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Rinkimai
Pagaliau paskelbti rinkimai į britų par

lamentą. Nors atvirai ir nekalbama, tačiau 
atidžiai sekant politinį ir ekonominį kraš
to gyvenimo pulsą, galima pastebėti, kad 
nei viena didžiųjų partijų (darbiečiai ir 
konservatoriai) dėl šito per daug nedžiū
gauja- Nedžiūgauja todėl, kad, tur būt, ne
sitiki laimėti absoliutinės daugumos ir ne
turi plano ir žmonių, galinčių išgelbėti , 
kraštą iš ekonominių sunkumų. Gal tik Ii- ; 
beralai ir kraštutinės mažumos rodo dau- į 
giau entuziazmo, nes jie neturi ko pralai- , 
mėti. ,

Nei vienas protingas britų pilietis, ne- j 
žiūrint kuri partija rinkimus laimėtų, ne- i 
laukia stebuklo. Infliacija, tarsi kinvarpa, ] 
negailestingai graužia kraštą iš vidaus. | 
Naujieji rinkimai turi duoti tokį drąsų vy- 1 
rą, tokį politinį vadovą, kuris pajėgtų su
naikinti kinvaipą ir išgelbėti kraštą nuo 
ekonominės katastrofos. Tuo tarpu, bent ; 
eilinio piliečio akimis, tokio vado nesima
to.

D. Britanijos politinę padėtį vykusiai 
pavaizdavo vieno sekmadieninio laikraš
čio įsidėta karikatūra. Joje dailininkas ro
do minister; pirmininką H. Wilsoną atvy
kusį į Balmoral pilį prašyti karalienės, 
kad paleistų parlamentą ir paskirtų nau
jus rinkimus. Bet kaip jis nustemba, kai 
soste su karūna ant galvos pamato sėdint 
ne karalienę, o AEU (metalo darbininkų 
profesinių sąjungų) vadą Scanlon... At
seit, kraštą valdo ir valdžias keičia ne gy
ventojų išrinkti atstovai, o profesinių są
jungų vadai.

Šiuo metu atrodo, kad jokia partija ar 
partijų koalicija negalės ilgai valdyti kraš
to ,jei jos nerems profesinės sąjungos, šia 
parama dabartiniu metu didžiuojasi dar
biečių partija. Tačiau kyla klausimas, ar 
dabartinis jos vadas H. Wilsonas turėtų 
pakankamai iniciatyvos ir ištvermės pri
versti prof, sąjungas laikytis „socialinio 
kontrakto“ ir kontroliuoti darbininkų ir 
darbdavių santykius ateityje, jei į tą 
kontrolę gana atvirai maišosi stiprios 
kurstančios jėgos iš šalies.

Kai kas bando įtikinti, kad D. Britanija 
nebesuvaldomai suka kairiųjų ekstremis
tų linkme. Todėl esą geriau įgyvendinti so
cialistinę revoliuciją palaipsniui, be smur
to, demokratiškomis ir parlamentarinėmis 
priemonėmis. Tačiau iš kitos pusės labai 
sunku patikėti, kad jau yra atėjęs „Tary
binės Britanijos“ laikas. Tatai rodo ir de
šiniųjų grupių atviras iššūkis organizuoti 
realų pasipriešinimą prieš galimą anarchi
ją, o taip pat ir bandymas kurti panašias 
ekstremistų dešiniąsias grupes su šūkiais: 
Britanija britams!

Sekant gyventojų nuotaikas, atrodo, kad 
jie priešinasi visokiem kraštutinumam. Jie 
norėtų šiuo metu tokios valdžios, kuri bū
tų sudaryta iš pačių geriausių ir turėtų vi
siems priimtiną vadą. Tai turėtų būti kaž
koks dešiniųjų darbiečių ir liberaliųjų 
konservatorių mišinys, vadovaujamas pvz. 
R. Jenkino ar kurio kito nuosaikaus, ener
gingo, bet naujo žmogaus. Atrodo, kad se
nieji veidai daugeliui yra nusibodę. Deja, 
apie tokį „konglomeratą“ galima tik pa
svajoti... Todėl belieka tikėtis, kad bal
suotojai, norėdami išgelbėti britų parla
mentarines tradicijas, neblaškys per daug 
savo balsų į visas puses ir atiduos juos už 
vieną ar antrą didžiąją partiją.

Mes, lietuviai, jeigu ir esame pasidarę 
šio krašto piliečiais, tai dėl menko skai
čiaus negalime turėti jokios įtakos į rinki
mų eigą. Mums tik verta prisiminti, kad 
visų partijų priešrinkiminiai manfestai 
prasideda beveik tuo pačiu sakiniu, nuro
dančiu, kad kraštas išgyvena didelę ir sun
kią krizę. Todėl, nežiūrint kuri partija lai
mėtų rinkimus, didelių pagerėjimų nega
lime tikėtis. Išlaikydamas ilgametę tradici- 

> ją, šis laikraštis nepasisako už vieną ar 
kitą britų politinę partiją. Balsuosime už 
tuos, kurie mums atrodys patys tinka
miausi.

Lucanus

Edną Radušis, jos vyrui
ANTANUI RADUŠIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučia

Petras Dudėnas

ANTANUI RADUŠIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 

Edną Radusis.

O. P. Vencaičiai, B. J. Zaveckai
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LAIŠKAS IS
NOTTINGHAMO

Laikas nuo laiko žmonijos istorijoje at
siranda barbarų gaujos, kurios, pabalno
jusios arklius, užpuola kultūringesnes tau
tas. Prisigrobusios ir išprievartavusios, tos 
gaujos vėl išnyksta, palikdamos griuvė
sius bei pelenus. Viduramžiais tokių gaujų 
pagarsėję vadai buvo Atila ir Džengiska- 
nas, o mūsų laikais — Stalinas ir Hitleris, 
kurie „balnojo“ ne arklius, bet tankus. Bet 
koks čia skirtumas — žygio prasmė ta pa
ti.

Šią vasarą atsitiko kažkas keisčiau. 
Australijos vadas Mr. Whitlam „pasibal
nojo“ ne arklius ir ne tankus, bet kengūras 
ir su savo darbiečių partijos gaujomis pa
sileido išprievartauti jau ir taip prievar
taujamą Lietuvą.

Šis G. Whitlamo žygis yra toks bepras
mis ir niekingas, jog bet -kuris apsišvietęs 
anglosaksas pasakytų: „Mr. Whitlam's 
head must be examined“. Kiekvienas kul
tūringas žmogus pripažins, kad Whitlamo 
žygis yra tiek priešingas vakarietiškam 
laisvės supratimui, kad jį, 
švelnų žodį, reiktų pavadinti

\biriiotc :

pasirenkant 
barbarišku.

-kyla klausd- 
ką apeliuoti?

XXVIH metai

WILLESSEE TEISINAMAS

Tokiais atvejais visuomet 
mas — kur mums šauktis, į 
Į pasaulio sąžinę, ar... pasitikėti savim ir 
ryžtis kovai su priešu?

Pirmam -pasauliniam karui pasibaigus, 
JAV prezidentas T. W. Wilson sukūrė Tau
tų Sąjungą. Jis tvirtai tikėjo, kad tai bus 
organizacija, per kurią reikšis žmonijos 
sąžinė, kuri pakeis smurtą teisingumu, o 
karą Tarptautinio Teismo sprendimu. Visa 
tai labai atitiko anų laikų -karu pasibaisė
jusio žmogaus dvasią ir reikalavimus. Ne
prisimenu, kiek dienų, o gal tik valandų, 
Tautų Sąjunga kvėpavo W. Wilsono idea
lais. Pasaulio sąžinė greitai sunegalavo ir 
pradėjo nykti. Jeigu po antrojo pasaulinio 
karo dar ir buvo likęs koks jos šešėlis, tai 
ir tas prieš dvejus metus katalikų vyskupų 
suvažiavime Romoje buvo išblaškytas. Ta
me suvažiavime vyskupai, Kristaus apaš
talų įpėdiniai, nubalsavo, kad žmogaus 
-persekiojimai Rytų Europoje (atseit, ko
munistiniuose kraštuose) jiems nežinomi. 
(Tikrai norėtųsi sužinoti, -kiek milijonų 
žmonių dar turės būti nukankinta, iki jie 
tai sužinos?)

Ta proga Nepr. Lietuvos Diplomatijos 
Šefas S. Lozoraitis užsienio spaudoje šitą 
vyskupų nutarimą palygino su pirmosio
mis revoliucijos dienomis įvykusiu dideliu 
fabriko darbininkų mitingu, kuriame bu
vo nutarta balsuoti, ar yra Dievas. Po il
gesnių diskusijų nubalsuota, kad Dievo 
nėra...

Aukščiausias bažnyčios uždavinys ir įsi
pareigojimas kaip tik ir yra ugdyti žmo
gaus sąžinę krikščionybės dvasioje, smerk
ti bet kurią neapykantą žmogaus žmogui 
ir priešintis jėgos smurtui. Mums, lietu
viams, ypatingai rūpi, kad šis įsipareigoji
mas būtų bažnyčios puoselėjamas ypač 
mūsų gyvenamais laikais, kada moralinis 
sutrikimas žmonių bendruomenėje -pama
žu tampa visuotiniu, kad jėga ima viršų ir 
ji, o ne krikščioniška meilė, pradeda da
rytis žmonių bendravimo mastu. Iš šio taš
ko žiūrint, vyskupų nutarimas nuvertina 
Kristaus įsteigtosios Bažnyčios autoritetą. 
Jis paliko žmogų vieną šalia Bažnyčios tik 
su savo sąžine ir su savo Dievu. Bažnyčia, 
kaip ir šių dienų politikai, pavartojo dve
jopą mastą: vieną galingiesiems, kitą silp
niesiems. Todėl atsakymas į anksčiau kel
tąjį klausimą, kur kreiptis, į ką apeliuoti, 
lieka tik vienas — pasitikėkime tiktai sa
vimi; tik stiprios dvasios lietuviai išliks ir 
laimės. Nebijokime prešo, bet bijokime jė
gos pataikūnų ir dvasios skurdžių.

mas priimtas. Ar toji Fordo politika pasi
seks, tai labai svarstytinas -dalykas, bet ji 
neabejotinai padės Sovietų satelitams kiek 
atsikvėpti. Pagaliau prisimintina ir prezi
dento įvadinė kalba, kurioje jis pasakė, 
kad JAV nesileis būti eksploatuojamos, ne
žiūrint kas ir kaip tai bandytų daryti. Ar 
tai sakydamas jis turėjo galvoje Sovietų 
Sąjungą — sunku atsakyti.

JAV bendradarbiavimo glaudumas su V. 
Europa pirmiausia priklausys nuo pačios 
Europos. Tuo -tarpu, kaip jau anksčiau esa
me kalbėję, Europa vis dar tebėra neiš
spręstų politinių ir ekonominių klausimų 
suirutėje.

Maištas Kipro saloje ir turkų invazija 
neprisidėjo prie V. Europos bloko sustip
rėjimo. Mums įdomiau ne tai, kas dedasi 
ar dėjosi Kipro saloje, bet kas vyko ir 
vyks Graikijoje. Abejotina, ar Graikijos 
vyriausybė pajėgs konstruktyviai pasukti 
V. Europos link. Mat, Sovietų įtaka mažai 
tegali reikštis Kipro saloje, bet ji gali la
bai daug „padėti“ per gerai organizuotą 
komunistų partiją pačioje Graikijoje.

Nuo senųjų carinių laikų Rusija domė
josi Balkanų pusiasaliu ir laikė jį savo 
įtakoje. Šiuo metu krislas Kremliaus aky
je yra Jugoslavija, pastojusi kelią į Grai
kiją ir Ėgėjaus jūrą. Pastaruoju metu 
Kremlius yra nusprendęs šį klausimą iš
spręsti. Šią vasarą buvo sukviestas slap
tas pasitarimas Vengrijoje, kuriame daly
vavo, rodos, visų satelitinių valstybių at
stovai. Jiems buvo Sovietų pateiktas svars
tyti — visus dalyvius nustebinęs klausi
mas — įsteigti skersai Rumunijos terito
riją „koridorių“, kuris jungtų Sovietus su 
Bulgarija, apeinant Jugoslaviją. Tuo „ko
ridorium“ Sovietai -pasidarytų laisvą išėji
mą į Graikiją ir Egėjaus jūrą. Rumunijai 
pasipriešinus, pasitarimas pasibaigė be 
aiškių rezultatų. Tuo tarpu Kremliui be
lieka laukti senuko maršalo Tito (81 m.) 
mirties. O kas tuo tarpu vyksta Graikijo
je, bus ir be „koridoriaus“ labai reikšmin
ga ir įdomu.

Tokia neaiškia V. Europos vidaus padė
timi labai susirūpinusios Prancūzija ir Vo
kietija. Tos dvi valstybės tarpusavy šiuo 
metu labai glaudžiai bendradarbiauja. Jos 
siekia V. Europą ekonomiškai ir politiškai 
sukonsoliduoti. Naujasis Prancūzijos pre
zidentas paskelbė, kad šį rudenį bus su
kviesta V. Europos valstybių atstovų kon
ferencija, kurios paruošiamieji darbai jau 
yra prasidėję. Lauksime išvadų.

Iki pasimatymo,
Stasys Kuzminskas

„The Times“ rugsėjo 19 d. trumpai pra
nešė, kad Australijos Senate buvo iškel
tas vyriausybei nepasitikėjimo klausimas 
ir kritikuojamas užsienio reikalų ministe
ris senatorius Willessee už paskelbimą, 
kad Australija pripažįsta Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įjungimą į Sov. Sąjungą. Tei
singumo ministeris L. Murphy apibūdino 
šį reikalą ikaip „nevertu gerbiamo, pajė
gaus ir humaniško vyriausybės nario užsi
puolimu“. Esą, ministeris neteisėtai smer
kiamas už kolektyvinį visos vyriausybės 
nutarimą.

Iš aprašymo dar neaišku, kaip šiuo rei
kalu pasisakys Senato

PASAULYJE

dauguma.

BULDOZERIAI PARODOJE
16 d.) spauda įsi-

Yorke 
daili-

S. KUDIRKA NENORI SOVIETINIO 
PASO

Baltų santalkos posėdyje dėl Simo Ku
dirkos vadavimo eigos ir dabartinės jo pa
dėties išsamiai posėdžio dalyvius painfor
mavo Daiva Kezienė, ypatingai į šią veik
lą įdėjusi daug sumanumo ir darbo. Vals
tybės Departamentas ilgai buvęs visai 
nerangus imtis Kudirkos bylos aiškinimo. 
Tik kongresininkams ir kai kuriems sena
toriams pradėjus veikti, V. D. savo diplo
matinėmis priemonėmis pradėjęs veikti ir 
gana nuoširdžiai bendradarbiauti su dviem 
organizacijom: „Americans for Simas“, 
kuriai pirmininkauja p. Kezienė ir „Sea- 
man‘s Education Federation“,' kuriai va
dovauja latvis dr. Roland Paegle. Tačiau 
ypatingai daug nuveikusi jo žmona Graži
na Paegle-Kulikauskaitė. Nuo gegužės 
mėn. ji laikiusi nuolatinį telefoninį ryšį su 
V. D„ JAV ambasada Maskvoje ir Kudir
kos motina. Jau esą padaryta daug išlaidų 
ir kvietė latvius ir estus prisidėti savo lė
šomis. Sovietai Kudirkai pasiūlė savo pa
są, bet jis atsisakęs jį priimti ir su juo iš
važiuoti, nes jis nenorįs pažeisti Amerikos 
pilietybės. Apie tai jis pats telefonu pasa
kė p. Paegle. Dr. Kęstutis Valiūnas viešai 
padėkojo p. Kezienei ir p. Paegle už jų di
delį įnašą Kudirkai išvaduoti. (ELTA)

kores- 
tarpe

OKUPACIJOS NEPRIPAŽINS

Per vasaros atostogas įvyko kai kurių 
politinių pasikeitimų. JAV prezidento kė
dėje vietoje Nixono atsisėdo G. Fordas. Jis 
dar nepasisakė aiškiai užsienio politikos 
klausimais, bet, atrodo, kad aukšta Nixono 
broliavimosi su Sovietais temperatūra 
kiek nukris. Prasidės glaudesnis bendra
darbiavimas su Vakarų Europa. Maža to. 
Jau yra ženklų, rodančių, kad Fordas mė
gins skelti sovietini bloką iš vidaus. Atei
na žinios, kad naujasis prezidentas pakvie
tė vyriausią Lenkijos vadą Giereką lapkri
čio mėnesi atvykti j Wašingtoną. Pakvieti-

ANTANUI RADUŠIUI 
staiga mirus, jo žmonai 

Ednai Radušienei reiškiame 
giliausią užuojautą.

Stoke-on-Trent DBLS skyriaus 
valdyba ir nariai

Pirmadienį (rugsėjo 
dėjo nuotraukas ir aprašymus Maskvoje 
suruoštos penkių modernistų dailininkų 
parodos. Paroda buvo ruošiama atvirame 
ore, viename Maskvos priemiestyje. Daili
ninkai buvę paprašę net leidimo, bet nesu
laukę jokio atsakymo, ėmėsi darbo.

Kai jau buvo susirinkę apie 500 žmonių, 
atvyko policija su buldozeriais ir vandens 
švirkštais. Paveikslai buvo sunaikinti, už
versti žemėmis, žmonės išsklaidyti van
dens švirkštais, o dailininkai areštuoti. Su
imtųjų tarpe yra Londone ir New 
abstraktaus meno parodas turėjęs 
ninkas Oscar Rabin.

Sąmyšio metu keletas vakariečių 
pondentų taip pat nukentėjo. Jų
„New York Times“ korespondentas C. 
Wren, kurio foto aparatas buvo sudaužy
tas į jo veidą. Kai kurių diplomatų auto
mobiliai buvo nustumti buldozeriais. Pri
eita net iki to, kad sunkvežimiai pradėjo 
versti žemes ant žmonių galvų. Vieną ma
žą mergaitę vos spėta išgelbėti.

Niekas negali reikalauti, kad S. Sąjun
gos valdžia atsisakytų nuo „socialistiškai 
realistinio“ meno ir leisti; savo dailinin
kams laisvai kurti abstraktinius ar kito
kius paveikslus. Tai yra jų vidaus tvarkos 
ir politinės sistemos reikalas. Bet naudoti 
tokias nekultūringas priemones niekuo ne
kaltų žmonių susibūrimui išsklaidyti, at
rodo visiškai nesuprantama. Galima būtų 
patarti KGB atstovams atvykti į Londo
ną, kur dailininkai-mėgėjai kokius tik no
ri paveikslus piešia tiesiog ant šaligatvių, 
o Bayswater gatvės siena palei Hyde parką 
daugiau nei per mylią yra apkabinėta vi
sokiausios -rūšies meniškais ir nelabai me
niškais paveikslais ir išdirbiniais. Ir nie
kas nesiunčia buldozerių ar gaisrininkų 
tiems dailininkams ir publikai išsklaidy
ti.

Valstybės sekretoriaus dr. Kissingerio 
pavestas, JAV viešųjų reikalų sekreto
riaus padėjėjas C. C. Laise parašė Laisvų
jų Vengrų Europoje Kongreso pirmininkui 
dr. Horvathui laišką apie vykstančią Eu
ropos Saugumo konferenciją, kuriame pa
minėti ir Pabaltijo valstybių reikalai. Ten 
sakoma, kad numatomoje konferencijos 
bendrojoje deklaracijoje Baltijos valstybių 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos per prie
vartą įjungimas į Sovietų Sąjungos terito
riją nebus pripažintas.

NIEKAS NESIPRIEŠINA

SLAPTA PARTIJA JUGOSLAVIJOJE

Montenegro provincijoje suimta apie 40 
žmonių, kurie buvo įsteigę slaptą proso- 
vietišką komunistų partiją. Esą, jie turėję 
ryšių su Rytų Europos diplomatais Belg
rade. Maskva 
ti patenkintą, 
sak spaudos, 
valdžia, negu 
tiniu režimu.

dėl tokio žygio negalės bū- 
Jugoslavijos gyventojai, pa- 
esą labiau patenkinti Tito 
jiems slaptai siūlomu sovie-

Aust rali jos lietuviai veikia
Visos Australijos lietuvių organizacijos, 

pavieniai asmenys ir spauda yra labai ak
tyviai įsitraukę į kovą su savo vyriausybe 
dėl Baltijos valstybių okupacijos pripaži
nimo. „Mūsų Pastogė“ dalį laikraščio da
bartiniu metu spausdina anglų kalba, kad 
jį galėtų lengvai skaityti jaunimas ir bal
tų draugai-australai.

Ypatingai Australijos lietuviai ir visi ki
ti baltai sukruto prieš rugsėjo 19 d. Tą die
ną Australijos Senatas svarstė vyriausy
bės pripažinimo akto teisingumą. Ta pro
ga suplaukė pabaltiečiai iš visų Australi
jos kampų į Canberrą demonstruoti prie 
parlamenti rūmų. Tuo tarpu Senato nuta
rimas dar nėra žinomas.

„Mūsų Pastogė“ ta proga padidino laik
raščio tiražą iki 8.000, kuriame keturi pus
lapiai yra anglų kalba. Šitie puslapiai itin 
įdomūs, nes juose pasisako ne tik lietu
viai, bet ir visa eilė atsakingų Australijos 
žmonių. Jų tarpe yra keletas desėtkų se
natorių laiškas Australijos gubernatoriui, 
protestuojąs prieš vyriausybės žygį.

Labai įdomus yra ministerio pirmininko 
G. Whitlamo telegramos, atsiųstos Austra
lijos Liet. Bendruomenės pirmininkui V. 
Neverauskui, fotostatinis nuorašas. Telej- 
gramoje sakoma, kad naujai išrinktoji 
darbiečių vyriausybė darys viską, kad ne
apviltų lietuvių ateivių.

Ten taip pat išspausdintas opozicijos va
do B. M. Snedden'o laiškas Lietuvių Ben
druomenei, kuriame jis pasižada dėti pa
stangų, kad vyriausybės nutarimas būtų 
atšauktas.

Labai įdomus yra kardinolo Knox'o pa
sisakymas. „Formaliai pripažindama Bal
tijos valstybes Rusijai, Australija, gal būt, 
pasirašė pati sau mirties sprendimą“, pa
reiškė kardinolas. „Šis pripažinimas reiš
kia, kad jei kuri stipresnė pajėga okupuo-

tų Australiją ir toji okupacija užsitęstų 30 
metų, tar toji okupavusioji valstybė galėtų 
sakyti, kad Australija yra jos nuosavybė.“

Manoma, kad Baltijos valstybių pripa
žinimo Sovietams bus svarstomas ir Aust
ralijos vyskupų konferencijoje, kuri pra
sideda šią savaitę.

Vienas Australijos parlamento narys ra
šo, kad G. Whitlam sušilęs mušasi į tarp
tautinės politikos viršūnes. Pasklidus gan
dui, kad metų pabaigoje gali atsistatydinti 
dabartinis J. Tautų generalinis sekreto
rius, G. Whitlam, Sovietų bloko remiamas, 
labai norėtų užimti jo vietą.

NERIMSTA IR LONDONAS
(PIKETUOTA PRIE AUSTRALIA 

HOUSE)
Rugsėjo 18 d. The British League for Eu

ropean Freedom, kuriai priklauso ne tik 
pavergtųjų tautų, bet taip pat D. Britani
jos ir net Australijos piliečiai, piketavo 
prie Australia House Londone.

Piketavimo metu Lygos pirmininką D. 
Martin'ą priėmė Australijos Aukščiausios 
Komisijos pirmasis sekretorius, kuriam 
buvo įteiktas Aukšč. Komisarui adresuo
tas laiškas. Tame laiške buvo išreikštas 
nusistebėjimas, kad Australijos vyriausy
bė legalizavo Molotovo-Ribbentropo 1939 
m. sudarytąjį agresijos aktą.

D. Martin paaiškino, kad pavergtųjų sa
vaitės proga jam lankantis britų užsienio 
reikalų ministerijoj buvo užtikrinta, kad 
D. Britanijos vyriausybė nemano keisti 
esančios Baltijos valstybių padėties. Aust
ralijos vyriausybės elgesys stipriai pažei
dęs laisvo pasaulio laikyseną ,tuo labiau, 
kad šiuo metu vyksta derybos Europos 
saugumo konferencijoje.

Rugpiūčio 14 d. „The Australian“ įsidė
jo R. Schneiderio raportą apie Baltijos 
valstybių de jure pripažinimą Sovietų Są
jungai. Jis žvelgia į visą tą bylą iš Austra
lijos vyriausybės matymo taško. Plačiai iš 
aiškinęs visiems jau žinomas pripažinimo 
aplinkybes ir priežastis, straipsnio auto
rius sako: „Senatorius Willessee (užsienio 
reikalų ministeris. Red.) vakar pareiškė, 
kad Suomija ir Šveicarija jau seniau yra 
padariusios tai, ką dabar padarė Australi
ja. Pagal užs. reikalų ministerijos prane
šimą, Australijos 
įskaitant Britaniją 
anksto atsiklausta, 
Australijos žygiui.“

Dėmesio verta yra straipsnio užbaiga.
„Australijos etninėms grupėms ši$ klau

simas, be abejo, yra labai svarbus ir jos 
labai smarkiai protestuoja. Kokios įtakos 
jis turės vidaus politikai — nežinia. Bet 
tai bus pagrindinis pajėgumo išbandymas 
opozicinės partijos, kuri bando trijų mažų 
valstybių, kurių tik vardas likęs žemėlapy
je, likimą išplėsti į pasaulinio masto 
kį.“

draugų ir kaimynų, 
ir Ameriką, buvo iš 
ir niekas nesipriešino

įvy-

ūki- 
savo

— Daugiau kaip 50,000 Britanijos 
ninku rugsėjo 14 d. demonstravo su 
traktoriais miestuose, reikalaudami aukš
tesnių kainų.

Australijos komisaras buvo prašomas, ' 
kad jo vyriausybė persvarstytų savo nuta
rimą ir grąžintų Pabaltijo valstybėms mo
ralinį laisvės dr žmogaus teisių pripažini
mą.

Pabaltijo valstybių piketuotojai, išsiri
kiavę su plakatais prie Australia House, 
praeiviams dalijo lapelius su antraštėmis:

„Australijos vyriausybė pripažino Bal-į 
tijos valstybes — Estiją, Lietuvą ir Latvi
ją — Sovietų kolonijomis Europoje“.

D. Britanijos gyventojai prašomi parem
ti pabaltiečių reikalą ir rašyti protestus 
Australijos vyriausybei.
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FRANZ BRENDER (1894-1938)

Laimė, kad Sermas su Niedermannu ga
lėjo pasinaudoti neeiliniu jau minėtojo 
Prano Brenderio talentu. Jis, geležinkelie
čio sūnus, gimė 1894 m. Bazelyje. Įsigijęs 
brandos atestatą, jis Bazelio ir vokiečių 
Freiburge studijavo filologiją, kurioje spe
cializavosi graikų ir lotynų kalbose. Išlai
kęs pas Niedermanną daktaratui gauti eg
zaminus, jis Graubundeno kalnuose esan
čioje Fetano gimnazijoje pradėjo dėstyti 
klasikines kalbąs. Bet būdamas toli nuo 
kultūrinio gyvenimo, jis nerimo ir ieškojo 
vietos arčiau mokslo įstaigų ir teatrų. 
Kaip tik šiuo blaškymosi metu Humanita
rinių Mokslų Fakultetas kreipėsi į mane, 
prašydamas jam rekomenduoti senoms 
kalboms dėstyti docentą. Nurodžiau Bren- 
derį, savo jaunystės bičiulį, Niedermanno 
auklėtinį. Jis buvo pakviestas ir 1924 me
tų pradžioje atvyko į Kauną. Bet šis, dar 
neatšigavęs nuo karo, jam padarė tokį blo
gą įspūdį, kad tuoj telegrafavo buvusiam 
direktoriui, norįs sugrįžti į savo seną vie
tą. Bet gavęs atsakymą, kad ši jau kito už- 
imta, jis noromis nenoromis buvo privers
tas pasilikti ir pradėti universitete savo 
darbą, į kurį jis, studentų nuo širdžiai su
tiktas, ilgainiui gražiai įaugo. Moksle jis 
buvo kruopštus kalbos klausimų nagrinė
toj as, mėgstąs vieną temą iš visų pusių nu
šviesti, tuo būdu tapdamas tikru mažos for
mos meisteriu. Nepasitenkindamas gi siau
rąja savo specialybe, jis su pamėgimu pa
sirinkdavo ir lietuviškas temas. Spausdin
damas savo nagrinėjimus vokiškai bei lo
tyniškai užsieniuose, jis ir svetimtaučius 
supažindino su lituanistiškosiomis proble
momis.

Dėl savo mokslinio rimtumų, kuris jam 
neleido savo dalykus dėstyti tik vadovėliš- 
kai, Brenderis studentų labai buvo verti
namas. Anot jo klausytojo Leono Damb- 
riūno, ir kaip žmogus — jis studentų bu
vęs mėgiamas, nes stengėsi jiems visada 
kuo galėdamas padėti. Jis buvęs ne tik la
bai mandagus, bet ir labai geras, teisingas 
ir jautrus žmogus.

Brenderio skrupulinga meilė smulkme
noms, iš kurių jis paskui išvystė platesnes 
išvadas, padarė jį nuo 1926 metų idealiu 
Niedermanno ir Senno bendrininku, reda
guojant žinomąjį Žodyną. Jam paaukojo 
dvylika metų, t. y. iki 1938 metais įvyku
sios katastrofos. Tai buvo jo nelaimingų 
vedybų pasekmė. Studijoms pasibaigus, 
Brenedris dar Šveicarijoje buvo vedęs gra
žią, tačiau nedidelio išsilavinimo pardavė
ją. Ištekėjusi už akademiko, ji geidė savo 
neaukštą kilmę pridengti ištaigingu gyve
nimu. Bet kadangi tuometinė Lietuvos 
būklė jai tokios padėties nežadėjo, ji, le- 
punėlė iš apačios, po trumpo apsilankymo 

vėl skubinosi atgal į savo šveicariškus pa
togumus ir daugiau pas savo vyrą nebegrį
žo. Tuomet jautri jo širdis, tapusi vienos 
surusėjusios vokietės auka, pradėjo blaš
kytis. Nebegalėdamas išsikapstyti iš savo 
jausmų painiavos, Brenderis, geros širdies, 
bet kartu ir ūmaus charakterio vyras, po 
vieno audringo susirėmimo su ta pasime- 
tėle Kaune nusišovė. Studentai jį ten pa
laidojo. Žmonos atsiųsto vainiko ant kapo 
nepadėjo.

GOTTLIEB STUDERUS (1899-1972)

Nuo 1924 m. Humanitarinių Mokslų Fa
kultetas į savo programą įtraukė ir vokie
čių kalbą, kurios mokyti, Senno pataria
mas, pakvietė jo studijų komilitoną Fri
burge Gottliebą Studerų. Gimęs 1899 m. 
St. Galleno kantone, 'ten baigė ir gimnazi
ją, o Friburge beveik išimtinai atsidavė 
germanistikai, už kurią 1923 m. gavo dok
torato laipsnį. Šiam mokslui mūsų Aukšta
jai Mokyklai netrūko kandidatų iš Vokie
tijos, bet Fakultetas, norėdamas apsisau
goti nuo Reicho propagandos, mieliau pa
kvietė šveicarą, kuris tą kalbą dėstys be 
teutonizmo priemaišos.

Tokiam pedagogiškam darbui Studerus 
tarsi ir buvo užgimęs, nes turėjo išskirtiną 
talentą metodiškai išaiškinti šios kalbos 
plonybes. O kad jo paskaitos, kurios daž
niausia buvo pratybos, nepraskambėtų su 
diena, jis, išmokęs lietuviškai, paruošė net 
keturis vadovėlius mokiniams ir atitinka
mus priedus su nurodymais mokytojams. 
„Galime įsivaizduoti, kiek tam reikėjo 
darbo“, prasitarė Stravinskas savo nekro
loginiame straipsnyje, tūpusiame Chica- 
gos „Drauge“. „O atlyginimą iš švietimo 
Ministerijos jis gavo, toli gražu, ne pagal 
do ut dės principą. Atlyginimas jam už tą 
didelį ir puikiai atliktą darbą buvo jo mo
ralinis pasitenkinimas, kad jis pasitarna
vo Lietuvai.“

Šalia šio, daugiausia pedagoginio darbo, 
Studerus filologams dar dėstė gotų, anglo
saksų ir senvokiečių kalbas.

Kokį įspūdį Studerus padarė savo stu
dentams, mums geriausiai parodys šis 
Martyno Stonio iš Detroito atsiųstas api
būdinimas: „Jis, mano pažangiausias vo
kiečių kalbos mokytojas, priklausė tai 
žmonių grupei, į kurią kiekvienas norėtų 
patekti. Jis norėjo gerai išmokyti be prie
vartos, gražiais įtaigojimais. Žinoma, ta
da mums nė į galvą neatėjo mintis, kad jis 
idealus mokytojas. Tik vienas kitas, prisi
minęs savo rusiškose mokyklose auklėtus 
mokytojus, suprasdavo, kad Studerus mū
sų universitetui buvo brangi Šveicarijos 
dovana.“

Tokios nuomonės yra ir buvęs jo studen
tas P. Martišius, kuris iš Australijos at
siuntė tokį prisiminimą: „Labai daug stu-

LIETU V IS

J. Kedys — kovotojas dėl laisvės
JO 60 M. SUKAKTIES PROGA

Minimos visokios sukaktys: kas nors 
kažkur susiiliaudėjo tautos ar bažnyčios 
labui, ir pradedama minėti jo sukaktuvės 
nuo 40 m. Bet yra ir tokių, kurie bedirbda
mi užmiršta save ir sukaktuves. Tokių 
skaičiuje yra ir Jonas Kedys, kuris man 
rašo, jog neturįs laiko prisiminti savo am
žiui. Taigi, tebūnie man leista nors pavė
luotai pagerbti Sukaktuvininką.

Jonas P. Kedys gimė 1914 m. birželio 15 
d. Raišupio km., Igliškėlių valse., Marijam
polės apskr. Jo tėvai buvo ūkininkai, są
moningi lietuviai. Tėvas, norėdamas mo
dernizuoti 30 ha ūkį, įklimpo į skolas. Šei
ma buvo didelė: 6 vaikai, iš kurių du žuvo 
kaip valstybiniai partizanai. Jonui teko 
nuo 5 kl. pavargti ir pačiam užsidirbti 
mokslapinigius. Per aspera ad astra 1934 
m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gim
naziją ir tais pačiais metais įstojo į Aly
taus Miškų mokyklą. Nepasitenkindamas 
šiuo mokslu, 1942 m. įstojo į Vilniaus u-tą, 
politinės ekonomijos skyrių. Pasitraukęs 
nuo bolševikų į Vokietiją, 1946-1948 m. Er- 
langeno u-te studijavo politinę ekonomiją, 
įsigydamas šios specialybės diplomą.- 

dentų dalyvavo Studeraus paskaitose, kar
tais nebuvo vietos atsisėsti. Visi klausė
mės su didžiausia atyda, nes jis labai ge
rai dėstė ir į visus paklausimus atsakyda
vo visu nuoširdumu. Ir egzaminams jis 
studentus gerai parengė. Juos išlaikius, 
profesoriui už parengimą norėjome sumo
kėti. Bet jam atsisakius pinigų priimti, 
mes jam nupirkome Jono Šileikos nupieš
tą paveikslą —- lietuvišką gamtovaizdį.“

Jo atsidavimas savo pareigoms bei jo 
pasisekimas buvo pilnai vertinamas Fa
kulteto, kuris jį pakėlė į docentus ir prieš 
pat okupaciją į ekstraordinarinius profe
sorius.

1939 m., karui prasidėjus, Studerus, ka
rininkas, buvo pašauktas Šveicarijos sie
noms apginti; bet po kiek laiko jam buvo 
leista grįžti Lietuvon, kur iš naujo įprastu 
uolumu atsidavė savo numylėtam darbui. 
Bet ne už ilgo Sovietų įsiveržimas jo dar
bą dar kartą nutraukė, ir tuo būdu jis bu
vo priverstas galutinai apleisti Lietuvą. 
Netekimas darbo, kuris kartu buvo visas 
jo gyvenimas, Studerų taip palaužė, kad jis 
nebeatsigavo — Šveicarijoje į jokią mo
kyklą kojos nebeįkėiė. Jo kūrybiškoji 
energija žuvo kartu su Lietuvos laisve.

Jis su kapitono laipsniu pasidarė karo 
valdininku ir tose pareigose 1964 m. išsi
tarnavo pensiją. Graudu buvo žiūrėti į sa
vo kolegą, kuris beviltiškai daužėsi kaip j 
krantą išmesta žuvis. Dvasiškai palaužtas, 
jis ir fiziškai sumenkėjo. Pirmiausia akys 
susilpnėjo iki apakimo, o likusias jėgas 
paskui sugraužė vėžys. Mirė 1972 m. Kues- 
nachte prie Zuericho, simboliškai — Vasa
rio šešioliktojoje.

(bus daugiau)

Sukaktuvininkas iš jaunumės buvo lin
kęs į žurnalistiką. Dar gimnazistu būda
mas, suredagavo ir išleido „Bezmėną“. 
1934 m. pradėjo rašyti korespondencijas į 
„Lietuvos Žinias“, o vėliau į „Mūsų Gi
rias“. 1936 m. jis buvo „Lietuvos Aido“ 
nuolatinis korespondentas. Taip pat jis ra
šė nemaža į „Jaunąjį Kartą“ ir „Trimitą“. 
Vilniuje gausiai bendradarbiavo-„N. Lietu
voje“. Vokietijoje rašė „Laisvoje Lietuvo
je“, „Tėviškės Žiburiuose“ ir „Šviesoje“. 
Australijoje „Mūsų Pastogėje“, „Australi
jos Lietuvyje“, „Vienybėje“, kol ji nebuvo 
prosovietinė.

STEPONAS VYKINTAS

Didžiausias J. P. Kedžio žurnalistinis 
nuopelnas, tai anglų kalba leidžiamo žur
nalo „News Digest — International“ reda
gavimas. Nuo 1963 m., nuo pat įsteigimo 
dienos, jis yra šio žurnalo vyriausias re
daktorius ir nuolatinis vedamųjų bei kitų 
politinių straipsnių autorius. Šiame žurna
le tarptautinėje plotmėje jis nuosekliai ir 
pagrįstai gina ne tik Lietuvos valstybės 
nepriklausomumo idėją, bet ir visų Mask
vos pavergtų tautų laisvę. Šiuo atžvilgiu 
J. P. Kedys yra didžiai nusipelnęs kovoto
jas dėl Lietuvos valstybės laisvės. Tai, ką 
V. Kudirka visą amžių gynė lietuviškai, 
dabar J. P. Kedys gina angliškai ir lietu
viškai. Už tai jam pridera nuoširdi pagar
ba ir padėka.

Šiuo metu Sukaktuvininkas ruošia di
džiulį leidinį anglų kalba apie emigrantų 
tautybes Australijoje, vadinamą „Mig
rant's Year Book“, čia kiekviena tautybė 
turės savo atskirą skyrių. Tai bus pirmoji 
tokio pobūdžio knyga Australijoje. Ji pa
sirodys dar šiemet.

Nuo 1935 m. J. P. Kedys aktyviai daly
vauja visuomeninėje ir politinėje veikloje. 
Minimais metais jis buvo išrinktas Aly
taus Miškų mokyklos mokomojo personalo 
šaulių būrio v-bos pirmininku, o taip pat 
ir tos mokyklos ūkio vedėju. 1936 m. jis 
buvo paskirtas „Jaunosios Lietuvos“ Jū
rės Skyriaus sporto vadovu. 1937 m. toje 
pat Jūrėje įsteigė krepšininkų komandą ir 
vaidintojų grupę, kuriai visą laiką vado
vavo. Jis čia surežisavo ir vaidino 4 kome
dijose. Vėliau ir Jurbarke aktyviai dirbo 
sportinėje ir teatrinėje srityje.

1940 m. rudenį Jurbarke sukaktuvinin
kas įsteigė 25 vyrų slaptą antibolševikinį 
vienetą. Tokiam dideliam vienete, -be abe
jo, atsirado ir šnipų. Jų išduotas, J. P. Ke
dys buvo NKVD suimtas ir uždarytas Tau
ragės kalėjime. Keletas to būrio kovotojų 
bolševikų buvo sušaudyti. Jis taip pat bu
vo pasmerktas mirti, bet vokiečių daliniai 
anksčiau atidarė kalėjimo duris, negu bol
ševikai spėjo mirties bausmę įvykdyti.

1942 m. žiemą jis suruošė Jurbarke žie

mos sporto šventę, šventės metu plevėsavo 
mūsų trispalvė. Dėl to naciai Sukaktuvi
ninką buvo areštavę, bet lietuvis komen
dantas patardęs jį paleido. Tada Sukaktu
vininkas išmovė į Vilnių.

Vilniuje aktyviai veikė „Šarūno“ sporto 
klube. Šis klubas faktinai buvo politinė po
grindžio organizacija, veikianti prieš na
cius. 1943 m. Sukaktuvininkas buvo Gesta
po areštuotas už nuotraukų darymą, bet po 
tardymo paleistas.

Suprantama, kad aptibolševikinis veikė
jas negalėjo pasilikti tėvynėje, nežiūrint, 
kaip jis ją bemylėtų. Todėl 1944 m. rugs. 1 
d. J. P. Kedys išvyko į Vokietiją. Iš pra
džių gyveno Pomeranijoje, vėliau atsidūrė 
Kassel-Mattenberge. Jis čia buvo išrinktas 
tautinio komiteto sekretoriumi. Įsteigė 
sporto klubą. Dėstė gimnazijoje. Vėliau 
Erlangeno u-te L. Studentų dr-jos pirmi
ninku ir tarptautinės studentų sąjungos 
sekretoriumi. Kurį laiką gyveno Memmin- 
geno stovykloje. Iš čia su- šeima emigravo 
į Australiją.

1952 m. sukaktuvininkas Australijoje at
gaivino „Šviesos“ sambūrį, kuris veikė 
Vokietijoje. Devynerius metus jis buvo 
perrenkamas šio sambūrio pirmininku. 
Apie 15 m. jis buvo Australijos L. Bend- 
ruuomenės Tarybos nariu. Buvo renkamas 
į aibę komitetų ir komisijų. Jis yra Pa
vergtųjų Tautų Komiteto (Captive Na
tions Week Committee) vienas iš steigėjų 
ir narys. Taip pat jis yra Anti-Bolshevik 
Block of Nations narys nuo 1959 m.

Iš šių biografinių duomenų matyti, koks 
Sukaktuvininkas yra energingas ir plataus 
masto visuomenės bei politikos veikėjas. 
Visur jo pilna, visur jis varo plačią ir Lie
tuvai našią vagą. Iš širdies linkime Jam 
nepailsti ir dar ilgai ilgai dirbti Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomybės idėjoms.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ PROF. V. GAIGALAS

Vos 53 metų sulaukęs, Clevelande mirė 
prancūzų literatūros profesorius Vytautas 
Gaigalas. Jis priklausė American Assn, of 
Teachers of French and Modern Language 
Assn., bendradarbiavo Lietuvių Enciklope
dijoje ir lietuviškoje spaudoje. Kilimo bu
vo žemaitis, nuo Kartenos.

PAGYRĖ „PAGUODAS“
J. Cicėnas „Naujienose“ dailiai išdėstė 

įspūdžius, gautus perskaičius B. Railos 
„Paguodos“ I-jį tomą. „Kai prisėdau, tai 
ir neatsistojau nępa-baigęs. Šito teigimo 
teisingumą gali įrodyti kiekvienas gimtojo 
rašto mylėtojas.“

„Paguodas“ išleido Nidos Knygų Klubas 
Londone. Jų bus trys tomai — vienas už 
kitą įdomesni. Skaitytojams ir platinto
jams jau išsiuntinėtas antrasis tomas. 
Greitai pasirodys ir paskutinysis. Šias 
akimirksnių kronikas turėtų įsigyti kiek
vienas lietuviškosios knygos mylėtojas. 
Dėl lėšų stokos „Paguodų“ leidžiamas ri
botas skaičius. Kas laiku knygų neįsigys, 
vėliau gali nebegauti.

Atostogos namie
— Mum, ar aš galiu eiti į slėnį? — klausia 

motinos berniukas.
— Sakiau kad negali, tai ir neisi, žinai, 

kad slėnyje water kelpie laukia vaikų atei
nant. Pagavęs tave įsitrauks į vandenį ir kas 
tada bus?

— Bet, mum, aš ne vienas eisiu, mister 
Auld eis su manim. Motina žino keletą vyrų 
su tokia pavarde, bet netiki, kad bent vienas 
iš jų vestų jos sūnų į slėnį. Klausinėjo, koks 
tas Mr. Auld, kol pagaliau išsiaiškino, kad tai 
yra Auld Frank.

Mažas upeliūkštis ramiai teka per laukus, 
prie miesto sutinka uolėtą aukštumą, veržia
si putodamas ir ūždamas uolėtu dugnu, vie
tomis krinta staiga žemyn, vanduo ūžia, taš
kosi. Didesnio vandenkričio nemačiusiam, pa
daro įspūdį, lyg tai būtų Niagara. Krantai sta
tūs, apie dvidešimt metrų aukštumo, aštrios 
uolų briaunos atsikišusios. Kai iš apačios žiū
ri, matai dangų ir debesis — daugiau nieko. 
O upelyje water kelpie pasislėpęs tūno, iš 
vandens išėjęs į žmogų pasiverčia, prisivilio
ja vaiką ir įtraukia į vandenį. O tada vėl savo 
arklišką pavidalą atgauna. Prie upelio išmin
ta arklių ir žmonių pėdų, tai čia water kelpie 
vaikščiota. Berniukas prižada niekada į slėnį 
vienas neiti, kol neužaugs didesnis.

Uolos pasibaigia ir upelis vėl ramiai lau
kais savo vandenį varo. Dabar kiek didesnis 
ir platesnis negu prieš slėnį. Kupini kelionės 
įspūdžių keleiviai susėda ant upelio kranto. 
Auld Frank įspraudžia tarp rankų žolę, papu
čia, skardus garsas nuaidi upelio krantais. 
Ak, kodėl pirma taip nesugalvota, jei taip bū
tų surikta slėnyje, berniukas sakytų, kad jis 
water kelpie girdėjęs . Dabar jis prašo kad 
Auld Frank jam tą gudrybę parodytų. Po pus
valandžio berniukas jau pats moka iš ranko
se ištemptos žolės garsą išgauti. Patenkintas 
nauju atradimu, pučia, rėkia be perstojo. Auld 
Frank išsitiesia ant žolės, taip gera saulės 

nušviestoj pievoj gulėti, kol berniukas užsi
ėmęs nauju savo atradimu. Nereikia į jo klau
simus atsakinėti, nereikia nieko galvoti — gu
lėk tik žolėje, kaip tada... Aye, kaip tada, prie 
upelio. Ir vaikas toks kaip šis, va, ir upelis 
toks kaip čia, palauk, kiek metų nuo to laiko... 
penkiasdešimt?... ne, daugiau negu penkias
dešimt. Ak, Viešpatie, nejaugi jau tiek daug 
metų prabėgo? Praskrido, praplaukė kaip 
upelio vanduo.

— Ei, žiūrėk, žiūrėk! — šaukia susijaudi
nęs bernikas. Na, kas čia dabar? Taip buvo 
malonu gulėti žolėje, leisti atgyti seniems at
siminimams...

j Pranas Milašius |

— Ateik čia, greitai! — šaukia berniukas. 
Gal tikrai water kelpie pamatė. Auld Frank 
tingiai keliasi, berniukas rodo į upės dugnų:

— žiūrėk, upelio dugne debesys plauko! 
Aye, tikrai taip! Kaip tada. Toks pat vaikas, 
toks pat upelis, ir debesys upelio dugne plau
ko. Dyvinų dalykų gali pamatyti kai esi vai
kas. O jei esi senas tai išeik į pasaulį bent vie
nai dienai su vaiku, — pamatysi ko tavo se
nos akys vienos neįstengia matyti.

♦♦♦
Taigi, laikas slenka ir atostogos baigiasi. 

Liko dar pora dienų, reikės pailsėti, namie pa
būti. Užeis Auld Frank į karčemą, pavaikščios 
užmiestyje po laukus, kad gryno oro plaučiai 
kuo daugiausiai prisitrauktų, ir eis anksti į lo
vą.

Karčemoje Big Joe stovi.
— Ko tu norėsi? — klausia jis ką tik įėju

sį Auld Frank.
— Aš tik vieną stiklą alaus, —sako Auld 

Frank. — Daug nenoriu gerti, reikia pailsėti 
prieš pradedant darbą. O ir pinigai baigiasi. —

— Aye, baigiasi tikrai pinigai, — sako 
Big Joe. — Aš nebegaliu iš žmonos iškaulyti, 
turėjau šiek tiek nuo jos užslėpęs, tai dabar 
tuos užslėptuosius leidžiu.

Taip juodu išgėrė po porą stiklų alaus, o 
prie alaus dar po mažą stiklelį, ir dar po porą 
stiklų alaus. O kai karčemą uždarė, juodu bu
vo išgėrusiu kaip tik į saiką.

— Einam dabar pas mane, — sako Big 
Joe, — ką tu čia dabar nevalgęs vaikščiosi. 
Užvalgysi pas mus, tada galėsi eiti pasivaikš
čioti.

— Aš tavo žmonos nežinau, gal ji pyks kad 
tu nepažįstamą į namus parsivedi.

— Jei tu mano draugas, tai ir jos draugas, 
taip turi būti, ar ne?

Big Joe tempia Auld Frank į savo namus.
Namai tušti, niekas į Big Joe šaukimą ne

atsiliepia. Pro virtuvės langą matyti kaip mo
teriškė darže darbuojasi.

— Elsie! — šaukia duris pradaręs Big Joe,
— Aš noriu valgyti.

Elsie neatsiliepia, net neparodo kad girdė
jusi.

— El-l-sie-e! — šaukia garsiau ir nutęsda
mas Big Joe. — Aš turiu svečią su savim.

Elsie, dar kiek darže pasisukinėjusi, pa
traukia namų link. Durys į virtuvę atsidaro, įei
na pusamžė moteriškė, dideliais guminiais ba
tais apsiavusi, vyro švarku apsivilkusi. Nuspy- 
rusi batus į kampą, nusivelka švarką, pameta 
ant kėdės.

— Elsie, — sako Big Joe, —tas yra Frank...
Big Joe, antakius suraukęs, stengiasi iš at

minties prikelti pavardę, bet atmintis nevei
kia, stovi jis ir žiūri į Auld Frank lyg klausda
mas: kaip gi tavo pavardė?

— Aš labai atsiprašau už sutrukdymą, — 
Auld Frank kalba į Elsie. — Joe ir aš dirbame 
kartu... susitikome...

— Nėra čia ko tau atsiprašinėti, Joe parsi
veda į namus blogesnių už tave vyrų. Eikite į 
kambarį kol aš parengsiu ką nors valgyti.

— Gal aš dabar eisiu, Joe? — patyliai sa
ko Auld Frank.

— Ar tu esi mano draugas ar ne? — kuo
ne šaukte šaukia Big Joe.

— Aye, Joe, aš esu tavo draugas, bet matai
— tavo žmona...

(Bus daugiau)

UŽMIRŠTIEJI BALTAI
Sąryšyje su vykstančia Europos saugu

mo ir bendradarbiavimo konferencija, 
prof. J. Eretas praėjusiais metais Šveicari
joje išleido knygutę „Die vergessenen Bal- 
ten“ (Užmirštieji baltai).

Šiais metais Amerikos Lietuvių Taryba 
šią knygutę išleido ir anglų kalba. Vertė 
Algis Mickūnas, Ph. D.

Angliškajame leidinyje dar pridėtas dr. 
K. Bobelio įvadas ir kun. V. Bagdonavi
čiaus, MIC, pastabos apie autorių.

Knygutė turi labai prasmingą dedikaci
ją, kuri šitaip skamba: „Mano draugams 
baltams, kurie savo namuose neturi lais
vės, o laisvėje gyvenantieji neturi namų“.

Knygutėje prof. J. Eretas papasakoja 
baltų kilmę, jų tautų istoriją, laisvės die
nas, tų dienų saulėlydį ir tragiškas pastan
gas atgauti savo kraštams laisvę.

Josef Ehret — THE FORGOTTEN 
BALTS, Chicago 1974. Published by Li
thuanian American Council Inc., 2606 West 
63rd Street, Chicago, Ill. 60629.

STUDIJA APIE ST. ŠALKAUSKĮ
Prof. J. Eretas „Draugo“ kultūriniame 

priede išspausdino gana išsamią ir įdomią 
studiją apie prof. St. Šalkauskį, žinomą 
Lietuvos filosofą ir ateitininkų ideologijos 
kūrėją. Straipsnio pradžioje prof. Eretas 
rašo: „...džiugu žinoti, kad mes turime dar 
antrą kandidatą į Altoriaus garbę — Stasį 
Šalkauskį“.

PRISIMINĖ J. VILČINSKĄ
V. Vytenietis „Naujienų“ (Nr. 170) dien

raštyje įdėjo rašinį apie neseniai į pensiją 
išėjusį Ipndoniškį inž. J. Vilčinską. Jame 
pabrėžiama, kad visa J. Vilčinsko šeima 
yra įsitraukusi į lietuvišką darbą.

SENI VEIDRODŽIAI
Portobello Rd., esanti netoli L. Namų, 

garsėja senienų krautuvėmis Europoje ir 
Amerikoje. Vienoje iš tų krautuvių buvo 
padėtas toks užrašas: „Senųjų laikų veid
rodžiai — tiesiai iš dirbtuvių“.

SUMAIŠĖ MALDOS AUTORIUS
Britų prof, sąjungų gen. sekretorius L. 

Murray, kalbėdamas prof, sąjungų konfe
rencijoje, citavo šv. Pranciškų, kuris krei
pęsis į Dievą sakydamas: „Viešpatie, pa
daryk, kad aš būčiau doras, bet tik dar ne 
šiandien“.

Iš tikrųjų tai buvo šv. Augustino žodžiai.
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MADEIRA
R. Spalis

Kad tave dievai! Vos tik nutarėm vykti 
į Madeira atostogų — Portugalijoje revo
liucija; vos tik įmokėjome pinigus — su
bankrutavo mūsų firma „Horizon“; pasi
ruošėm kelionėn — įsiveisė cholera Portu
galijoje. Nors suk atgal!

Nuotaika nepasitaisė ir lėktuve. Jis pus
tuštis. Gali vartytis ir miegoti ant sėdynių. 
Cholera, revoliucija ir bankrotas, matyt, 
atgrasė vasarotojus.

Išskridom dienos metu iš Londono, sau
lė šviečia virš debesų, kapitonas taiso nuo
taikų pranešdamas, kad nereikės nusileisti 
Lisabonoje (tur būt, dėl lėktuvo lengvu
mo) ir čia pat vėl pagadina perspėdamas, 
kad saloje nepalankus oras, gal reiks ki
tur sukti. Gal atgal į tą revoliucinę Lisa
boną su cholera...

Madeira yra ugniakalnio kilmės sala. 
Kalnuota — vos viena vieta tetinkanti 
aerodromui, bet ir toji lyg koks tunelis 
tarp uolų, Tuo tarpu šiaurės vėjai atpučia 
daug debesų, ir tie užsikabina, pasiklysta 
tarp aukštų salos kalnų, kurių viena vir
šūnė siekia 6.105 pėdų.

Jau viešbutyje teko kalbėtis su viena 
žydų šeima, kuri atskridusi iš Vokietijos. 
Dėl blogo oro jiems teko nusileisti kitoje 
saloje, kurioje buvo neįmanoma sutalpinti 
visų turistų nakčiai. Dalį keleivių teko ga
benti atgal į Lisaboną.

Madeira nedidukė: 32 x 12į mylių, že
mė nepaprastai derlinga ir gerai drėkina
ma. Čiurleną nuo viršaus upeliai sotina vi
są ištroškusią žemę. Augmenija nepapras
tai vešli, žaluma nenuvargusi, bet sveika, 
■bujojanti. Papilkėjusių alyvos medelių čia 
jau nematysi. Žemutinėje salos dalyje pal
mės, bananai, oleandros ir kiti žydintieji 
medžiai, o aukščiau pušys, eukaliptai.

Oras nepaprastai švelnus — 20-27 C. 
Dažnai nesimato saulės, bet nėra niūru 
kaip kad Anglijoje.

Saloje apie 280,000 gyventojų, bent 
100,000 Sostinėje Funchal (tariama Fun- 
čal). Negalėdamas tarp kalnų išsiplėsti, 
miestas yra suspaustas ir prekybinis rajo
nas pilnas žmonių. Toli gražu iki kurorti
nių miestų, matytų kitur salose, nors yra 
ir pora parkų. Vienas gana gražus, su di
dele kūdra, su juodomis gulbėmis, daug 
gėlių, gražūs vaizdai į Atlantą ir miestą. 
O į vakarą romantinę nuotaiką papildo 
jaunos, besibučiuojančios vietinių porelės 
ant suoliukų.

Mieste daug automobilių. Blogai išvaly
tas benzinas neleidžia giliau atsikvėpti. 
Bet ypač nuotaiką gadina masinis spiau- 
dymasis. Atrodo, kad tai įpilietintas papro
tys, lyg kiekvieno savotiška pareiga kelis 
kartus suteršti šaligatvį.

Sunku pasakyti, kaip ten buvo prieš re
voliuciją, bet dabar teko susidurti su įky
riais vaikėzais, kurių amžius gal apie 10 
metų. Matydami turistus, jie dažnas šauk
davo „moni, moni“. Ir prašydami, ir pa
juokdami vartodavo tą patį žodį.

Kartą, visai sutemus, išėjome pasivaikš
čioti ir netoli elektros žibinto pamatėme 
vyresnio amžiaus moterėlę, besėdinčią ant 
cementinės tvorelės. Manydami, kad jai 
pasidarė bloga, užkalbinome. Anglė. Iš
džiūvusi, plonutė, 80 metų, bet dar geros 
sveikatos. Gyvenanti saloje jau šešetą me
tų. Anglijoje turėjusi biznį, pinigus sudė
jusi į vertybės popierius. Nesitikėdama il
gai gyventi, neįsirašė į pensijų fondą, ir 
dabar jos pinigai tirpte tirpsta, nes akcijų 
vertė labai krinta. Iš patogaus namuko bu
vo priversta keltis į pensijoną, kur dau
giau tokių pasimetusių sielų. Norinti grįž
ti į Angliją, į savo mylimą Nottinghamą, 
bet bijo...

Iš jos mėginome sužinoti apie nuotaikas 
Madeiroje po revoliucijos, bet, nemokėda
ma portugališkai, nedaug tegalėjo pasaky
ti. Tik prieš revoliuciją buvę švariau mies
te ir tikrasis sezonas prasidedąs rudenį, 
kada atvažiuoja daug skandinavų.

Mėgstantiems pavaikščioti, išeiti į lau
kus, Madeira yra kietas riešutas. Toliau 
nuo centro kreivos, siaurutės gatvelės nu
varydavo nuo kojų ir atimdavo daug lai
ko. Tai ne Šveicarija ar austrų Tirolis, kur 
pasinaudodamas takų žemėlapiu, gali brai
dyti ir nepasiklysti. Tokio čia nėra. Nėra 
ir takų turistams. O ir patys keliai gan 
klaidūs.

Net ir su mašinomis nelabai kas laksto 
po kalnuotą ir vingiuotą salą. Vienos išvy
kos metu, keliavę visą dieną, tesutikome 
gal apie tuziną mašinų. Nors keliai gan 
geri, bet dėl gamtos sąlygų kartais sunku 
prasilenkti. Pasitaiko ir nelaimių. Matėme 
vieną mašinėlę nusiritusią bent 15 metrų į 
vynuogynus.

Tačiau tie keli paminėti neigiamumai 
tegu neatbaido busimųjų keliautojų į Ma
deira. Jei Dievas paskirtų man milijoną 
metų gyventi vienam saloje, prašyčiau, 
kad man duotų Madeirą. O tos salos grožį 
ir burtus atidengiau jau pirmos išvykos 
metu. Kelionėje užtrukome nuo 9-tos iki 
20-tos valandos. Nuolatiniai vingiai priva
rė tu kilometrų tiek ir tiek. Ir pirmą kartą 
gyvenime ilga kelionė nenusibodo iki pat 
galo dėl nuolat kintančių vaizdų.

Korfų salos garsusis žalumas toli gražu 
neprilygsta Madeira!. Čia tiesiai paskęsti 
toje žalumoje, pasijunti kažkokiame mil
žiniškame parke, nes abi kelio pusės apso
dintos gėlėmis ar žydinčiais krūmais. Ki
lometrų kilometrus keliauji tarp tų gėly
nų. Vingių vingiai atidengia vis naujas pa
noramas. Kartais tik centimetrai beskiria 
mašiną nuo kelio J paskutinę pabaigą, kar
tais kiek erdviau. Kalnai, slėniai nusėti

mažais baltais namukais su raudonais sto
geliais. Gyventojai dideli individualistai, 
nemėgsta kaimų, kiekvienas keliasi į 
„vienkiemį“. Čia visi sklypininkai. O ka
dangi kalnai statūs, gyventojai turi būti 
akrobatai, norėdami išdirbti savo sklypus. 
Sklypelis kartais kabo lyg koks status sto
gas virš bedugnės, o ten auga bujoja ko
pūstai, svogūnai, česnakai, vynuogės. Čia 
visi blaivūs, spiritu gerklės neskalausi, čia 
tau net koja negali pasisukti. Spėju, kad 
vietomis tik virvės palaikomas žmogelis 
gali sodinti ir rinkti derlių. Čia tik kaup
tukas ir piautuvas vartojami, kiti įrankiai 
netinka. Saloje 20,000 karvių, bet jų nema
tyti. Jos kaip šunys būdose laikomos. Bū
dos trikampės, šiaudais dengtos. Karvės 
maitinamos bananų lapais, cukrinėmis 
nendrėmis ir kitais vietos turtais. Nėra 
musių, nes karvių mėšlas rūpestingai su
renkamas ir žemėn užkasamas. Todėl vis
kas auga, klesti, bujoja, tik reikia žvilgter
ti į turgų, kiek ten prikrauta daržovių!

Vaikas tik vystykluose nedirba. Kartą 
pastatė koją ant žemės ir jau pradeda 
dirbti (kalbu apie sklypininkų vaikus). 
Matėme pipirus, betempiančius vandenį, 
šakas, pašarą, tveriančius tvoras ir t. t.

Saloje mačiau tik vieną mulą ir tą patį 
sostinėje. Jis būtų labai naudingas šiose 
vietose, bet „ūkininkai“ turi pasirinkti 
tarp karvės ir mulo, abiejų negali išmai
tinti.

Kartais kylame virš debesų ir jie guli 
apačioje lyg koks sniegas, lyg iš lėktuvo 
žiūrėtum į juos. Kartais, vėjui pūstelėjus, 
jie išsisklaido ir vėl žalias rojus, gėlės 
apačioje.

Šiaurinė salos dalis jau kitokia. Čia nė
ra viešbučių, nes ir klimatas kitoks. Jei 
pietinės salos Atlantas ramus tartum eže
ras, tai čia jis putoja, siunta, daužosi į uo
las. Baltas nuo įtūžimo Atlantas, ir stačios 
uolos, besiginančios nuo jo. Kai kur pro 
jas prakastas tunelis, kai kur bangų nuga
lėtas, paplautas kelias, nugarmėjusios uo
los, kai kur pergalingos bangos iššoksta ir 
apipila visą mašiną.

Uolos, vėjų galandamos, suskyla, — kai 
kur akmenys laikosi tik iš Dievo malonės. 
Kartą tik pravažiavome, o po pusvalandžio 
grįždami, jau radome geroką akmenį ant 
kelio.

Kylame vėl į viršų ir pagaliau kalnų pe
čiai sulaiko vėją, vėl prasideda žemės ro
jus, ir pasimato abi Atlanto pusės.

Abejoju, ar salos gyventojai turi laiko 
džiaugtis ta vietos palaima. Ypač sunki da
lia tenka moterims. Matėme jas nešančias 
didžiulius pundus ant galvos ir dar rankos 
netuščios. Jos leidosi į slėnius, kur upeliu
kai, kur skalbiamas žlugtas. Ten jis ir 
džiovinamas ant akmenų. Moterys čia at
lieka mulo rolę.

Saloje neperkaisi, neperšalsi — visad 
malonu ir poilsinga. Bet važiuojant į salą,

Rusinimas prasideda
KAIP BUVO RUSINAMA LIETUVOS 

KARIUOMENĖ?

1940 m. birželio 17 d. Kauno radijas pa
skelbė J. Paleckio sudarytą ministerių ka
binetą, 'kuriame krašto apsaugos ministe- 
riu paskirtas gen. V. Vitkauskas. Birželio 
19 d. naujasis ministeris išleido kariuome
nei įsakymą. Jame giriama darbo žmonių 
gynėja S. Sąjunga ir jos nenugalimoji ar
mija. Birželio 22 d. uždraudžiama per ra
diją transliuoti Karo Muziejaus varpų me
lodijas.

Birželio 25 d. prasideda Lietuvos kariuo
menės „valymas“, atleidžiami iš pareigų 
aukštieji karininkai. Vyksta pirmieji kari
ninkų suėmimai. Birželio 28 d. įsakoma 
karo komendantus vadinti apskrities kari
niais viršininkais. Dauguma komendantų 
atleidžiami ar sukeičiami vietomis.

Liepos 2 d. Lietuvos kariuomenė pava
dinama „Lietuvos liaudies kariuomene“. Iš 
kariuomenės atleidžiamas vyr. kapelionas 
vysk. T. Matulionis ir visų tikybų kapelio
nai. Pradeda veikti politiniai vadovai, pro
pagandos ir šnipinėjimo skyriai. Spauda 
žiauriausiais žodžiais puola „reakcinius 
karininkus“ ir reikalauja išvalyti kariuo
menę nuo nepageidaujamo elemento.

Liepos 12 d. gen. V. Vitkauskas atleidžia
mas iš kariuomenės vado pareigų ir palie
kamas tik krašto aps. ministerių. Kariuo
menės vadu paskiriamas iš Rusijos atvy
kęs gen. mjr. F. Baltušis — Žemaitis. Lie
pos 17 d. naujasis kariuomenės vadas pa
sirašė įsakymą, kuriuo įvedama karinin
kų, puskarininkių ir civilių tarnautojų po
litinis atestavimas. Liepos 21 d. kariuome
nės vardu jis pasveikino liaudies seimą, 
primindamas, kad jau daug karininkų re
akcionierių yra paleista iš kariuomenės ir 
valymo darbas tebevaromas toliau.

Liepos 23 d. liaudies seime išrinkta 20 
atstovų Stalino „saulei“ parvežti. I tą skai
čių pateko ir gen V. Vitkauskas, kuris kar
tu su kitais rugpiūčio 3 d. galutinai parda
vė mūsų tėvynę. Rugpiūčio 30 d. Lietuvos 
kariuomenė buvo įjungta į raudonąją ar
miją ir pavadinta 29 teritoriniu šaulių 
korpusu. Jį sudarė 179 ir 184 šaulių divizi
jos ir atskiri daliniai. Korpuso vadu pa
skirtas gen. V. Vitkauskas.

Lietuviai kariai visą laiką priešinosi 
prieš komunistinę propagandą ir įsijungi
mą į S. Sąjungą. Ryškiausias pasipriešini
mas vyko 9 p. Lietuvos Kunigaikščio Vy
tenio pulke. Bet pulkas tuoj iš Marijampo
lės perkeltas į Švenčionėlius Prie sovietų 
sienos, izoliuotas ir išformuotas. 1940 m. 
rudenį ypatingai žymus pasipriešinimas 
įvyko 615 lietuvių artilerijos pulke Vilniu- 

reikia prisiminti patarimą, spausdintą 
„Drauge“: geriau turtingai gyventi, negu 
turtingam numirti. Būtina imti tik gerą 
viešbutį, su sodais, vaizdu į Atlantą. Įlin
dus į kurį prastesnį, bus tik vargas, nes, 
kaip minėjau, Funchal nėra kurortinis 
miestas tikra to žodžio prasme.

J. Kuzmionis

Nurimę vandenys
Nurimę vandenys ramiai jau tyvuliuoja. 
Priplaukusi banga bučiuoja baltas kojas. 
Žiūri į saulę grimstančią. Ranka pamojus, 
matai gal mėlynus krantus, sidabro bokštus, — 
kaip vandenys įšėlę mintys subanguoja.

Lyg peteliškės lėksnias numirė jaunystė, 
palikus žvilgančių blizgučių pilną saują. 
Saulėleidžio tyloj pavargusi širdis vis nerimauja: 
kodėl paparčio žiedo rast nebuvo lemta, 
kodėl reikėjo klaidžioti ir skaudžiai pasiklysti.

Kai tiesėsi ranka į rausvą rožės žiedą, 
sukruvino ją aštrūs ir pikti erškėčiai.
Lig šiolei graudulys šiurkščia ranka paliečia, 
o viduje pravirkęs gailesys nerimsta, 
viduj nusivylimas kap naktis nusėda.

Tylėjo lūpos. Griaudė griausmas: griauti, laukti! 
Nuo rankų pančius liepsnoją žaibai nutirpdė.
Dienovidžio laisvūnai paukščiai, vėjai virkdė, — 
ir kaip nuvainikuota karalienė Eglė 
skubėjai vieniša prie jūros išsišaukti.

Nurimę vandenys ir audrią dvasią nuramino, 
tiktai išdžiūvo lauksmo gaiviną šaltiniai.
Pakrantėj draikosi voratinkliai šilkiniai...
Norėčiau tau paduot gaivaus vandens stiklinę, 
pridėt prie lūpų pakeistą į džiaugsmą vyną, 

nes man sparnų plieniniai pančiai nerakina, 
kai aš, palikęs slėnį, vis kylu į saulę.
Nesuvilioja auksu žvilganti apgaulė, 
tiktai išdžiūvę ežerai, žiedai nuvytę 
ir medžiai nesprogstą pavasarį kankina.

Vai niekas neatspės dulkėtų piligrimų, 
kurie praeidami manam sode sustoja 
ir rūpesčius bei džiaugsmą pila man po kojų. 
Gaivina mano dvasią jų sapnai viltingi, 
kvepią javų laukais ir vagomis arimų.

je, Šnipiškių kareivinėse. Padėtis taip bu
vo įtempta, kad mažai truko iki masinio 
visos kariuomenės ginkluoto sukilimo. 
Daug Lietuvos karių buvo areštuota ir iš
vežta.

1941 m. gegužės mėn. 179 divizija buvo 
iškelta į Pabradės poligoną, o 184 — į Va
rėnos poligoną. Lietuvių divizijos poligo
nuose buvo visą laiką rusų tankų apsup
tos. Taip jos sulaukė ir vokiečių-rusų ka
ro pradžios.

Prasidėjus karui, už pirmuosius nepasi
sekimus fronte Švenčionėliuose rusai su
šaudė keletą lietuvių karininkų. Lietuvių 
korpusas buvo prievarta varomas į Rusiją. 
Atsipalaiduojant nuo rusų, įvyko susišau
dymų. MLT Enciklopedijoje rašoma (ž. III 
t. 473 psl.), kad į TSRS gilumą kaudamie- 
si pasitraukė apie 3.000 lietuvių karių. O 
kaip iš tikrųjų vyko pasitraukiamosios 
kautynės, rodo ši spaudos ištrauka apie 
Vilniaus pėstininkų mokyklos pasitrauki
mą:

„...Traukėmės Ašmenos — Minsko kryp
timi, ant plento akmenų palikdami kruvi
nus pėdsakus. Mat, kai kurie buvo numetę 
batus. Išgėrėme visus pakelės šulinius. 
Ėjome ir keikėme savo lakūnus. Jų visiš
kai nesimatė. O virš mūsų galvų visą lai
ką kaukė „meseršmitai“.

Kad nors būtume turėję pilkas milines. 
O mes vilkėjom žalsvas — smetoniškos 
karo mokyklos... Rusiškai mokėjome — 
„chleb“, „voda“ ir keiktis. Mus laikė prie
šais, fašistų desantininkais. Neatsarges
nieji pavieniui dingdavo, be žinios. „Nu
gnybdavo“ juos... Lepelio artilerijos ir mi
nosvaidžių karo mokykla sutiko mus ug
nimi. Suėjom net iki durtuvų. Kiek be rei
kalo žuvo. Keikėsi vadas, keikėmės ir 
mes...“ („Nalujienos“ II d. 1968 m. Nr. 
912).

Po tokių nelemtų kautynių lietuvių kor
pusas buvo išsklaidytas ir nustojo egzista
vęs. Tų metų pabaigoje buvo pradėta for
muoti taip vadinama 16 lietuviškoji divizi
ja.

V. Vytenietis

LIETUVOJE
STUDENTAI VALO DERLIŲ

Sunku net įsivaizduoti, kokią revoliuci
ją sukeltų Anglijos studentai, jeigu juos 
imtų ir pasiųstų pas ūkininkus padirbėti. 
Tuo tarpu Lietuvoje tai visiškai įprastas 
dalykas. Vien tik Vilniaus universitetas iš
siuntė apie penkis tūkstančius studentų į 
kolūkius ir valstybinius ūkius. „Tiesoje“ 
po kolūkyje dirbančių studentų nuotrauka 
šitaip rašoma:

„Kaip sužinojome Lietuvos TSR Žemės 
ūkio ministerijoje, nuimti linus, bulves, 
cukrinius runkelius įvairiuose respublikos 
kampeliuose padės apie 50 tūkstančių be
simokančio jaunimo atstovų“. Nieko nera
šoma apie dirbančiųjų atlyginimą, darbo 
rūbus, maitinimą ir kelionės išlaidas.

APDOVANOTAS GRIŠKEVIČIUS

Petras Griškevičius, okup. Lietuvos ko
munistų partijos pirmasis sekretorius, mi
rusio A. Sniečkaus įpėdinis, Maskvos pa
tvarkymu buvo apdovanotas Lenino ordi-
nu.

Kilirraso
„Draugas“ (Nr. 175) spausdinasi b. kv. 

vedamąjį apie pavergtųjų vienybę. Dėme
sio vertas pasisakymas apie ukrainiečius 
ir santykius su jais.

„Ukrainiečiai tėvynėje — didžiausia 
priešsovietinė jėga visoje Sovietų Sąjungo
je. Tai didžiulė tauta, kurios ir milžiniškas 
pastangas dėdami rusai neįstengia suru
sinti ir kolonizuoti. Ukrainiečiai išeivijoje 
— taip pat didžiausia ir, tur būt, geriau
siai organizuota pajėga, jungianti keletą 
milijonų išeivių. Jų veiklos centras — Ka
nadoj ir JAV-bėse, kur jų tautinė mažuma 
yra viena iš pajėgiausių kitų etninių gru
pių tarpe.

Ir mūsų, ir ukrainiečių noras bendra
darbiauti yra didelis. Nėra kliūčių, kurios 
mus vienus nuo kitų skirtų. Tačiau abiejų 
tautų bendradarbiavimas nėra toks arti
mas, kokio reikėtų. Mes retai lankomės uk
rainiečių iškilmėse, parengimuose, jie ne- 
dažniau pas mus. Nesunku būtų, sakysime, 
puikų ukrainiečių ansamblį pasikviesti, jų 
šauniais šokėjais ar dainininkais pasigro
žėti. Mes savo ruožtu galėtume pas juos 
nuvykti. Suartėtume.“

„Tiesoje“ (Nr. 204) Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos pirmininkas A. Bieliauskas 
straipsnyje „Garbingu kūrybos keliu“, ra
šydamas aipie būtiną reikalą Lietuvos ra
šytojams įsijungti į tarybinę literatūrą, 
ypatingai iškelia rusų kalbą ir jos būtinu
mą.

„Dabar mes nebeturime bent kiek dau
giau pavykusios lietuvių rašytojų knygos, 
kuri nebūtų išversta ar verčiama į rusų 
kalbą. O ji, didžioji rusų kalba, kuria kas
dien namuose ir darbe kalbasi kas dvide
šimt penktas mūsų planetos gyvenoj as, — 
pats tikrasis, pats gerasis, pats patikima
sis tramplynas šuoliui į tolesnį kiekvienos

KAIP TVARKOMAS MEŠKERIOJIMAS?

Lietuvoje patvirtintos naujos mėgėjiško
sios žūklės taisyklės, kurios nurodo, kas, 
kur ir kaip gali žuvauti, čia paduodamos 
būdingesnės tų taisyklių ištraukos.

„Visi žvejai mėgėjai, vyresni kaip 14 
metų, turi būti Medžiotojų ir žvejų draugi
jos nariai. Žūklės metu bilietą reikia turė
ti su savimi.

Meškeriotojas gali žvejoti tik viena mu- 
seline meškere arba velke, tačiau su viena 
— dviem plūdinėmis ir dugninėmis bei po
ledinės žūklės meškerėmis. Ant kiekvienos 
iš jų turi būti ne daugiau kaip po 2 kabliu
kus.

žvejys mėgėjas per dieną turi teisę su
gauti iki 5 kg žuvies. Tačiau lydekų, žiob
rių, upėtakių, kiršlių ir karpių tegalima 
sugauti tik po 5 vienetus, nors šios žuvys 
ir nesvertų 5 kg. Žvejui mėgėjui taip pat 
leidžiama per parą sugauti iki 50 vėžių. 
Žvejų mėgėjų būreliams palikta teisė 
jiems priskirtuose vandenyse nustatyti ir 
mažesnį sugautinų per dieną žuvų svorį 
bei skaičių.

Visuose vandens telkiniuose taisyklės 
draudžia meškerioti lašišas, šlakius, ungu
rius ir nėges.

Taisyklės griežtai draudžia pardavinėti 
sugautas žuvis ir vėžius.

Gamtos apsaugos komitetas turi teisę 
prieš terminą nutraukti su žvejų mėgėjų 
kolektyvais sudarytas vandens telkinių 
nuomos sutartis, jeigu jie nevykdo sutar
tyse numatytų įsipareigojimų arba nesilai
ko Mėgėjiškosios žūklės taisyklių. Iš asme
nų, pažeidžiančių šias taisykles, gamtos 
apsaugos organai gali atimti žvejo mėgėjo 
arba medžiotojo bilietą laikotarpiui iki 3 
metų arba perduoti svarstyti draugijos 
skyriaus valdybai visuomeninio poveikio 
priemonėms taikyti.

Neteisėtos žūklės įrankiai ir kiti daiktai, 
kurių pagalba buvo neteisėtai žvejojama 
(tinklai, spiningai, meškerės ir t. t.), taip 
pat neteisėtos žūklės jtrodukcija (žuvys, 
vėžiai) gamtos apsaugos organų neatlygi
namai atimami ir realizuojami arba nura
šomi įstatymais numatyta tvarka. Automo
biliai, motociklai, valtys ir jų motorai bei 
kitos transporto priemonės, kurie buvo 
naudojami neteisėtai žūklei, gali būti su
laikyti ir įstatymo numatytais atvejais ne
atlyginamai atimami.“

PANEVĖŽYS AUGA

Panevėžys yra vienas iš greičiausiai au
gančių Lietuvos miestų. Šiuo metu jame 
jau yra apie 90 tūkst. gyventojų. Miesto 
vardą labiausiai išgarsino seno Lietuvos 
aktoriaus Miltinio teatras, į kurį atvažiuo
ja ekskursijos net iš Leningrado. Be to, 
mieste labai stipriai plečiama pramonė.

Panevėžys palyginti yra gana jaunas 
miestas. Vidutinis gyventojo amžius yra 
29 metai. Mėnesinis uždarbis — 135 rub
liai, šeimos dydis — 3-4 žmonės. Komuna
liniuose butuose, kuriuose gyvena 37 tūks
tančiai panevėžiečių, vienam gyventojui 
tenka 8.1 kv. m ploto. Beveik kas aštunta 
šeima turi lengvąjį automobili arba moto
ciklą. Vienam gyventojui tenka 2,25 egz. 
spaudos.

TRAUKINIAI VEŽA GRYBAUTI

Iš Šiaulių geležinkelio stoties specialūs 
traukiniai veža miesto gyventojus į Lydu
vėnų, Rekyvos ir kitus miestus grybauti. 
Sezono metu traukinys su grybautojais iš
vyksta po 2-3 kartus per dieną.

nacionalinės literatūros paplitimą, į jos 
vertą vietą bendrų viso pasaulio kultūri
nių vertybių tarpe.

Per rusų kalbą į pasaulį — tai jau ne šū
kis, tai kasdienė mūsų literatūros prakti
ka, nors mes svečiose šalyse turime nema
ža draugų, kurie lietuvių literatūros kūri
nius verčia ir tiesiai iš originalo.

Mes, nedidelių tarybinių tautų rašytojai, 
negalime nejausti tos didžios rusų tarybi
nės literatūros „pramušamosios jėgos“, 
kuri padeda išeiti į pasaulį ir mums.“

„Mūsų Pastogė“ (Nr. 36) sąryšyje su 
Pabaltijo kraštų pripažinimu Sovietams, 
savo vedamajame, tarp kitko, rašo;

„Whitlamo vyriausybės Pabaltijo Kraš
tų pripažinimas Sovietams sujudino ne tik 
pavergtų tautų žmones, ramiai gyvenan
čius Australijoje, bet visame pasaulyje, 
šiandieną nerasi kampelio, kuris nežinotų, 
kas atsitiko Australijoje. Susijaudinimas 
vyksta ne dėl Baltijos kraštų, kurių liki
mas dėl to nepasikeis, bet dėl Australijos 
likimo. Australija, pripažindama Baltijos 
Kraštus Sovietų Rusijai, aiškiai ir nedvi
prasmiškai užsiangažavo Rytų blokui, jos 
užsienio 'politika yra prosovietiška ir ji tą 
viešai pademonstravo, štai dėl ko pasaulis 
jaudinasi. Patys australai tų pavojų dar 
nejaučia, mat, jie yra per daug užsiėmę sa
vo pašlijusiais ekonominiais reikalais. Tas 
yra daroma sąmoningai, kad žmonės kal
bėtų ir rūpintųsi kasdieniniais reikalais, 
kad nebūtų laiko toliau galvoti, kas daro
ma tarptautinėje plotmėje. Whitlamas per 
tą lanką spėjo sugriauti visus senus tiltus 
su buvusiais Australijos draugais, jis gud
riai mezga naujus ryšius su komunisti
niais kraštais, pats taikydamas patekti į 
aukštą tarptautinį postą.“
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AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
A. Malmeniškis — 1.75 sv., F. Ramonis 

— 0.75 sv., Z. Dzemyda — 0.65 sv., St. Ju- 
telis —0.50sv., S. Avižienius, J. Maslaus- 
kas, P. Šumauskas — po 0.25 sv.
J. Petrėnas — 5.00 svarus.

REIKALINGAS DARBININKAS
Lietuvių Namuose Londone reikalingas 

darbininkas — administratoriaus padėjė
jas. Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų bus 
susitarta asmeniškai.

Kreiptis į L. Namų administraciją arba
K. Makūną, 1, Ladbroke Gdns., London 
W.ll. 2PU.

MIRĖ PABALTIEČIŲ DRAUGAS

Londone mirė žymus anglų veikėjas ir 
pabaltiečių draugas, sulaukęs 100 metų sir 
Harry Brittain, KBE, CMG. Be visos eilės 
organizacinių ir spaudos darbų, sir H. Brit
tain caristinėje Rusijoje buvo sudaręs 5 
milijonų svarų vertės bendrovę Baku 
miestą aprūpinti vandeniu. Savaime su
prantama — po revoliucijos jo bendrovės 
akcijos neteko vertės.

Keliaudamas po pasaulį, jis buvo aplan
kęs visas Pabaltijo valstybes ir jas pamė
gęs. 1968 m. gavęs Baltų Tarybos pakvieti
mą į 50-ties metų nepriklausomybės proga 
ruošiamą koncertą, sir H. Brittain rašė: 
„Kaip laimingas anų dienų šauniųjų trijų 
respublikų svečias, aš būčiau laimingas šia 
proga iškilmingai atšvęsti naują laisvės 
paskelbsią“.

LONDONAS
MIRĖ E. NEIBERKIENĖ

Rugsėjo 6 d. Oxforde staiga mirė Eillen 
Neiberkienė, ir rugsėjo 11 d. palaidota vie
tos kapinėse. Velionė buvo anglų tautos 
dukra, ištekėjusi už lietuvio Pijaus Nei- 
berkos. Ji daug pagelbėjo savo vyrui, dir
bančiam lietuvišką darbą. Anksčiau jie 
gyveno Londone ir P. Neiberka buvo „Rū
tos“ draugijos knygyno prižiūrėtojas, ruo
šė ekskursijas į Lietuvą ir uoliai reiškėsi 
kitose organizacijose. Senieji Londono lie
tuviai mielai prisimena Neiberkų veiklą ir 
liūdesio valandoje reiškia giliausią užuo
jautą.'

MIRĖ J. NAGINEVIČIUS

Londone mirė Juozas Naginevičius, gi
męs 1905 m. Vilkaviškio mieste. Velionis į 
Angliją atvyko prieš antrąjį karą ir apsi
gyveno Londone. Dalyvavo lietuviškoje 
veikloje ir buvo uolus parapijos rėmėjas. 
Palaidotas rugsėjo 19 d. Leyton kapinėse.

RUOŠIAMOS PAGERBTUVĖS

Spalio 19 d. kun. dr. K. A. Matulaitis, 
MIC, švenčia savo 80-tąjį gimtadienį. Lon
dono lietuviškoji parapija rengia savo 
daugkartiniam klebonui, o dabar kunigui- 
emeritui pagerbti gimtadienio pobūvį.

Pobūvis ruošiamas spalio 19 d. 7.30 vai. 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A, Vic
toria Park Road, E9.

Norintieji dalyvauti, gali įsigyti bilie- 
tus-pakvietimus pas A. Kriaučiūnienę, V. 
Jurienę ir parapijos komiteto narius.

Užsisakant įmokama po 1 sv. 50 p.
Pagerbimo pobūvio metu bus trumpa 

meninė programa.

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.
Dainavietės

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — rugsėjo 29 d., 11 vai.
HALIFAXE — rugsėjo 29 d., 1 v. p. p., St. 

Columba bažn.
BIRMINGHAME — rugsėjo 29 d., 18 vai., 

19 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — rugsėjo 29 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

| MANCHESTERIS
PATIKSLINIMAS

„E. Lietuvio“ Nr. 36, korespondencijoje 
apie Manchesterio klubo 25 m. sukaktį pa
rašyta, kad klubą raštu pasveikino S. Kas
paras DBLS vardu. Iš tikrųjų jis sveikino 
DBL Bendruomenės vardu. DBLS centro 
valdybos pirmininkas J. Alkis, dalyvavęs 
minėjime ir sveikinęs klubą žodžiu, kores
pondencijoje visiškai nepaminėtas.

DERBY
SUSIRGO P. BUGAILIŠKIS

Dailininkas P. Bugailiškis, kuris šį ru
denį ruošėsi vykti su savo kūriniais į Čika
gą, labai stipriai sunegalavo. Paguldytas į 
ligoninę Derbyje.
- ' ' * * 1 I ' . 1

PETERBOROUGH

MIRĖ A. SUDINTAS
Rugsėjo 12 d. palaidotas Peterborough 

ligoninėje miręs lietuvis Aleksas Sudintas 
(61 m.). Velionis buvo kilęs iš Žemaitijos. 
Artimesnių giminių Anglijoje neturėjo. 
Savojo tautiečio į kapines palydėti susirin
ko vos penketas žmonių.

NOTTINQHAMAS
BENDRIJA, LIETUVA IR ŠV. METAI
A. L. K. Bendrijos suvažiavimas vyks 

spalio 12 d., nuo 14 valandos, Lietuvių Ži
dinyje, gyvai atjaučiant kankinę, bet ne
palaužiamą Lietuvos Bažnyčią ir jaučiant 
laisvėje esančių uždavinius.

Viena suvažiavimo naujienų bus jauno 
liet, veikėjo dr. Antano Stepano, atvykusio 
iš Australijos, paskaita.

Po įvairių reikalų aptarimo žada būti 
meninė dalis bei liet, spaudos paroda, pri
simenant jos uždraudimo ir atkovojimo 
svarbiąją sukaktį.

Norintieji nakvynės, praneša Liet. Židi
niui: 16 Hound Rd., West Bridgford, Notts., 
NG2 6AH. Tel. 0602 — 865738.

Spalio 13 d., 14 vai. vietos katedroje bus 
visų lietuvių iškilmingos koncelebruotos 
pamaldos kovojančios Lietuvos ir Šv. Me
tų ženkle.

Visi iš visur maloniai kviečiami.
ALK Bendrijos C. Taryba

Sąskrydis buvo puikus
Į tretįjį lietuvių vasaros sąskrydį Not- 

tinghame buvo suplaukę daugiau kaip 500 
žmonių. Daili ir nemaža ukrainiečių salė 
buvo sausakimšai perpildyta. Susirinko ne 
tik apylinkės, bet ir tolimesnių vietovių 
(įskaitant Londoną) lietuviai.

Sąskrydį gražia ir prasminga kalba ati
darė DBLS skyriaus pirmininkas ir vy
riausias organizatorius Kazys Bivainis. Ta 
proga jis prisiminė Tautos šventę ir atsi
stojimu paprašė pagerbti mirusius D. Bri
tanijos lietuvius ir laisvės kovotojus.

Sveikino — J. Alkis — DBLS centro val
dybos pirmininkas ir A. Bučys — DBLS 
tarybos pirmininkas. Pirmą kartą lietuviš
kas susibūrimas buvo pasveikintas pensi
ninkų vardu. Tai padarė V. Ignaitis, kartu 
ragindamas lietuvius, ypačiai daugiau lai
ko turinčius pensininkus, pradėti rinkti 
knygas apie Lietuvą anglų bibliotekoms. 
Jis pats tą darbą sėkmingai varo Bradfor- 
de, iki šiol jau surinkęs daugiau kaip šim
tą leidinių anglų kalba.

Pagrindinis kalbėtojas dr. S. Kuzmins
kas, gražiai pasveikinęs sąskrydį, pranešė, 
kad paskaitos nebus... Publika jam už tai 
entuziastiškai paplojo. Dr. Kuzminskas ir 
šį kartą pasinaudojo proga paskleisti savo 
mintį, kad Lietuvai priklauso ne tik Vil
nius ir Kaunas, bet taip pat Suvalkai, Gar
dinas ir Karaliaučius.

Grakšti pranešinėtoja E. Jurkštaitytė- 
Herrington pristatė pirmąją programos at- 
kilėją Vidą Gasparienę. E. Vainorienei 
kanklėmis pritariant, ji padainavo trejetą 
populiarių dainelių.

Pasirodė linksmieji broliai: pirma P. Va
siliauskas ir J. Adamonis su dialogu, o vė
liau su kupletais prisijungė B. Bugenis ir 
akordeonistas P. Viržintas. Jų pasirinkto
sios melodijos buvo tokios patrauklios, kad 
jau ir be žodžių (jie vėliau gal bus spaus
dinami atskirai) visi buvo sužavėti. Į jų 
pateiktosios medžiagoos kūrybą buvo 
įtrauktas ir A. Bučys.

E. Jurkšaitytė-Herrington padeklamavo 
progai pritaikytą B. Brazdžionio eilėraštį. 
Tada vėl pasirodė Vida Gasparienė ir savo 
sidabriniu balsu padainavo ketvertą liau
dies dainų. Jai akomponavo Mr. Alan Cro
okes.

Iš Londono specialiai atvykęs J. Černio 
vadovaujamas choras buvo sutiktas rankų 
plojimais. Pirmiausia vyrų oktetas sudai
navo keletą dainų. Tada prisijungė mote
rys (visos programos atlikėjos dėvėjo tau
tiškus drabužius). Mišrus choras padaina
vo penketą dainų. Labiausiai publiką suža
vėjo niekada nenusibostanti „Susitikt tave

PO PIETŲ KRYŽIUMI •s
Ava Saudargienė

VILNIAUS 650 M. SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Nedaug pragiedrulių šiomis dienomis 
mūsų krašte. Skaudžiai išgyvename Aust
ralijos vyriausybės aktą, pripažįstantį so
vietinį smurtą ir agresiją. Kiekvienas 
spindulys šiomis dienomis mūsų labai ver
tinamas.

Rugp. 25 d., lietingą žiemos popietę, Syd- 
nėjuje šviesiu spinduliu nušvietė paskaita, 
skirta 650 metų Vilniaus įkūrimui paminė
ti, kurią suruošė Apylinkės valdyba.

Paskaitą paruošė ir skaitė Č. Liutikas, 
neseniai su šeima persikėlęs iš N. Zelan
dijos. kur išgyveno 20 metų.

Č. Liutikas savo gyvenime daug yra da
vęs Lietuvai ir lietuvių tautai. Iš profesi
jos agronomas-mokytojas, visuomeninin
kas. Emigracijoje nutolęs nuo profesijos, 
bet dar glaudžiau sutapęs su visuomenine 
veikla, kurią pradėjo dar gimnazistas Lie
tuvoje. Lietuvos praeitis, tautiniai pamink
lai ir kūriniai ypač domino jauną visuome
nininką. Dirbęs apie 8 metus Aušros mu
ziejuje, Č. Liutikas praturtino muziejų 
vertingais eksponatais, o taip pat sudarė 
ne mažą lietuviškų ženklų ir monetų rin
kinį. Savo butą ir emigracijoje papuošė 
gražiais tautiniais meno kūriniais, kurių 
autorium daugumoje yra jis pats ar jo 
žmona Elena Liutikienė.

Minėjimo dalyvius č. Liutikas sudomino 
ne tik žodžiu, bet ir turtinga paroda, ku
riai panaudojo savo vertingus rinkinius ir 
paskolintus iš kitų. Eksponatus surinkti ir 
juos paruošti parodai padėjo E. Liutikienė.

Ekspontai vienu ar kitu būdu liudijo Vil
niaus istoriją. Senos Vilniaus kunigaikšti
jos monetos iš Zigmanto Augusto, Stepono 
Batoro ir Stanislovo Poniatovskio laikų ir 
dar senesnės Algirdo laikų, nukaltos Vil
niuje. Pašto ženklai iš pirmųjų nepriklau
somybės metų. Steigiamojo Seimo, Vytau
to Didžiojo ir Basanavičiaus. Vienas pašto 
ženklas su Adomo Varno autografu buvo 
paskaitininko išskirtinai paminėtas, prime
nant, kad šiais metais Adomas Varnas 
švenčia 95 metų amžiaus sukaktį.

Iš paveikslų, nuotraukų ir piešinių ypa
tingą dėmesį patraukė „Mindaugo karūna
vimas“ — A. Varno ir „Žalgirio mūšis“ (N. 
Meškauskaitės reprodukcija žinomo J. Ma
teikos paveikslo). Atkreipęs dėmesį į šiuos 
paveikslus, p. Liutikas apgailestavo, kad 
Sydnėjaus lietuvių klubas neturi nė vieno 
istorinio paveikslo savo patalpose. Tokie 
paveikslai pabrėžtų šio klubo lietuvišką 
charakterį.

Didelis rinkinys Vilniuje ėjusių laikraš
čių paskolintas B. Kviklio ir specialiai šiai 
parodai prisiųstas iš Amerikos. Daugelis 
jų, pirmą kartą matyti, sukėlė didelį įdo
mumą ir pasididžiavimą turtinga, lietuviš

norėčiau vėlei...“, kurioj J. Alkis dainuoja 
solo partiją, ir „Pasakyk man, karvelėli“, 
kur pats dirigentas J. Černius pasireiškia 
kaip puikus solistas.

Programą baigiant, K. Bivainis visiems 
padėkojo, o programos dalyvius apdovano
jo gėlėmis. Sugiedojus Tautos himną, už
danga nusileido .

Svečiai greitai susirado senus pažįsta
mus ir pradėjo bent dviejuose baruose vai
šintis.

Jaunimas, kurio programos metu beveik 
visiškai nesimatė, greitai užpildė šokių sa
lę.

Programos dalyvius ir svečius Notting- 
hamo moterys pavaišino skaniais užkan
džiais ir gėrimėliu. Labai gaila, kad nepa
vyko sužinoti kruopščiųjų šeimininkių 
vardų, todėl už vaišes joms prisieina dė
koti visoms kartu.

Artėjant laikui skirstytis, girdėjosi kal
bos, kad šitokios rūšies sąskrydžiai yra žy
miai prasmingesni, negu tradiciniai Sek
minių jomarkai Sodyboje be jokios kultū
rinės programos, žodžiu sakant, sąskrydis 
buvo puikus ir dalyviai išsiskirstė dėkingi 
Nottinghamo DBLS skyriui už jo suorgani
zavimą.

Pakeliui į sąskrydį, Londono ekskursija 
aplankė Židinį, kur kun. dr. S. Matulis vi
sus labai maloniai priėmė, aprodė savo pa
talpas ir pavaišino. Ačiū jam.

ji

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Pravaikštą padariau todėl, kad buvau 
girtas. Ateityje pasižadu išgėręs pravaikš
tų nedaryti“.

(Iš pasiaiškinimo)
***

„Anksčiau drausmės pažeidėjus bausda- 
vome beveik vien morališkai. Dabar čia ir 
rublis įkinkytas, šiuo atveju rublis pata
ria kaip tėvas“.

(Iš pasisakymo)

„Kolūkiečiai, laikantys viršnorminius 
gyvulius, bus supirkti kolūkio bandon“.

(Iš nutarimo)
«**

„Šioje nupigintoje parduotuvėje galima 
įsigyti ir visiškai nenešiotų daiktų“.

(Reklaminis skelbimas)

„I ekskursiją važiavo 8 profsąjungos na
riai ir keli ne nariai — viso 9 žmonės“.

(Iš ataskaitos) 

ka Vilniaus spauda. Čia matėme egzemp
liorių Vilniaus Žinių iš 1904 m., Naująją 
Gadynę (1906 m.), Žariją (1907 m.), Lie
tuvos Aidą, Laisvąją Lietuvą, Nepriklau
somą Lietuvą ir kitus, leistus 1917— 1928 
m. laikotarpyje. Knygos apie Vilnių dau
gumoje iš privačios paties prelegento bib
liotekos, kai kurios paskolintos p. Reiso- 
nienės iš Adelaidės, dvi knygos iš p. Alek
nos knygų kiosko Sydnėjuje.

Turtinga žemėlapių kolekcija pavaizda
vo Lietuvos sienas nuo Mindaugo laikų iki 
mūsų. Seniausias žemėlapis — kopija Rad
vilos išleisto 1613 m. Uppsalos universiteto, 
Švedijoje. Vaizdingai paruoštos prelegento 
schemos davė aiškų supratimą apie Lietu
vos pilių tinklą, Gedimino giminės išsiša
kojimą, bajorų viešpatavimo laikotarpį; 
jas papildė sąrašai kryžiuočių ordino ma
gistrų ir general-gubernatorių. Tarp 'kitų 
įdomių sąrašų buvo Lietuvos sutartys, 
apimančios laikotarpį nuo 1219 m. iki 1939 
m.; pirmoji Voluinės sutartis, sudaryta 
Mindaugo: Damausko išleista Vilniaus kro
nika — „Vilniaus nuotykiai“ nuo 1431 m. 
iki spaudos uždraudimo.

Su Vilniumi prelegentui teko artimiau 
susipažinti lenkų okupacijos metu. Kaip 
Šiaulių muziejaus tarnautojas, jis buvo ga
vęs oficialų leidimą praleisti Vilniuje 4 sa
vaites. Lenkų šovinizmo, su kuriuo jis ta
da susidūrė, ir šiandien č. Liutikas neuž
miršo. Nušvietęs lenkų okupacijos laiko
tarpį, prelegentas pareiškė: „Lenkų neapy
kanta lietuviams ir jų žiaurumas Vilniaus 
krašte, Vilniaus savinimasis kaip Lenkijos 
karalių buveinės — tai didžiausios kliūtys 
broliškam sugyvenimui, į kurį lenkai pre
tenduoja. Kol lenkų spauda kels Vilniaus 
klausimą, kol lenkų veikėjai nesupras, kad 
Vilnius buvo, yra ir bus mūsų, tol nebus 
sugyvenimo tarp lietuvių ir lenkų“.

Nuosekliais, lėtais žingsniais prelegen
tas vedė klausytojus Vilniaus ir Lietuvos 
istorijos keliu, istoriniais momentais ir gy
venimiškais faktais išryškino, kai kur pa
brėžė istorinę tiesą, kuri kartais numažina
ma ar iškreipiama.

Oficiali Vilniaus pradžia rišama su Ge
dimino laiškais ir sutartimis, pasirašyto
mis Vilniuje 1323 m. Iš tikrųjų miestas 
jau ir tada buvęs. Vilniaus įkūrimas suriš
tas su gražia Geležinio Vilko legenda. Vil
nius kartu buvo ir ekonominio gerbūvio 
centras, kuriame kūrėsi amatininkų che- 
chai ir universitetas, pragarsėjęs visoje 
Europoje.

Kovų už nepriklausomybę laikais Vil
nius natūraliai buvo veiklos centras. Vil
niuje paskelbta Lietuvos Nepriklausomy
bė; iš čia ėjo skelbimai ir įsakymai tautai. 
Iš Vilniaus atėjo Mykolo Sleževičiaus šau
kimas savanorių ginti kraštą ir organizuo
ti kariuomenę kovai su bolševikais ir len-
kais.

Minėjimas — paskaita pradėta daina. 
Jauna, talentinga lietuvaitė Gražina Žigai- 
tytė įdomiai padainavo sumodernintą ver
siją Maironio eilėraščio „Trakų pilis“. Pa
skaitos metu, atitinkamais momentais de
klamavo A. Dauguvietytė Maironio „Vil
nius“ ir Jūratė Reizgytė — vieną Balio 
Sruogos eilėraštį.

Iš susirinkusiųjų reakcijos matyti, kad 
prelegento Č. Liutiko žodžiai pasiekė 'klau
sytojų širdis.

„Nelaukite, nieko neatnešiu, nes virtuvė 
su bufetu jau išėjo namo“.

(Padavėja — lankytojui)

Septūnios DIENOS
— D. Britanija siūlosi priglausti nuo 

sosto nuverstą Etiopijos karalių Haile Se
lassie.

— Brazilijoje per vienus metus smegenų 
uždegimu (meningitis) mirė apie 1.000 
žmonių.

— Viename Madrido restorane, kur pa
prastai susirenka pavalgyti policija, spro
gusi bomba užmušė 12 žmonių ir sužeidė 
70.

— JAV karo ministerija pranešė, kad 
greitai bus bandomos tarpkontinentalinės 
raketos, kurias paleis ne nuo žemės pavir
šiaus, bet iš lėktuvų.

— Prie Berlyno sienos Sovietų sargybos 
sulaikė JAV kareivį, bandžiusį slaptai per
vežti pabėgėlį.

— British Caledonian Airways Boeing 
707-32C atskrido iš Los Angeles į Londoną 
per 9 vai. 38 minutes. Normalus skridimo 
laikas yra apie 11 valandų. Garsusis JAV 
„Spy jet“ SR-71 tą patį atstumą nuskrido 
per 3 vai. 47 min.

— Leningrado rašytojas M. Heifitz už 
antisovuetinę propagandą pasiųstas 4 m. į 
sunkiųjų darbų stovyklą.

— Atėnuose 15.000 Graikijos studentų 
demonstravo prie JAV ambasados, protes
tuodami, kodėl Amerika remianti Turkiją.

— Sovietai aprūpino Varšuvos kraštų 
kariuomenę radaro aparatais ant ratų. To
kiu būdu jie galės apsaugoti savo kariuo
menę žygio metu.

— 1964 m. Ferranti firma, gaminanti 
elektronikos instrumentus, buvo priversta 
grąžinti keletą milijonų svarų pelno, kuris 
buvo atsiradęs iš valdžios užsakymų, šie
met ta firma paskendo skolose ir vyriau
sybė pasižadėjo ją gelbėti.

Necropolis
(Didžiausios kapinės pasaulyje)

Kartą jau buvo „Europos Lietuvyje“ ra
šyta ir pateikta šiek tiek žinių apie tarp
tautines Brookwoodo kapines — Necropo- 
lį, esančias netoli Londono prie Wokingo 
miestelio. Tada buvo siūlyta ir lietuviams 
tomis kapinėmis susidomėti, bet, kaip ir 
buvo galima laukti, niekas iš to neišėjo. O 
vis dėlto tai yra dėmesio vertas mirusiųjų 
miestas, savo dydžiu ir kosmopolitizmu ne
turįs lygių pasaulyje.

Brookwoodo kapinės oficialiai buvo ati
darytos ir pašventintos 1854 metais. Nuo 
to laiko iki 1939 m. kasdien specialus „mi
rusiųjų traukinys“ iš Londono Waterloo 
stoties išvažiuodavo į Brookwoodą, atga
bendamas per metus po 10.060 mirusiųjų 
londoniškių. Į kapines buvo nutiesta spe
ciali geležinkelio šaka ir pastatytos net dvi 
stotys, aprūpintos barais ir valgyklomis... 
Šiuo metu specialūs traukiniai mirusiųjų 
nebeveža. Prie kapinių įvažiavimo yra už
silikę tik ženklai, rodą kelio kryptis į ang
likonų, katalikų, muzulmonų ir kitus sky
rius.

Kai 1852 m. grupė Londono biznierių nu
sipirko 2,600 akrų žemės už 35,000 svarų ir 
čia pradėjo organizuoti kapines, tai be jo
kios abejonės tai buvo didžiausias kapi
nėms įkirtas plotas pasaulyje. Kapinių sa
vininkai 'daug kartų keitėsi. Paskutiniuoju 
metu jas iš Necropolio bendrovės perėmė 
Brookwood Properties bendrovė, kuri skel
bia, kad ji turi kapinėse vietos dar pen
kiems šimtams metų net ir tuo atveju, jei 
Parlamentas priims neseniai pasiūlytą ak
tą, pagal kurį dalis kapinių ploto (apie 125 
akrai) būtų perleista naujos kolonijos sta
tybai.

Brookwoodo kapinėse turi savo plotus ne 
tik atskiros tikybos ir tautybės, bet taip 
pat ir atskiros žmonių grupės, pvz., gar
sieji Chelsea pensininkai, artistai ir kt. Po 
antrojo pasaulinio karo dalį ploto parėmė 
Commonwealtho Karo Kapinių Komisija, 
kur palaidoti ir įpūdingais paminklais at
žymėti Britanijos, JAV, Prancūzijos, Bel
gijos, Lenkijos ir Čekolsovakijos kariai. 
Taip pat čia yra paminklas tiems britų ka
riams, kurių kapai pasiliko nežinomi. Iš 
pabaltiečių čia tik latviai turi įkūrę savo 
kampą.

Turint galvoje, kad Anglijos kapinės 
ypatingu grožiu ir paminklų įvairumu ne
pasižymi, Brookwoodas yra graži išimtis. 
Ypačiai dėmesio verti įvairių tautų karių 
paminklai, gražiai išsidėstę raudonmedžių 
ir rododendronų alėjose. Būtų klaidinga 
betgi teigti, kad šitos kapinės yra gražiau
sios pasaulyje. Jose nėra tiek daug neįkai
nojamos vertės meniškų paminklų, kaip 
pvz., didžiosiose Milano kapinėse, arba to
kio žmogaus rankomis sukurto grožio kaip 
ne vienose Vokietijos kapinėse. Necropolis 
imponuoja savo natūralia, nesugadinta ap
linkuma ir kosmopolitine dvasia. Iš triukš
mingo miesto žmogus persikelia amžinajam
poilsiui tarsi į žemiškąjį rojų, kuriame 
nė kieno netrukdomos žydinčių krūmų pa
vėsiuose čiulba lakštingalos, tekančios sau
lės šešėliuose žaidžia laukiniai miško žvė
reliai. Sako, panašios į Brookwoodą esan
čios Forest Lawn kapinės Kalifornijoje, 
bet jų nemačius, negalima palyginti .

Brokwoodo kapinėse amžinąjį prieglobs
tį atradusių  jų šeimyna yra tokia didelė, 
kad ji turi giminių visame pasaulyje. To
dėl nenuostabu, kad čia per ištisus metus 
atvyksta žmonės savųjų aplankyti ir jų bu
veine pasigrožėti. Gaila, kad lietuviai, taip 
uoliai besirūpiną įsigyti nuosavus kampus 
įvairių miestų kapinėse, niekada nepagal
vojo apie gražųjį Necropolį Brookwoode.

Krk.

— Per numatomus rinkimus į parlamen
tą britų komunistų partija žada parinkti 
tik 30 kandidatų. Visose kitose vietose pa
taria savo nariams balsuoti už darbiečius.

— Prancūzija Ramiajame vandenyne iš
sprogdino septintą atominę bombą.

— Vokiečių rašytojas W. Scheu parašė 
Lietuvos gyvenimą vaizduojantį įtomaną, 
kuris pavadintas „Birutė“.

— Sovietų jūrininkas Černyševas pareiš
kė, kad anglų religinių organizacijų išlai
komuose jūrininkų poilsio namuose per 
prievartą brukama religinė literatūra. ‘

-— Rugsėjo 27 d. Romoje prasideda viso 
pasaulio vyskupų kongresas, kuris turėsiąs 
išspręsti labai jautrias ir sudėtingas mo
demiškojo pasaulio ir religijos santykių 
problemas.

— Leningrado gyventojas Levickis, po 
19 mėnesių laukimo ir bado streiko, paga
liau išleistas pas savo žmoną į Angliją.

— Liberalų konferencijoje pasiūlyta, 
kad parlamento nariais galėtų būti 18 me
tų jaunuoliai. Dabar kandidatai į parla
mentą turi būti 21 m., o balsuotojai — 18 
m.

— Nato kraštai kasmet turi 870 milijonų 
svarų nuostolių todėl, kad tie patys ginklų 
bandymai daromi keliose vietose.

— Sovietai padvigubino savo šnipinėji
mo laivų skaičių prie britų salos, nes čia 
prasidėjo Nato jūros manevrai.

—: Portugalijoje nuo balandžio mėnesio 
buvo 1,659 susirgimai cholera.

— D. Britanija pardavė Izraeliui 400 
Centurian tankų.

— Švedijoje 1962-71 m. laikotarpyje nu
sižudė 15,993 žmonės, o eismo nelaimėse 
žuvo tik 13,120.
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