama sumažinti tautinį pasi
priešinimą, Sovietų vyriausybė skirianti 
daug lėšų ir dėmesio vietos kultūros ir 
ekonomijos reikalams. Ypatingai tai esą 
žymu Lietuvoje. Pateikiant gyventojams
geresnes mokymosi sąlygas, nemokamą Į „Tiesos“ redaktorius Albertas Laurinčiur 
gydymą, geresnius butus ir patogesnį su-i^as pareiškęs: „Pas mus nėra jokios kata- 
sisiekimą, esąs nukreipiamas dėmesys nuo 
svajojimų apie galėjusias būti po karo ki
tokias sąlygas į paprastą kasdienybę.

Pagal autoriaus išvedžiojimus, šitoji 
kasdienybė lemia ir politiškąjį momentą. 
Susidarąs įspūdis, kad ne tik Lietuvoje, 
bet ir Vakaruose norima pripratinti žmo
nes prie esamos padėties, leidžiant įvy
kiams vystytis pamažu. Esą, nors Anglija 

. ir JAV oficialiai nepripažįsta Baltijos 

. kraštų okupacijos, nors jose tebėra fikty
vios egzilų atstovybės, bet JAV konsulas 
Leningrade jau keletą kartų „neoficialiai“ 
lankęsis Baltijos kraštuose. Tik Australi
ja sulaužiusi Vakarų politinę tradiciją 
Baltijos valstybių atžvilgiu, sukeldama di- į 
džiulę naujųjų ateivių pasipiktinimą.

Oficialiai Lietuvoje nekreipiama dėme
sio į okupacijos pripažinimą. Spaudos de
partamento direktorius, kadaise Sovietų 
atstovybėje Londone dirbęs Ričardas Vai 
gauskas pareiškęs: „Kokios naudos mes 
galime tikėtis iš pripažinimo? JAV turi 
apie 2 milijonus dolerių, kurie priklauso 
Lietuvai. Bet mes išmainome Italijoje ark
lius į salamį ir uždirbame daugiau.“ Štai, 
kokiu būdu sprendžia nepriklausomybės 
reikalą buvęs diplomatas, bet už šnipinėji
mą iš Anglijos ištremtas, R. Vaigauskas!

Nors Baltijos valstybės turi savo atski
ras nors ir labai vargingai atrodančias už
sienio reikalų ministerijas, bet jų minis
terial niekam neatstovauja ir niekur vieni 
nekeliauja. Kartais jie įjungiami į Sovietų 
delegaciją Jungtinėse Tautose. „Būtų juo
kinga keliauti užsienio reikalų ministe- negu bendrai Sovietų Sąjungoje.

„Peak 474“

automobilius. Labai 
priemonė esą molo

naujosios statybos 
ir gražiai suplanuo-

Kantrybės tikrintojai
Tokiu pavadinimu išspausdinta laiškų

likų problemos. Vis mažiau ir mažiau žmo
nės lankosi bažnyčiose. Jie geriau taupo 
pinigus nusipirkti automobilį, o nepasista- 
tyti naują bažnyčią.“ Bet čia pat pridėjo, 
kad partijos nariams eiti {bažnyčią yna 
draudžiama. Vienas jaunas istorikas ban
dęs šitaip aiškinti tikėjimo reikalus. „Va
karuose jūs turite nepraktikuojančius ti
kinčiuosius. Lenkijoje yra netikį prakti- 
kuotojai, o šičia praktikuoja tikintieji“. 
Pats autorius, lankydamas pilnas žmonių 
Vilniaus bažnyčias (jų 
nis), atrodo, negalėjęs 
— ar jos todėl pilnos, 

Įsekiojamas, ar kad jis 
tvfi lead iic

esą likę pustuzi- 
išspręsti klausimo 
kad tikėjimas per- 
toleruojamas? Ma- 

' tyti. kad jis negalėjo ar nenorėjo pasirink
ti daugiau informacijų apie katalikų baž
nyčios padėtį Lietuvoje, nes vienoje vie
toje pats prisipažįsta, kad esą labai sunku 
pasakyti apie bažnyčios stiprybę ir įtaką 
Lietuvoje. Jis primena tik tiek, kad jeigu 
bažnyčios įtaka būtų tokia silpna, kaip tei
gia partijos pareigūnai, tai kodėl tokiomis 
žiauriomis priemonėmis kovojama su „K. 
B. Kronikos" leidėjais?

Žydų tikėjimas esąs labai sumenkęs. 
Vienintelė Vilniuje sinagoga penktadienio 

• vakare negalėjusi turėti pamaldų, nes ne- 
’ susirinko pagal talmudą reikalaujamas de

šimties žmonių skaičius. Vilniuje ir Rygoje 
- nesą jokių paminklų, kur buvo žydų getai, 

nors Varšuvoje toks yra. Iš Lietuvos ir 
Latvijos leidžiama daugiau žydų emigruo
ti, negu iš Maskvos ar Leningrado. Auto
rius mano, kad ir šiuo atveju gyvenimas 
Baltijos respublikose yra kiek laisvesnis,

pieno surinkimo punkto vedėjos N. Bendi- 
kienės nesąžiningumą.

— Kreiptis j pieno kombinatą nėra pras
mės, — skundžiasi jie. — Pernai Smyšni-
kova ir Balbukova ne kartą rašė, pačios 
važiavo, bet taip ir liko neišgirstos...

Ta pati gaida skamba Ignalinos rajono 
Moliakalnio tarybinio ūkio žemdirbių laiš
ke:

— Mums nusibodo skųstis Taujūnų pie
no surinkimo punkto vedėjos Paulavičie- 
nės nesąžiningumu. Apsilanko tikrintojai 
iš rajono, o išvažiuodami vos bepajėgia į 
mašiną įlipti. Argi apdumtomis akimis ką 
pamatys?“

Perskaičius tokias apžvalgas stebiesi ne 
tiek žmonių nesąžiningumu (kiekvieno na
gai į save linkę), kiek nesugebėjimu jų su
drausminti. Atrodo, kad Lietuvoje tebevei
kia garsusis carinių laikų dėsnis — ranka 
ranką prausia.

LIETUVOJE
BĖDOS PRASIDEDA

Derbyshire skautai suruošė pasaulinę 
skautų stovyklą. Vardą tai stovyklai pa
rinko Peak ‘74. Peak yra aukštumos, ku
rios prasideda Chatsworth Park'o apylin
kėje. Toje pačioje vietoje prieš aštuonis 
metus stovyklavo mūsų brolių „Rambo- 
ree“. Didžiąją stovyklą sudarė dvi atski
ros stovyklos: sesių ir brolių. Kiekviena 
stovykla buvo padalinta į pastovykles „Da
lės“ vardais (Millers dale; Dove dale) — 
iš viso 21 pastovykles su atskira Stabo sto
vykla „Peak dale“. Lietuviai skautai buvo 
atsisakę dalyvauti, nes stovyklos data su
tapo su rajono 25-ja stovykla Sodyboje.

Susidomėjimas šia stovykla buvo dide
lis. Gal todėl, kad pirmą kartą anglai ruo
šė mišrią stovyklą — skaučių ir skautų 
kartu. Norinčių buvo 40.000, bet neturint 
tokio didelio žemės ploto ir štabo stovyk
lai parengti, buvo priimta tik 6.000 daly
vių. Stovyklautojai atvyko iš 32 valstybių. 
Kai kurios valstybės atsiuntė tik vieną ar 
du. asmenis. Buvo skautų net iš tolimos Ja
ponijos.

Rajono vadeivos paraginti, nutarėme ir 
Lietuvos trispalvę iškelti Chatsworth Par
ke, kur dalyvavome su savo vienetu 1965 
m. suruoštoje Ramboree. Taip su lietuviš
ka vėliava dalyvavom tik vieni. Stovyklau
tojai, pastebėję mūsų vėliavą, galvojo, gal 
tai naujos Afrikos valstybės vėliava...

Daug kartų teko dalyvauti tarptautinėje 
stovykloje ir čia norėčiau sulyginti su 
Ramboree. kurioje anksčiau dalyvauta. 
Stovykla buvo gerai suorganizuota ir 
bai moderni. Maistą parūpino speciali 
permarket, sanitarinė priežiūra buvo 
vyzdinga. Savanoriai „šiukšlininkai“ 

. skautų eilių) tvarkė šluos reikalus.
Stovykloje teko sutikti daug senų drau

gų ir pažįstamų. Džiaugėsi, kad nepabūgau 
vienas tokioje masėje iškelti savo vėliavą. 
Dirbau štabe, o broliai ukrainiečiai pri
glaudė mane nakčiai ir prie savo stalo. 
Laisvalaikius leidau lankydamas pasto
vykles.

Stovyklą atidarė DEVONSHIRE KUNI
GAIKŠTIS. Tą dieną ją aplankė apie 
10.000 žmonių ne tik iš Anglijos, bet ir iš 
užsienio. Smagu pasidarė ir pačiam, kad 
mes jau tiek daug metų gyvendami užsie
niuose, vis dar įstengiame išlaikyti būrelį 
lietuviško skautų jaunimo.

Užsiėmimų netrūko: nuo tradicinių 
skautiškų, iki pačių moderniausių, kaip 
čiuožimas ant „modernaus“ sniego. Prisi
dėjo ir kariuomenė su parašiutininkų 
bokštu, iš kurio skautai galėjo šokti. Ati
darymo proga, sekmadienį, buvo suruošta 
vilkiukų bei paukštyčių diena.

Ypačiai domėjausi virimo varžybomis. 
Pirmą vietą laimėjo Naujosios Zelandijos 
skautės.

Stovyklos ekrane dažnai pasirodydavo 
ir žavėjo stovyklautojus ukrainiečiai savo 
šokiais ir tautiniais drabužiais. Be to, jie 
turėjo savo pastovyklėje mažą, bet labai 
skoningą savo tautodailės darbų parodėlę. 
Tunezijos skautai atšventė stovykloje sa
vo krašto nepriklausomybės šventę. Jie ga
vo didelę paramą iš savo valstybės ir buvo 
atsivežę daug propagandinės literatūros.

Būta ir netikėtumų. Sprogo vandens 
vamzdis. Visi stojo darban — moki susi
kalbėti, ar ne. Gavusi klaidingą žinią, ir

sesė Zinkienė atvyko į Chastworthą su 
sausų drabužių ryšuliu. Buvo užsidegusi 
ir palapinė nuo dujų... Vokieičai pasižy
mėjo savo nauja tradicija. Jau nuo 1970 m. 
Vokietijoje skautai stovyklauja uniisex 
palapinėse — berniukai ir mergaitės mie
ga vienoje palapinėje. Sunku buvo įtikin
ti, kad Anglijoje tai nepriimta. Vokiečiai 
nenusileido ir stovyklavo kartu.

Kaip visuomet, stovykloje užsimezga 
naujos pažintys. Teko susipažinti ir su 
„jauniausiu dalyviu iš Kanados“, kuris 
jau turėjo 90 metelių. Jaunasis senelis 
džiaugėsi jaunimu, gražiu oru ir gamta. Jį 
supo jaunimas, norėdamas išgirsti apie jo 
jaunas dienas, ir ką galvoja apie šių die
nų skautukus. Sutikau ir vieną savo tau
tietę. Su angliukėmis iš pietinės Anglijos 
buvo atvykusi ir jauna lietuvaitė. (Kaip 
gaila, kad jos neranda kelio į mūsų eiles).

Nejučiomis atskubėjo penktadienis — 
paskutinis vakaras. Laužą uždegė stovyk
los organizatorius, skautininkas T. Rage, 
pareikšdamas: iš šiaurės į pietus, iš rytų į 
vakarus, skelbiu šį laužą liepsnojantį. Su
skambėjo skautiškos dainos, o po malonios 
valandos visi sakėme — iki sekančios sto
vyklos.

B. Zinkus

Kili
la- 
Su- 
pa- 
(iš

apžvalga „Valstiečių Laikrašttyje (Nr.
91), kuri beveik ištisai čia pakartota.

„Ne kartą rašėme apie netvarką pieno 
surinkimo punktuose. Ne kartą girdėjome 
tikinant, esą daroma viskas, kad sukčiavi
mai liautųsi. Žemės ūkio produktų supir
kimo ir kokybės inspektoriai, pieninių la
borantai įpareigoti griežčiau kontroliuoti 
pieno surinkimo punktus...

O skundai redakcijai vis vien nesilauja.
Jų kas kartą daugiau. Žmonėskuriems 
„jau trūko kantrybė“ (taip prasiuėda dau
guma laiškų), pateikia rimtus ir pamatuo
tus kaltinimus.

— Mažeikių rajono Ruzgų pieno surin
kimo punktui jau treti metai vadovauja 
Emilija Stasienė. Tiek laiko stebėję jos 
darbą, įsitikinome: ji nesąžininga, nusuka 
pieno riebumą ir svorį. Mūsų atstovų, ku
rie turėtų dalyvauti, tiriant pieno riebu
mą, vedėja į punktą nenori įsileisti...

Laišką pasirašė penkiolika Mažeikių ra
jono Juodeikių kaimo gyventojų. Jų tarpe

Juodeikių apylinkės Tarybos visuome-| Apie vieną jau senokai garsinamą tarp- 
ninės komisijos Ruzgų pieno surinkimo kolūkinį kompleksą „Tiesa“ rašo: 
punkto darbui tikrinti narys F. Liūlys, Į „Kuktiškių tarpkolūkinds paršelių augi- 
liaudies kontrolės grupės pirmininkas I I oimo kompleksas perduotas naudoti pra- 
Granauskas. įėjusių metų pabaigoje. Atrodytų, naujuose

Jie spėjo numinti daugelio rajoninių Į tvartuose visi darbai turėtų eiti sklandžiai, 
įstaigų slenksčius, ne kartą varstė Mažei- Į Tačiau iškyla rūpesčių dėl mėšlo tvarky- 
kių centrinės sviesto gamyklos duris. Juosimo.
išklausydavo, pažadėdavo „imtis priemo- Į Komplekse įrengta 2000 kubinių metrų 
nių“. O punkto vedėja E. Stasienė po se-Į mėšlidė. Mėšlui paskirstyti reikalingas 
nam tebesukčiauja. Įgreifinis krautuvas. Jis buvo užsakytas

— Kai įtartinai ėmė mažėti A. Vasiliaus-1 Lietuvos žemės ūkio technikos“ Alytaus
kienės parduodamo pieno riebumas, — ra-1 rajoninio susivienijimo dirbtuvėse dar šių 
soma laiške, — patikrinome jos ką tik at-1 metų kovo pradžioje. Praėjo pusmetis, ta- 
neštą pieną. Butirometras parodė 4,6 proc. I čiau užsakymas vos tik pradėtas vykdyti. 
Nepatikėjome. Galvojome, atsitiktinumas. Tarpkolūkinės fermos vadovai keturis 
Po kelių dienų vėl ištyrėme. Radome 4,3 Į kartus dėl to vyko į Alytų, nuolat skambi- 
proc. O vedėja kelintą pusmetį žymėdavo Į na; teiraujasi. Atsakymas vienodas — ne- 
riebumą iki 3,4 proc.... i

Kai dar kartą nuėjome į punktą pasitik
rinti riebumo, E. Stasienė vos neišgrūdo Į 
mūsų pro duris. Prireikė ilgų ginčų, kol 
pagaliau teikėsi įsileisti. Keturias valan
das sugaišome, vėl radome neatitikimų. 
Bet kas iš to! Vedėja nekreipė į tai dėme
sio.

Punkto darbą tikrino ir Šiaulių pieno 
| kombinato darbuotojas A. Augustas. Ta
čiau nieko nerado. Nesistebime. Dar nė 
vienai revizijai „nepasisekė“ nutverti E. 
Stasienę už rankos.

Kas rytą pilame pieną į punkte esančią 
vonią. Atvažiavęs pieninės vairuotojas tu
ri kartu su vedėja nustatyti bendrą viso 
ryte surinkto pieno riebumą, šis rodiklis 
svarbus ir mums, nes pagal jį punktui ap
moka už pieną. Jei mažas vidurkis, mažiau 
gauname

Bet E.

turime komplektuojančių detalių. Beje, 
kai kurias svarbiausias dalis (du elektro
magnetus, siurblį) pristatė pats ūkis. Ne
jaugi neįmanoma rasti elektros variklių, 
šlangų ir kitų greifiniam krautuvui reika
lingų dalių?

Kreiptasi paramos į respublikinį susi- 
I vienijimą. Čia irgi maitina tik pažadais.
Imi galvoti, kad, 
statyti lengviau, 
krautuvą.“

ko gero, kompleksą pa- 
negu įsigyti tą nelemtą

MEDALIAI

ir mes.
Stasienė rytmetinio pieno riebu-

viena, nelaukdama vairuotojo.

SPORTININKAMS
Baidarių irklavimo varžybose Jerevano 

ežere vilnietis V. česiūnas išsikovojo auk
so medalį. Sidabro medalį tose pačiose 
varžybose gavo V. Trukšinas.

VIEŠĖJO KVAKERIAI
„G. K.“ rašo, kad tris dienas Tarybų 

Lietuvoje praleido Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Anglijos jaunųjų kvakerių de
legacijos. Jos susipažino su Vilniaus ir 
Kauno įžymybėmis, architektūros ir kul
tūros paminklais, su jaunimo gyvenimu, 
pabuvojo Trakuose ir Pirčiupiuose. Jau
nieji kvakeriai buvo atvykę iš Minsko, kur 

Į kartu su tarybinio jaunimo atstovais daly-

mą tiria
Kartą ji F. Liūlio akivaizdoje gavo skirtin
gus rezultatus. Vienas butirometras rodė 
4,2 proc., kitas — 3,7 proc. Važtaraštyje 
įrašė mažesnį procentą.

F. Liūlys po to parašė skundą. Mažeikių_______ ________ _________ ______ , „„
centrinės sviesto gamyklos direktoriausI""""tradiciniame susitikime” 
pavaduotojas A. JaSkulis atsakė jam raš-| Kaip žinoma, kvakeriai yra religinė pro- 
tiskai, bet tokiais žodžiais, kad kiekvie- Į testantų sekta, iki šiol negirdėta Sov. Są- 
nam praeitų noras ieškoti teįsybės. I jungoje. O pasirodo, kad čia ruošiami net

Apžvalgoje neįmanoma smulkiai atpasa-1 tradiciniai susitikimai su JAV ir Anglijos 
koti visų gautų skundų. Bet, man regis,| jaunaisiais kvakeriais...
šito nė nereikia. Jų turinys beveik vieno-Į
das. J. Armokavičienė ir kai kurie kiti I TIKRAI VERTA SKŲSTIS... 
Klaipėdos rajono Dumpių tarybinio ūkio .. . , .
Rimkų skyriaus darbininkai prirašė net du Į meiU birželio 12 d. Panevėžio ūki- 
sąsiuvinio lapus pavyzdžių, kalbančių apie Į n‘ų Pre2“*l parduotuvėje pirkau vaikišką 

Į dviratuką „Kregždutė“, kurį pagamino 
I Šiaulių „Vairo“ dviračių gamykla. Tą die- 
I ną dukrai sukako dešimt metukų — norė
josi vaiką nudžiuginti.

Parvežęs dviratuką namo, išpakavau, 
Į ėmiau montuoti. Niekaip neįstengiau pri- 
Į veržti pedalų, nes buvo pagamintos dido- 
I kos skylės, o varžtai mažesni. Be to, ir tie 
I be sriegių, todėl teko ieškoti vinių ir jais 

(Rusijoj sušaudyto generolo Uborevičiaus Į sutvirtinti pedalus.
žmona). I Netrukus subyrėjo rėmas, pasirodo, blo-

Rastus vaikus įregistruodavo kaip pa-1 ?ai buvo suvirintos detalės, o iš apvalių 
mestinukus. Kai kurie vos pradėję kalbėti ratų beliko nulio formos gelžgaliai. Pa
savo gimtąja tėvų kalba, turėjo ją užmirš- Prasčiausiai gamintojai nesuveržė stipinų, 
ti. Su jais kalbėta tik lietuviškai, juos Į todėl taip ir atsitiko. Galėjau, žinoma, 
stropiai saugojo nuo nepageidaujamų lan- Pats tai padaryti, tačiau negi gali žmogus 
kytojų ir nuo gestapo agentų, kurie laikas Į išmanyti apie visų gamyklų produkciją, 
nuo laiko ypatingai domėjosi daktaro Pet
ro Baublio veikla. Daug dešimčių Kauno 
getto vaikų perėjo per gerojo daktaro!
Baublio rankas, būdami dėkingi jam kaip 
išgelbėtojui. Daug jų dabar gyvena Izra
elyje. "

Neseniai mus pasiekė liūdna žinia, kad 
aviacijos nelaimėje žuvo daktaras Petras 
Baublys. Nustojome šviesaus humanisto, 
mūsų vaikų gelbėtojo, mūsų ištikimo drau
go.

Beveik 10 metų aš pažinojau daktarą P.
Baublį, sutikdavau jį kaip bendradarbį, ir 
kaip gerą pažįstamą. Neaukšto ūgio, nuo
stabiai kuklus ir beveik drovus, jis nemė
go, kai jam primindavo jo veiklą karo me
tu. Jis visada stengėsi nukreipti kalbą į 
kitą temą, darydamas tai su jam įgimtu 
taktu ir inteligencija.

Tokiu jis liko mano atmintyje ir atmin
tyje daugelio Lietuvos žydų vaikų, kurie 
lenkia galvą prie jo kapo.“

rasa
„Dirva“ (Nr. 54) įsidėjo iš Izraelio laik

raščio „Mūsų Kraštas“ dr. B. Bliūdo 
straipsnį apie praėjusių metų rudenį lėk
tuvo avarijoje žuvusį gydytoją Petrą 
Baublį. Tas straipsnis įrodo, kad žydai 
įvertino tuos lietuvius, kurie, humanišku
mo vedami, padėjo jiems sunkiaisiais karo 
metais.

„Lietuvos žydija šventai saugo vardus 
tų, kurie rizikuodami savo gyvybe, nebijo
dami mirtino pavojaus sau ir savo arti
miesiems, iki galo pildė žmogaus ir huma
nisto pareigas. Tarp tų, kurie kaip šviesos 
spinduliai, fašistų antižydiško teroro laiku 
pasirodė jaunas kuklus daktaras Petras 
Baublys. Jis buvo tik 27 metų amžiaus, 
kada likimas pastatė jį prieš alternatyvą, 
arba nuduoti nieko nematant, lyg gyveni
mas eina normalia vaga, kaip tai matė de
šimtys ir šimtai jo kaimynų, profesijos ko
legų ir pažįstamų, arba pasipriešinti nieko 
nekaltų žmonių — vaikų ir senelių žudy
nėms, kurie buvo tik keletą šimtų metrų 
nuo ‘vaikų namų’ Vilijampolėje (Kauno 
priemiestyje), kurių vedėju jis buvo pa
skirtas 1942 metais.

Daktaras Baublys pasirinko antrąjį ke
lią. Kada j jį kreipėsi žmonės iš getto ir 
prašė padėti išgelbėti mirčiai paskirtus 
vaikus, jis pasakė ‘taip', ir nuo tos dienos 
‘vaikų namai' Vilijampolėje pasidarė iš
ganymo sala kenčiantiems tėvams, kurie 
nustojo tikėti žmoniškumu, gėriu, kurie 
turėjo tik vieną tikslą: išgelbėti nors vai-

• kus nuo žiaurių žudikų.
Ankstyvais rytais vaikai, užmigdyti stip- 

> ria doze liuminalo, buvo nešami iš getto 
ir padedami prie ‘vaikų namų* durų. Apie 

; tokius ‘pamestinukus* žinojo tik daktaras
• Baublys ir dvi jo bendradarbės gailestin-
• gosios seserys Vitnytė ir Ubcrevičienė

KNYG/1 APIE STALINIZMĄ

Roger Pethybridge parašė naują knygą, 
pavadintą ..Social Prelude to Stalinizm“. 
Joje įrodinėjama, kad Sovietų komunistų 
partija yra pusiau karinė organizacija, tu
rinti daugiau galios negu Graikijos ar Či
lės pulkininkų diktatūros.

KAD BŪTŲ DAUGIAU

Muencheno technikinio 
prof. Viktoras Reinhardas i 
tyrinėjimų išvadas, kaip reikia melžti kar
ves, kad jos duotų daugiau pieno. Žinoma, 
jo išvados nieko nesako apie tokius atve
jus, kai žmogus laiko tik vieną kitą karvę.

Jis tvirtina, kad bandoje būna viena va
dė. Ji paprastai pirmoji išeina kitų prieky
je į ganyklą, ji pirmoji pasirodo prie var
tų, kai genama namo. Tai ji pirmoji turi 
būti melžiama, dėl to ji daugiau atleis pie
no. Po jos turi būti melžiamos tos, kurios 
nuolat apie ją sukiojasi, o paskui jau vi
sos kitos, ir resultatai būna geri.

Taip pat ir tvarte vidurinė vieta turi 
būti užleidžiamą tai karvei, o šalia joe iš 
abiejų pusių — jos draugėms. Jei ta gar
bingoji vieta būtų užleidžiamą eilinėms 
karvėms, visos tada bus nepatenkintos ir 
duos mažiau pieno.

Profesorius dar neturi šimtaprocentinio 
atsakymo, ar pieno daugumas visiškai pri
klauso nuo tai vadei ir jos artimiausioms 
draugėms reiškiamosios pagardos. Gali 
būti, kad tos vadovaujančios karvės pir
mosios pasirenka ganyklos vietas, kur ge
resnė žolė, ir tai taip pat atsiliepia į pieno 
kiekį.

PIENO!
universiteto 

skelbia savo
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^TEuropoš^
Lietuvių Kronika

TAUTOS FONDUI AUKOJO
J. Sauliūnas 5.00 svarus.

LIETUVIŠKAS FILMAS IR 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
RUDENS BALIUS

Šv. Onos Draugija Lietuvių Sporto ir 
Socialinio Klubo patalpose (345A Victoria 
Park Road.) spalio 5 d., šeštadienį ruošia 

rudens balių.
Pradžia 8.00 — 12.00 vai.
Įėjimas — 50 p.

Draugijos Valdyba

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

IŠVYKO KUN. J. SAKEVICIUS
Lietuvių bažnyčios Londone rektorius 

kun. dr. J. Sakevičius, MIC, išvyko ketu
rioms savaitėms į JAV. Ten aplankys sa
vo motiną ir gimines, daugiausia laiko 
praleis Chicagoje.

IŠVYKA I NOTTINGHAMĄ
Rugsėjo mėn. 21 d. Nottinghame įvyksta 

Anglijos Lietuvių Sąskrydis. Ten yra pa
kviestas dalyvauti ir Londono choras. Už
sakytame autobuse dar yra vietų, kurio
mis galėtų pasinaudoti londoniečiai, norin
tieji vykti į sąskrydį. Prašome užsirašyti 
pas S. Kasparą. J. ■ Cernį, Baltic Stores 
ir Lietuvių Namuose, Užsirašant prašome 
kartu užsimokėti už kelionę po du svarus.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios. 
Išvažiavimo laikas bus praneštas vėliau.

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

PAMINKLAS P. ČEPONIUI
Prieš keleris metus Nottinghame mirė 

viengungis a. a. P. Čeponis, kuris buvo pa
laidotas Eastwood kapinėse.

Bradforde gyvenąs jo pusbrolis Petras 
Gudas pastatydino velioniui gražų pa
minklą, kurį rugpiūčio mėn. pašventino 
kun. J. Kuzmickis. Gedulingas Mišias už 
velionio sielą aukojo Bradfordo St. Ann's 
bažnyčioje.

J. K.

KEIQHLEY
MIRĖ T. AUGCNAS

Rugpiūčio 24 d. nuo širdies smūgio vie
tos ligoninėje mirė a. a. Teofilius Augū- 
nas, sulaukęs 73 metų amžiaus.

Velionis buvo kilęs apie Ukmergę ūki
ninkų šeimoje. Užaugęs darbavosi ūkyje, o 
vėliau geležinkelio vadyboje. Paskutinio 
karo metu buvo įjungtas į Darbo batalio
ną Vokietijoje, pateko į belaisvę, o bene 
1948 m. išemigravo į Angliją. 1951 m. atsi
kėlė į Keighley, dirbo įvairiuose fabrikuo
se, kol išsitarnavo pensiją. Ilgiausią laiką 
gyveno Senkų namuose, ligi mirties globo
jamas svetingų šeimininkų.

Rugpiūčio 30 d. kun. J. Kuzmickis St. 
Anne bažn. aukojo už velionio sielą gedu
lingas Mišias, dalyvaujant bemaž visiems 
Keighley lietuviams, o taipgi. draugams ir 
pažįstamiems iš Bradfordo ir k. Po „Libe
ra me" giesmės graudi eisena lydėjo kars
tą į kapines, kur paskutinį atsisveikinimo 
pamokslą lietuvių ir anglų k. pasakė kun. 
kapelionas, iškėlęs gražias velionio savy
bes.

A. a. T. Augūnas buvo taurus lietuvis ir 
sąmoningas katalikas, taikydamasis) gra
žaus principo: kas Dievo — Dievui, kas 
ciesoriaus — ciesoriui. Be to, buvo drau
giškas, paslaugus, geąos širdies. Grąžtai 
sugyveno su visais, ieškodamas, kas riša, 
kas pagilina žmogiškumą ir tikrą drau
gystę. Jo kuklumą išryškina paskutinis jo 
pageidavimas .kad ant jo kapo nebūtų ren
giamas joks paminklas.

Amžiną atilsį!
J. K.

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.

BRADFORDAS
LIETUVIO MOKYTOJO ŠVENTĖ

Kelių žmonių iniciatyva Bradforde rug
sėjo 1 dieną buvo surengta reikšminga lie
tuvio mokytojo šventė.

Jos graži įžanga prasidėjo St. Ann's baž
nyčioje prie gėlėmis papuošto altoriaus. 
Šv. Mišių metu, kada buvo meldžiamasi už 
gyvus ir mirusius mūsų tautos mokytojus. 
25 metų sukaktį švenčianti mokyt. T. I. 
Dickinson įsijausdama sugiedojo „Avė 
Maria“ ir „Panis angelorum“ giesmes. Pa
mokslininkas kalbėjo apie Kristų Mokyto
ją, skelbusį krikščionybės doktriną ir pa
vyzdžiu iškėlusį teisingumą, gailestingu
mą, ištikimybę, nusižeminimą. Jo mokiniai 
— vyskupai, kunigai ir tikintieji — net 
sunkiausiose sąlygose tęsia jo misiją Lie
tuvoje ir svetur. Jautriai nuskambėjo ti
kinčiųjų malda: „Paguosk mūsų tautos 
mokytojus, ištikimus Tau, dieviškajam 
Mokytojui, ir mūsų tėvynei Lietuvai“. Pa
baigoje tartum lietuviška rauda nuskam
bėjo „Dies irae“ giesmė už mirusius mo
kytojus. kuriai visi tikintieji atsiliepė dar
niai sugiedodami „Marija, Marija“.

Po pietų „Vyties“ klubo atnaujintoje sa
lėje, išpuoštoje Vytimi ir Geležiniu Vilku, 
pirm. St. Grybas trumpa kalba pasveikino 
mokytojus ir 50 metų pedagoginio darbo 
švenčiantį V. Ignaitį, pakvietęs paskaitai 
kun. J. Kuzmickį.

Prelegentas išryškino lietuvį mokytoją, 
atliekantį atsakingą mokymo ir auklėjimo 
darbą. Jis tartum žynys perteikia jauna
jai kartai ne tik savo išmintį, bet ir meilę 
bei tikėjimą vaiku. Mūsų mokytojai nuo 
pačios nepriklausomybės pradžios diegė į 
vaikų sielas tėvynės meilę, ttėvų ir vyres
niųjų pagarbą, palenkdami juos tradici
niam iškilių žmonių autoriteto pripažini
mui ir lietuviškos dvasios įsisavinimui. 
Drauge jie ryškino mokinių gabumus, 
įkvėpdami siekti savo gyvenimo tikslo. 
Lietuvis mokytojas spinduliuoja šviesiu 
pavyzdžiu ne tik mokykloje, bet ir gyveni
me. dalindamasis savo patirtimi ryšium su 
paskirais asmenimis bei visuomene. Pabai
goje išryškino sukaktuvininko V. Ignaičio 
asmenį, jo pedagoginį darbą ir visuomeni 
nę veiklą.

Antroje dalyje savo atsiminimais bei 
mintimis pasidalino mokyt. D. Banaitis ir 
sukaktuvininkas. Nuoširdžias sveikinimo 
kalbas pasakė DBLS tarybos ir Bradfordo 
sk. vardu A. Bučys, klubo kultūros reika
lų vadovas J. Adamonis ir svečias p. Dar- 
gis. Kat. Bendrijos vardu pasveikino ir 
klubo darže užaugintų gėlių puokštę su
kaktuvininkui įteikė Alf. Gudas. Minėji
mas užbaigtas visiems sutartinai sutrau
kus „Ilgiausių metų“ sukaktuvininkui.

Po oficialiosios dalies mokytojai ir sve
čiai buvo pakviesti į antrąjį aukštą, kur 
sumaniai įrengtoje salėje šeimininkės O. 
Gudienė ir Vaicekauskienė pavaišino pui
kiai parengtomis vaišėmis. Draugiškoje 
atmosferoje pasidalinta aktualiomis min
timis: J. Adamonis painformavo apie lie
tuviškus pusvalandžius BBC radijuje, o 
VI. Dargis plačiau paaiškino, kas daroma 
bendromis visų lietuvių jėgomis, kad tie 

pusvalandžiai būtų turiningi ir naudingi 
Lietuvos reikalams: V. Ignaitis painforma
vo apie gražiai pastūmėtą sumanymą ■— 
papildyti anglų k. parašytomis knygomis 
apie Lietuvą bei lietuvių autorių kūriniais 
lituanistini skyrių anglų bibliotekoje, šį 
darbą aukomis parėmė keli vaišėse daly
vavę lietuviai.

Minėjimas, naujas savo mintimi ir po
būdžiu, pavyko. Reikia atskirai padėkoti 
Vyties klubo valdybai už nuoširdžią me
džiaginę ir moralinę paramą: turint savo 
patalpas ir kultūrinius darbus paremian- 
čią klubo valdybą, galima daug ką ir ma
žomis jėgomis nuveikti. Reiktų tik dar di
desnio visų lietuvių susidomėjimo ir daly
vavimo tokiose šventėse.

J. Ku-kis

MANCHESTERIS
PADĖKA

Visų širdingiausią padėką reiškiame Ha
miltono Mergaičių chorui „AIDAS“ ir mu
zikui V. Verikaičiui už tokį puikų koncer
tą. Prelatui J. Gutauskui už iškilmingas 
pamaldas ir gražų pamokslą bažnyčioje, 
kun. J. Kuzmickiui, kun. S. Matuliui, MIC, 
ir kun. A. Putcei už atsilankymą, O. Vir- 
bickaitei ir J. Podvolskiui už Švento Rašto 
skaitymus bažnyčioje, Manchesterio Lietu
vių klubo valdybai už mergaičių ir svečių 
vaišinimą. Visų ekskursijų vadovams už 
ekskursijų suruošimą, V. Kupsčiui ir B. 
Barauskienei už loterijos pravedimą ir vi
siems kitiems, kurie bent kuo prisidėjo 
prie koncerto suruošimo.

Manchesterio Lietuvių Katalikų 
Bendrija

Švedija
MIRĖ PULK. V. BLAŽYS

(ŠLI) Rugpiūčio 12 d. Stockholme po il
gos ir sunkios ligos, eidamas 79-sius am
žiaus metus, mirė pulk. Įeit. Vincas Bla
žys. Iki Lietuvos laisvės sutemų velionis 
buvo aktyvioje karo tarnyboje, I tvarkė 
ūkio reikalus. 1943 metais, lietuviams at
sisakius steigti SS legioną, buvo nacių su
imtas ir drauge su kitais įkaitais laikomas 
Stutthofo koncentracijos stovykloje. 1945 
m. su nedidele buvusių stutthofiečių -gru
pele buvo Raudonojo Kryžiaus perkeltas 
Švedijon ir čia apsigyveno. Palaidotas rug
piūčio 24 d. Stockholme. Velionį amžinojo 
poilsio vieton palydėjo būrelis- stockhol- 
miečių, jų tarpe likimo draugai iš Stuttho
fo: pulk. O. Urbonas, V. Meilus ir inž. Kl. 
Gumauskas. Pastarasis prie kapo pasakė 
atsisveikinimo kalbą lietuviškai ir švediš
kai. Laidotuvėse taip pat dalyvavo viešnia 
iš Kanados p. I. Kairienė, Pov. Čalnaris iš 
Hagforso, uppsaliečiai — vet. gyd. Ap. 
Batvinis ir dr. K. Čeginskas. Velionis pa
liko tašlę Eleną Blažienę.

PROTESTO RAŠTAS AUSTRALIJOS 
VYRIAUSYBEI

(ŠLI) ŠLB per Australijos ambasadą 
Stockholme pasiuntė Australijos premje
rui G. Whitlam tokio turinio raštą:

„Švedijos lietuvių bendruomenė jaučia
si prislėgta ir giliai apgailestauja pasikei
tusią jūsų vyriausybės laikyseną trijų Bal
tijos respublikų okupacijos ir prievartinio 
įjungimo į Sov. Sąjungą atžvilgiu.“

„Net jeigu šis apgailėtinas veiksmas 
esamcmis sąlygomis neturi jokių praktiš
kų padarinių paliestųjų tautų realiam li
kimui, jis reiškia smurto ir neteisybės pri
pažinimą tarptautiniuose santykiuose ir 
todėl turi būti griežtai pasmerktas.“

„Dėl to mes jungiamės į bendrą protestą 
su visais tais, kuriuos sujaudino jūsų vy
riausybės žeminanti laikysena.“

ŠVEICARIJA
ŠVEICARIJOS RADIJAS IR SPAUDA 

APIE MUS
Šveicarijos radijas š. m. rugpiūčio pa

baigoje visą valandą perdavė savo bendra
darbio kelionės įspūdžius Vilniuje, Rygoje 
ir Taline. Jis, tari? kita ko, pareiškė savo 
nuostabą, kad Baltijos valstybių sostinių 
negalima tiesiogiai aplankyti, o reikia 
prieš tai pasiekti arba Maskvą, arba Le
ningradą. Bendradarbis išsamiai papasa
kojo apie Vilniaus ir kitų Baltijos valsty
bių vakarietiškumą, apie tvirtą gyventojų 
prisirišimą prie savo tautinės kultūros, 
apie dainų šventes ir t. t. Emisijos buvo 
paįvairintos lietuvių, latvių ir estų daino
mis.

„Berner Tagblatt“, didžiausią tiražą tu
rįs Šveicarijos sostinės dienraštis, rugpiū
čio 22 d. įdėjo ilgą straipsnį apie Baltijos 
valstybes. Straipsnis pavadintas: „Ir jos 
buvo nepriklausomos valstybės“. Straips
nis paskelbtas ryšium su Stalino-Hitlerio 
pakto 35 metų sukaktimi.

Autorius išvedė, kad tas paktas įgalino 
Hitlerį pradėti antrąjį pasaulinį karą. So
vietų Sąjunga ne tik nieko nesiėmė prieš 
karo pavojų, bet dargi skatino Hitlerį pra
dėti karo veiksmus. Maskva už savo pa
lankumą nadiams gavo užmokestį, — ji 
pasigriebė Lenkijos rytus ir aneksavo Bal
tijos valstybes.

Laikraštis atpasakojo, kaip sovietai pri
vertė Baltijos valstybes pradžioje įsileisti 
karines įgulas, o paskum tiesiogiai prisi
jungė tas valstybes, panaudodami apgaulę

Lietuvos sūriai
Stambiausia sūrių gamykla Pabaltijyje 

yra Rokišky, kasmet pagaminanti daugiau 
kaip 2,000 tonų sūrio. Čia pateikiama ke
letas spaudos ištraukų apie Rokiškio sūrių 
fabriką ir bendrai apie sūrius.

Suslėgti sūrį, rodos, jokio vargo. Pašil
dytą rūgusį pieną supylei į sūrmaišį, su- 
veržei ir prislėgei akmeniu. Padžiovinai 
prieš saulutę — ir, še tau, sūris. Tačiau ge
ras sūris, kuris pats save girtų — didelis 
menas, reikalaujantis daugelio atkeliavu
sių per tūkstantmečius iš žilos senovės 
profesinių paslapčių, kantrybės, kruopštu
mo.

Kas negirdėjo garsiųjų šveicariškų, olan
diškų, Altajaus, Ugličo sūrių pavadinimų? 
Vieni gaminami iš karvių pieno, kiti — iš 
avių, ožkų, buivolų pieno. Fermentiniai, 
varškiniai... Čanachiniai, čederiniai, bur- 
diukiniai, araglatiniai, brinzos. Sūriai su 
tomatais, česnakais, citrinomis, ir net... su 
rūkytomis žuvimis. Vien Tarybų Sąjungo
je yra gaminama apie 100 rūšių sūrių. Net 
ir žinovams nelengva susigaudyti jų gau
sybėje.

Pasitaiko kartais atsitikimų, prisimini
mų su šypsena. Vienąsyk Stanislovas Sto
nys užėjęs į Rokiškio parduotuvę ir vedė
ja žinomam sūrių meistrui nusiskundė, 
kad štai, gavę siuntą sūrių, perplovę — o 
jų vidus žalėsiais apsitraukęs, apipelijęs. 
„Niekas neperka, grynas nuostolis, teks iš
mesti“... Pasirodo, tai Rokforo sūris — ne
pakeičiamas patiekalas prie vyno, alaus. O 
melsvai žalsvi pelėsiai — tai tik aukštos jo 
kokybės įrodymas. Sūris pagamintas pa
gal visus technologijos reikalavimus...

Reta produkcija gali prilygti sūriams ga
mybos proceso trukme. Antai šveicariški 
sūriai nokinami net 10 mėnesių.

Štai, gaminant „Jaroslavlio“ sūrį, pienas 
pasterizuojamas aukštoje temperatūroje, 
staigiai atšaldomas, veikiamas pienorūgš- 
tinėmis bakterijomis. Valgomąja salietra 
slopinamos sviesto rūgšties bakterijos, vė
liau vėl veikiamas „šliužo“ fermentais, ga
minamais iš naujagimių veršelių skran
džio. Šie milteliai tokie „pikti“, kad 2,5 g 
per pusvalandį suraugia 100 kg pieno.

Surūgęs pienas piaustomas specialiais 
peiliais, kol jis pavirsta vikio ar žirnio dy
džio grūdeliais. Iki šešiolikos valandų tam 
tikroje atmosferoje „slegiamas“ busimasis 
sūris. Iš po preso jau suformuoti luitai pa
tenka į druskos vonias. 20 procentų drus
kos tirpale jie murkdosi net keturias pa
ras, ir tik tuomet, apvilkti celofaniniais 
„marškiniais“, patenka į nokinimo kame 
ras.

Šiuo metu respublikoje kasmet fermen
tinių sūrių gamybai sunaudojama 98,000 
tonų pieno, pagaminama daugiau kaip 
13,000 tonų sūrių. Iš šešiolikos rūšių sūrių, 
gaminamų Lietuvos įmonėse, devynias rū
šis sudaro sūriai, kuriuos sukūrė mūsų 
respublikos specialistai. Tai gerai pažįsta
mi „Lietuviškas su kmynais“, „Šėtos“, 
„Rambyno“, „Žemaičių“, olandiškas „Lili
putas“ ir kiti sūriai. Neseniai įsisavinta 
naujų, didelę paklausą išsikovojusių lietu
viškų pastinių sūrių „Milda“, „Čigolinas“, 
„Rūta“ gamyba.

Malonu pažymėti, kad iš šešiolikos sūrių 
rūšių, gaminamų respublikoje, aštuoniios 
paženklintos kokybės ženklu. Tai pasiekta 
ilgametės specialistų, meistrų asmeninės 
patirties, ūkiuose pagerėjusios pieno koky
bės, pirmaujančių šalies sūrių gamybos 
įmonių patyrimo, įdiegtų technologinių 
naujovių dėka.

Įmonės degustacijos kambaryje ragauja
me įvairių sūrių pavyzdžius. „Kas valgo 
sūrį ir geria rūgštų pieną — gyvena šimtą 
metų“, — juokauja Stanislovas Stonys. Sū
ryje sukauptos vertingos medžiagos — pie
no baltymai, riebalai, mineralinės drus
kos, vitaminai, organinės rūgštys.

Gydytojai pataria sūrį valgyti, esant ma
žakraujystei, persirgus džiova, po chirur
ginių operacijų. TSRS Medicinos mokslų 
akademijos Mitybos instituto rekomenda
cijose siūloma kiekvienam gyventojui per 
metus suvalgyti po 5,5 kg sūrio. Specialis
tai teigia, kad 100 g sūrio teikia 250 — 410 
kilokalorijų, t. y. 1,5 karto daugiau, negu 
100 g jautienos, o kalcio ir fosforo santy
kis sūriuose 11 kartų didesnis, kaip žuvy

per tariamus „rinkimus“. Sovietams visos 
sutartys tereiškė popierio skutelius. Karo 
pabaigoje sovietai vėl grįžo į Baltijos vals
tybes ir žiauriomis priemonėmis jas suso- 
vietino, tarp kita ko, išdeportuodami tūks
tančius žmonių.

Laikraštis pabaigoje rašo, kad baltų tau
tos neužmiršo, jog jos turėjo nepriklauso
mas valstybes. Jos kartu su lenkais pasi
liko vakarų kultūros saugotojos. „Vakarai 
niekada neturi užmiršti diktatorių politi
kos aukų. Nei jėga, nei oportunizmas ne
gali smurto paversti teise“, sako baigda
mas laikraštis.

Prie straipsnio pridėtas didelis Baltijos 
valstybių žemėlapis prieš okupaciją.

Berno įtakingas dienraštis „Der Bund“ 
paskelbė laišką redakcijai, kuriame nuro
doma į Sovietų Sąjungos pastangas Žene
vos „saugumo“ konferencijos pagalba įtei
sinti užgrobtąsias valstybes. Tarp tokių 
valstybių įsakmiai paminėtos Lietuva, 
Latvija dr Estija, bet taip pat kreipiama 
dėmesys į aneksuotą Rytprūsių dalį, vad. 
„Kaliningrado“ sritį. 

je, 18 kartų didesnis, kaip mėsoje. Ne kiek
vienas maisto produktas gali didžiuotis to
kia įvairiaspalve skonio gama, kokią turi 
sūriai.

Silver town
Silvertown yra Londono priemiestis, ku

riame būrėsi pirmieji lietuviai ateiviai. 
Štai kaip jį aprašo „Išeivių Draugas“ 1914 
m. (Nr. 23).

„Tas taip vadinamas „sidabrinis mieste
lis“ randasi rytinėj Londono daly, ant 
kranto, upės Thames. Čia susispietę ne 
žmonės turtingieji ir aristokratai, kaip iš 
pavadinimo galėtum pamanyti, bet dau1- 
giau paprasti begrašiai darbininkai.

Lietuvių Silvertowne apie 53 šeimynos 
ir 22 pavieniai žmonės. Čia yra 9 bažny
čios, 4 mokyklos ir 20 karčemų. Uždarbis 
už paprastą darbą 24-30 šilingų ant savai
tės. Perą lietuvių varo amatą barzdasku
čių, iš tų vienas dar turi žuvies keptuvę. 
Vieną lietuvį žydelis įsikinkė į dviratį va
žinėti pieną. Be to. du lietuviai laiko val
gomųjų daiktų krautuvę, vienas iš tų turi 
girtuoklių prieglaudą, kur lietuviai gauna 
pasigerti tais laikais, kada kitos karče
mos uždarytos. Vienas lietuvis užsiima 
agentūra (slapta) su arklių lenktynėmis. 
Pavieniai kartais praplyšusiais galais 
vaikštinėja, negali išbristi iš skolos už val
gį, užsiganėdina silkės galva, kad tik būtų 
iš ko statyti ant arklių. Gi ženotų vyri) ne 
retai pati su vaikais pasninkauja, o kad 
pasninkauti nenori, kada protestus kelia, 
tai vyras nepatingi ir už plaukų pavedžio
ti. Užtat vaikai išauga į taip vadinamus 
„trampus“. Neseniai vieno lietuvio vaikas 
likosi nuteistas ant trijų metų į pataisos 
namus. Girtybė čia paplitusi dar labiau už 
arklinį gešeftą. Karčemos ant kožno žings
nio vilioja. Čia didesnioji dalis lietuvio už- 
prakaituoto sidabro plaukia.

Tūlas V. J. per 30 metų čia dirbo platin
damas girtuoklystę per savo kliubus — 
karčemas, kas bjauriausia, kad visur pri
sidengdavo Šventojo Kazimiero Karalai
čio vardu. Tą vardą dėdavo ant alaus ir 
džino bonkų. Lietuviai gi prie kliubų pri
sidėti tegeidžia tik tada, kada kitos karče
mos uždarytos. Minėtas lietuvis girdydavo 
ištroškusius lietuvius ir neprigulinčius 
prie kliubo. Sužinojo policija ir prispyrė 
geradarį mokėti 150 svarų pabaudos arba 
3 mėnesius atsėdėti šaltojoj...“

Toks tai buvo pirmųjų lietuvių ateivių 
gyvenimas garsiajame Silvertowne, kuria
me jų skaičius buvo pakilęs net iki dešim
ties tūkstančių.

PABIROS

DANTYS, DANTYS

Praėjusių metų statistikos duomenys ro
do, kad trečdalis Anglijos gyventojų dau
giau kaip 16-kos metų amžiaus nebeturi 
nuosavų dantų. Mažiau kaip 20% gyven
tojų turi sveikus dantų smegenis. Dantų 
gydytojai skaičiuoja, kad tiktai vienas gy
ventojų trečdalis vartoja dantų šepetukus 
ir tiktai vienas ketvirtadalis reguliariai 
lanko dantistus. Tuo tarpu dantų gydymas 
yra nemokamas. Be to, apie 130 didesnių 
įmonių bei firmų turi nuosavus dantų gy
dymo kabinetus. Pagal seną tradiciją, dan
tys dar vis tebėra mažiausia prižiūrima 
žmogaus kūno dalis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — rugsėjo 15 d., 11.30 vai.
MANCHESTER — rugsėjo 29 d., 11 vai.
NOTTINGHAME — rugsėjo 15 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugsėjo 15 d., 18 vai, Con

vent of Mercy, Bridge Gate,
BRADFORDE — rugsėjo 15 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — rugsėjo 22 d., 1 v. 

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

HALIFAXE — rugsėjo 29 d., 1 v. p. p., St. 
Columba bažn.

„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. rugsėjo 9 1.
— Rašoma, -kad DBLS Centro valdyba 

atgabensianti dš JAV garsinį lietuvišką fil
mą, susidedantį iš keturių dalių: Lithua
nia (angliškai). Ten, kur Nemunas ban
guoja, Tėvynėj brangioj, Kodėl mes bė
gom?

Įdomu, ar toks filmas buvo Anglijoje 
pasirodęs?

— Manchesteryje suruošta lietuviškų 
dailės dirbinių paroda ir koncertas.

— Likviduotas DBLS Satwell skyrius.
— Vokietijoje sustojo ėjęs laikraštis „Ži

buriai“.
— DBLS Sporto klubas „Sąja“ pradėjo 

organizuoti lietuvišką futbolo „pool“.
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