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Pavojingi signalai
Neseniai Birminghame įvyko Anglijos ir 

Valijos „Visuotinės Kunigų Konferenci
jos“ (National Conference of Priests) me
tinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 85 
kunigai — delegatai ir 9 vyskupai — sve
čiai. Kadangi lietuvių dauguma taip pat 
yra katalikai, tai panšūs mitingai mus ne 
tik domina, bet savaip ir įpareigoja. Nors 
mes turime savo lietuvius kunigus ir gana 
aktyvią Lietuvių Kunigų Bendriją, tačiau 
formaliai, jeigu neklystama, esame šio 
krašto hierarchijos valdžioje. Katalikų 
hierarchijos potvarkiai ir tikintiesiems 
lietuviams yra privalomi. Tuo labiau, kad 
mes neturime tikra to žodžio prasme lietu
viškų parapijų. Iš tikrųjų būtų labai svei
kintinas dalykas, jeigu laikas nuo laiko 
kas nors spaudoje plačiau paaiškintų mū
sų, kaip katalikų, padėtį ir teises šitame 
krašte. Bet tuo tarpu grįžkime "prie anks
čiau minėtojo suvažiavimo.

National Conference of Priests yra 
įsteigta po II-jo Vatikano susirinkimo hie
rarchijos parėdymu. Jos tikslas, kaip ra
šo katalikų laikraštis „The Universe“, yra 
„sudaryti kunigams forumą ir progą pasi
tarti ir organizuoti visuotinę atsakomy
bę“. Toliau tas pats, laikraštis savo veda
majame (rugsėjo 13 d.) klausia, ko iš tik
rųjų katalikų kunigai nori? Ir čia pat at
sako: „Jie nori didesnio balso tvarkant 
Bažnyčios reikalus!, aktyvesnio vaidmens 
darant sprendimus ir daugiau laisvės savo 
parapijose“. Kitais žodžiais tariant, kata
likų kunigai nori būti savo parapijų šeimi
ninkais, o ne vien tik hierarchijos aplink
raščių aklais vykdytojais. Į tą šeimininka
vimą jie taip pat nori įtraukti ir pasau
liečius, kurių atstovai eitų ne tik bažny
čios maršalkų pareigas, bet turėtų teisę 
pasisakyti parapijų tvarkymo reikalais. 
Suvažiavime buvo atvirai ir kritiškai kon
statuota, kad iki šiol šioje srityje praktiš
kai beveik hieko nepadaryta.

Antrasis suvažiavimo labai aktualus 
klausimas buvo popiežiaus Pauliaus VI 
dekretas Humanae Vitae. Po Vatikano su
sirinkimo daugelio kraštų hierarchijos, 
dvasiškija ir pasauliečiai tikėjosi, kad pa
sireiškusi demokratinė laisvėjimo dvasia 
bus tęsiama toliau, ir kad Bažnyčia pakeis 
savo nuomonę gimdymų reguliavimo ir 
skyrybų klausimais, palikdama pačioms 
šeimoms apsispręsti, vadovaujantis krikš
čioniškais principais. Ta linkme buvo pa
sinešusi ir Anglijos bei Valijos dvasiškija, 
kurios vyriausias vadovas, kardinolas 
Heenan dalyvavo popiežiaus sudarytoje 
komisijoje šeimų kontrolės reikalams. Tuo 
laiku buvo kalbama, kad kardinolas pa
lankiai žiūrįs į visuomenėje besireiškian
čias šia linkme laisvėjimo tendencijas.

Komisija dirbo net ketverius metus. Per 
tą laiką parapijų kunigai, viešosios opini
jos ir hierarchijos abejingumo paveikti, 
pradėjo laisviau žiūrėti į apsaugos priemo
nių vartojimo ir skyrybų reikalus.. Pana
šios nuomonės buvusi priėjusi ir minėtoji 
komisija. Bet popiežius ją atmetė ir išlei
do garsiąją Humane Vitae, kuri visą šį rei
kalą grąžino į senąją padėtį. Kunigai pa
sijuto išmesti iš balno. Visa, ką jie buvo 
pradėję skelbti, dabar reikėjo atšaukti. 
Gana didelis skaičius, nenorėdami priešta
rauti patys sau, pasitraukė iš pareigų.

Keletas kalbėtojų suvažiavime atvirai 
suabejojo popiežiaus dekreto neklaidingu
mu ir siūlė šį klausimą viešai diskutuoti. 
Pvz., kun. John Flynn pareiškė: „Daugely 
atvejų yra didelis skirtumas tarp oficialio
sios Bažnyčios politikos ir tos, kurią prak
tikuojame“. Diskusijos buvo nelauktai 
karštos ir atviros. Jų pasiekoje kai kurie 
kunigai pasitraukė iš organizacijos. Jų 
tarpe pats jos kūrėjas kun. E. Carey. Nors 
suvažiavimas galutinai ir nesubyrėjo, bet 
jame aiškiai buvo jaučiami pavojingi ski
limo signalai. „Daugelis dalyvių, suvažia
vimo pabaigoje giedodami Salve Regina, 
dėkojo Dievui, kad suvažiavimas nepasi
baigė visiška anarchija ir nesutarimu, kas 
vienu momentu atrodė beveik nebeišven
giama. Petro Laivas Birminghame pateko 
ant uolų. Bet vyskupai, kunigai ir pasau
liečiai, dirbdami iš vien, gali jo teisingą 
kryptį išlaikyti.“

Taip kalba savo vedamajame minėtasis 
„The Universe“. Iš plataus konferencijos 
aprašymo matyti, kad esama didelio susi
rūpinimo dėl paskutiniais laikais katalikų 
pasaulyje kylančių modernėjimo apraiškų 
ir dėl to atsirandančios nesantaikos. Kai 
ganytojai savitarpyje ima nebesutarti, tai 
ir avių kaimenė pradeda pakrikti.

Mūsų mažai lietuvių katalikų saujelei 
Anglijoje dėl to nėra ko labai sielotis. Ta
čiau artimos aplinkos įvykiai daugiau ar 
mažiau daro įtakos ir mums. Gal net nežy
mūs pavojaus signalai vienur kitur prade
da pasirodyti. Artėjant Anglijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos suvažiavimui, būtų 
gal ne pro šalį į tuos signalus atkreipti dė
mesį ir juos lietuviškoje dvasioje pana
grinėti.

J. Vikis

NE ŠOLOCHOVO DARBAS
Norvegų laikraštis Aftenposten prane

ša, kad savo naujai spausdinamoje knygo
je Solženicynas įrodo, kad Nobelio premi
ją laimėjusio Sovietų rašytojo M. Šolocho- 
vo romanas „Ramusis Donas“ iš tikrųjų 
yra parašytas F. Kriukovo. šolochovas tik
tai papildęs Kriukovo darbą ir pritaikęs 
sovietinei ideologijai. Kriukovas, Dono ka
zoko sūnus, buvo gimęs 1870 m. Jis buvo 
aktyvus Liaudies Socialistų partijos veikė
jas ir 1906 m. išrinktas į Durną. Vėliau ca
ro valdžios ištremtas be teisės sugrįžti į 
Dono kazokų teritoriją.

VAMZDŽIAI Iš VOKIETIJOS
Net septyniolika bendrovių pasirašė su

tartį pastatyti 200 milijonų vertės įrengi
mus ir nutiesti 100 mylių vamzdžius iš 
Šiaurės jūros naftos šaltinių į Šetlandą. 
Pasirodo, kad 36 colių vamzdžiai D. Brita
nijoje dar negaminami. Vokietija gavo 80 
mil. svarų vertės užsakymą.

Įrengimų produkcija bus apie 1 milijo
nas naftos statinių per dieną.

„AGITATORIAI“
Knygų rinkoje pasirodė naujas leidinys 

„The Agitators“. Išleido nepriklausoma 
Ekonominė Lyga. Tame leidinyje išvardin
ta ir aprašyta devyniolika organizacijų, 
kurios yra pasiryžusios įvairiais nelega
liais būdais pakeisti tvarką D. Britanijo
je. Beveik visos išvardintosios grupės yra 
komunistmid-matrksistinio atspalvio. Pati' 
naujausia iš jų yra „The Redder Tape Or
ganisation“, — tarptautinė socialistų va
dovaujama grupė, veikianti daugiausia 
tarnautojų tarpe. Ji leidžia savo laikraštį 
„Redder Tapė“.

AMNESTY INTERNATIONAL
Jutlandijoj pasibaigė septintasis Amnes

ty International kongresas. Toji tarptauti
nė organizacija rūpinasi išlaisvinti politi
nius kalinius ir sekti, kad jie nebūtų kan
kinami ir persekiojami.

Kongresas pasiuntė prašymus Pietų Ko
rėjos, Rytų Vokietijos, Uragvajaus, Filipi
nų ir Pietų Vietnamo vyriausybėms, kad 
jos žmoniškiau elgtųsi su politiniais kali
niais.

Pranešama, kad tos organizacijos sky
rius įsteigtas ir S. Sąjungoje...

NORI BAIGTI ŠIAIS METAIS
„Izvestija reiškia S. Sąjungos vyriausy

bės pageidavimą, kad Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija turėtų 
baigtis dar šiais metais. Ženevoje posė
džiaujančios 35->kių valstybių komisijos 
pradėjo spartinti savo darbą, nors kai ku
rie pagrindiniai klausimai dar nėra iš 
spręsti.
' Suomijos vyriausybė siūlo konferenciją 

baigti Helsinkyje, ten, kur ji ir prasidėjo.

NEMOKĖTI PAŠALPŲ
Spaudos žiniomis, gen. Walker pataria 

savo Unison organizacijos nariams per at
einančius rinkimus balsuoti tik už tuos 
kandidatus, kurie sutiks pravesti įstaty
mą, pagal kurį streikuojančių darbininkų 
šeimos negautų valdiškų pašalpų. Kaip ži
noma, šitoji organizacija yra įsteigta pasi
ruošti perimti būtinąsias funkcijas, jei 
kraštas pa.tektų į anarchiją.

W. CHURCHILLTS PAŠTO ŽENKLUOSE
Šiemet sukanka 100 m„ kai gimė Chur- 

chill'is. Šiam žymiam vyrui pagerbti Ang
lija išleidžia seriją sukaktuvinių pašto 
ženklų. Paštuose (kur yra filatelijos sky
riai) jie bus antspauduojami specialiu ant
spaudu spalio 9 dieną. Taip suantspauduo- 
ti ant specialių vokų ženklai lietuviui fila
telistui primins ne tik W. Churchill'io 100 
m. gimimo sukaktį, bet ir istorinę Vilniaus 
gedulo dieną.

IŠ IZRAELIO Į BELGIJĄ
Per paskutines kelias savaites į Belgiją 

iš Izraelio atvyko apie 600 žydų — emi
grantų iš Sovietų Sąjungos. Šiuo metu at
vykstančiųjų skaičius siekia iki 30 per die
ną. Jais rūpinasi katalikų šalpos organiza
cija Caritas Catholica. Visi atvykusieji 
nori emigruoti į JAV, Kanadą ar Austra
liją. Didelė dalis jų yra išbuvę Izraelyje 
po metus ir daugiau. Svarbiausios priežas
tys, kodėl jie nori iš Izraelio išvykti, esan
čios per griežtas religinis režimas, nesu
prantama kalba ir klimatas. Vienas iš 
šiaurės kilęs žydas tiesiog sakosi pasiilgęs 
Sibiro sniego...

Londonas, 1974 m. spalio 1 d.

Iš Baltijos kraštų kilę žydai labai paten
kinti Belgijos klimatu — jis esąs toks pat, 
kaip Rygoje ar Kaune. „Izraelyje nesinori 
valgyti ir negali miegoti. Norisi tik lįsti į 
šaldytuvą ir ten pasilikti“, pasakė jaunas 
Latvijos žydas.

Jaunas Kauno žydas, paklaustas, kodėl 
jis norėjęs emigruoti, atsakė:

„Norėjau pamatyti pasaulį. Vienintelis 
kelias ištrūkti buvo emigruoti į Izraelį. 
Jeigu esi vokietis (Volgos ar Pabaltijo), 
negali ištrūkti į Vokietiją, o jeigu esi ru
sas, tai turi ir mirti Rusijoj. Aš nekenčiu 
Rusijos. Tai yra kalėjimai. Solženicynas 
yra 200% teisingas.“

Jaunesnieji žydai pabrėžė, kad šiuo me
tu antisemitizmas ypačiai pasireiškiąs Uk
rainoje ir Pabaltijo valstybėse.

KOMUNISTŲ PARTIJOS PROGRAMA
D. Britanijos komunistų partija, kuri 

rinkimuose turės tik 29 kandidatus, pa
skelbė savo šešių punktų programą inflia
cijai sustabdyti. Štai jie: 1) „užšaldyti“ 6 
mėnesiams kainas, 2) atimti monopolių 
pelnus, 3) panaikinti VAT, 4) išstoti iš E. 
Bendruomenės, 5 padidinti maisto primo- 
kėjimus, 6) sumažinti perpus gynybos iš
laidas.

Be to, jie siūlo sudemokratinti kariuo
menę (leisti įstoti prof, sąjungas ir polit. 
partijas) ir atleisti visus į dešinįjį kraštu
tinumą pasinešusius karininkus. Škotijai 
ir Valijai siūlo atskirus parlamentus. Vi
sus energijos šaltinius ir didžiąsias pramo
nės įmones bei bankus jie siūlo suvalsty
binti.

SOLŽENICYNAS GINA DRAUGĄ
Londone gyvenąs dr. Medvedevas, ku

riam Sovietų valdžia nebeleidžia sugrįžti, 
pasisakė prieš taikos premijos davimą 
mokslininkui Sacharovui. Pasak Medvede
vą, rezistentas Sacharovas daugiau pasi
darbavęs karui kurstyti, o ne taikai. Solže
nicynas, kuris pateikė Sacharovo kandida
tūrą, rašo, kad 1970 m. Sacharovas gynė 
patį Medvedevą, kuris už antisocialistinę 
veiklą buvo uždarytas į psichiatrinę ligo
ninę.

ANGLŲ-SOVIETŲ KONFERENCIJA
Konferencija įvyko Dilijan mieste Ar

mėnijoje. Ji buvo sėkmingesnė, negu iki 
šiol buvusios anglų-sovietų ruoštosios kon
ferencijos. Tačiau ir šį kartą, nežiūrint 
anglų bandymų pakreipti kalbą į politinius 
klausimus, sovietai vis tenkinosi grynai 
kultūriniais reikalais. Kalbant apie politi
ką, britams buvo duota suprasti, kad jų 
spaudos išpuoliai prieš S. Sąjungą kenkia 
detentei, tačiau Sovietų atakos prieš va
kariečius turinčios būti priskirtos visiškai 
kitai kategorijai... Nepasiekta jokio susi
tarimo ir dėl laisvo žmonių ir idėjų judėji
mo.

JAV — EUROPOS SANTYKIAI
Dr. Kissingeris, kalbėdamas JAV Sena

to užsienio reikalų komitete, pareiškė: 
„Joks Tarybų Sąjungos ir JAV susitari
mas, padarytas per kitų suinteresuotų 
valstybių galvas, negalėtų ištverti“. Jis 
taip pat pareiškė, kad, nežiūrint gerėjan
čių santykių su S. Sąjunga, Amerikos ry
šiai su Europa ir Japonija pasilieka stip
rūs ir vis dar gerėja. Tačiau jis įspėjo 
JAV Kongresą, kad esą netikslu vartoti 
ekonominį spaudimą S. Sąjungos vidaus 
politikai pakeisti, šaltojo karo atnaujini
mas vargiai padėtų žydų emigracijai.

PINOCHET PASIŪLYMAS
„Neue Zuercher Zeitung“ (25. 9. 74) 

įsidėjo žinutę, kad ned Kuba, nei Sov. Są
junga dar nereagavo į Čilės karinės juntos 
šefo, generolo Pinochet, rugsėjo 11 d. pa
darytą pasiūlymą, kad jos paleistų į lais
vę lygiai tokį pat skaičių kalinių, kokį pa
leis Čilės vyriausybė. Čilės užsienio reika
lų ministerija bei jos pasiuntinybės gau
nančios kasdien iš sovietų kalinių giminių 
šimtus laiškų. Šiuos laiškus Čilė persiun
čia tarptautiniam Raudonajam Kryžiui. 
Ee to, juntos šefas paskelbė priimsiąs eg- 
zilinę ukrainiečių iš Buenos Aires delega
ciją, kuri Čelės vyirausybę painformuos 
apie 49 Ukrainos politinius kalinius, suim
tus Sov. Sąjungoje.

PASITRAUKĖ LORDAS CHALFONT
Žinomas politikas, užs. reikalų vicemi- 

nisteris lordas Chalfont išstojo iš darbie- 
čių partijos. Savo laiške ministeriui pir
mininkui jis pareiškė, kad esąs susirūpi
nęs nuolat didėjančia kairiojo sparno įta
ka ir dominavimu. Tuo tarpu jis neketina 
stoti j jokią kitą politinę partiją.

— Ateinančią vasarą pirmą kartą per 25 
metus D. Britanijoj įvyks pasaulinė skau
čių konferencija, kurioj dalyvaus skautės 
iš 51 kraštų.

— O. Rabin'o paveikslai, kuriuos sunai
kino policija Maskvoje, pasak ekspertų, 
Londone būtų vertinami po 2.000 svarų 
kiekvienas.

.— Buvęs Baltųjų Rūmų štabo viršinin
kas gen. Haig paskirtas Nato vyriausiuoju 
vadu.

— Vokietijos užs. reikalų ministeris 
Genscher pareiškė, kad pagrindiniai V. 
Vokietijos uždaviniai yra vieninga Euro
pa, stiprus Nato ir detente su Rytų Euro
pos kraštais.

— Tass pavadino Maskvoje ruoštąją ab
straktaus meno parodą „pigia provokaci
ja“. Nubaustieji po 15 dienų kalėjimo me
nininkai paleisti, piniginės baudos nebe- 
reik alau j amos.

— Šiaurės Vietname paleistas paskuti
nis JAV karo belaisvis Emmet Kay.

— Raud. Armijos štabo viršininkas gen. 
Kulikovas atvyko į Belgradą išsiaiškinti 
su Tito dėl areštuotos probolšeyikiškos po
litinės grupės, norėjusios nuversti Tito re
žimą.

— Buvęs D. Britanijos ministeris pirmi
ninkas ir užs. reik, ministeris sir Alec 
Douglas Home nebekandidatuoja į naujai 
renkamąjį parlamentą.

— Krokuvoje nuteisti du lenkai, J. Bor
kowski ir E. Krupa, už šnipinėjimą Vaka
rų valstybėms.

— Pagal naują Kinijos konstituciją, 
Mao Tse-tung padarytas vyriausiu gink
luotų pajėgų viršininku.

— E. Bendruomenė pažadėjo specialų 
5% priedą D. Britanijos ūkininkams prie 
dabar gaunamų kainų už ž. ūkio produk
tus.

— Maskvos vietinė valdžia pasiūlė me
nininkams, kurių paroda buvo išvaikyta, 
pakartoti ją Izmailovskio parke.

— Dėl barbariško elgesio su abstraktaus 
meno parodos rengėjais, Tate galerijos di
rektorius sir Norman Reid atšaukė savo 
numatytą vizitą į T. Sąjungą.

— Kanados spaudos pranešimu, ten bu
vo sunaikinta dėl ilgo užsistovėjimo 9 mi
lijonai sugedusių kiaušinių.

— Anglijos ligoninėse seserų ir slaugių 
algos padidintos iki 58%. Kai kurių slau

XXVin metai

Keturi krepšiai
Atnaujinta Europos saugumo konferencija

Rugsėjo 9 d. Ženevoje vėl pradėjo darbą 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos komisijos. Kaip žinoma, So
vietai pageidauja, kad ši konferencija bū
tų vadinama Europos taikos konferencija, 
ir kad ji būtų iškilmingai užbaigta dar 
šiais metais. Tuo tarpu Graikijos atstovas 
neseniai pareiškė, kad po turkų invazijos 
į Kipro salą, visus iki šiol konferencijos 
padarytus nutarimus nupūtė vėjas, ir da
bar vėl viską reikia pradėti iš naujo.

Britų žurnalistas R. Davy „The Times“ 
dienraštyje gana vaizdingai išsireiškė, kad 
visi šiai konferencijai skirtieji darbai yra 
sumesti į keturis atskirus krepšius. Dabar 
35-kių tautų atstovai turės tuos krepšius 
ištuštinti ir juose rastas problemas iš
spręsti. Blogiausias dalykas esąs tai, kad 
S .Sąjunga labai nenoriai sutinkanti nors 
ir mažiausią savo pageidavimą iš krepšio 
išimti arba jį pakeisti nauju.

Pirmame krepšy yra dešimtis savitarpio 
bendradarbiavimo principų, šeši iš jų jau 
išlukštenti, bet prie likusiųjų užsikirsta. 
Sovietai reikalauja pripažinti, kad dabar
tinės Europos sienos yra nuolatinės ir ne- 
bekeičiamos. Vakariečiai norėtų pridėti 
nors tiek, kad jos galėtų būti keičiamos 
taikiu būdu suinteresuotom šalim susita
rus, tačiau nevartojant prievartos ir smur
to. Jie norėtų nors tiek užsitikrinti, kad 
nebebus naujų okupacijų ir Brežnevo dokt
rina nebebus daugiau taikoma satelitiniuo
se kraštuose. O tai, kas jau praryta, tegu 
būna ir suvirškinta.

Paskutiniai pirmojo krepšio punktai lie
čia karinius dalykus. Nors čia nėra jokių 
ideologinių problemų, bet Sovietai visą 
reikalą bando apgaubti paslaptingumo 
skraiste, kad jokia informacija negalėtų 
prasiskverbti. Pvz., britai pasiūlė, kad pra
dedant didesnio masto manevrus, visos 
valstybės turėtų viena kitą apie tai pain
formuoti per 60 dienų. Sovietai sako, kad 
užtenka penkių dienų, o painformuoti rei
kia tik pačius artimuosius kaimynus. Pa
mažu vieni ir kiti leidžiasi, bet skirtumui 
išlyginti dar gali prireikti keletos mėne
sių...

Antrame krepšyje yra gamtos apsaugos, 
technologijos, transporto ir prekybos rei
kalai. Manoma, kad šio krepšio problemas 
lengviau pavyks išsiaiškinti, nors preky
bos sritis, dėl visiškai skirtingų ūkiškųjų 
sistemų, vis dar sudaro nemaža sunkumų.

Trečiame krepšy yra gana jautrūs daly
kai: emigracija, šeimų susivienijimas, lais
vas žmonių, spaudos ir visokias informaci
jos iš vieno krašto į kitą judėjimas. Socia
listiniai kraštai reikalauja, kad paskiros 
valstybės nesikištų į viena kitos reikalus 
ir nesirūpintų, kokios „teisės ir papročiai“ 
reguliuoja vyriausybių santykius su savo 
piliečiais. O spaudos ir žodžio laisvėms jie 
norėtų pripažinti tiktai vienos krypties ke
lią: Maskva ir jai pavaldūs kraštai gali 
laisvai kalbėti ir meluoti apde Vakarus, 
bet Vakarai neprivalo sakyti teisybės apie 
Sovietus. Trečiojo krepšio turinys yra la
bai sunkus, jis gali gerokai pristabdyti 
konferencijos eigą arba ir visai ją nu
traukti.

Ketvirtame krepšy yra projektai, kas ir 
kaip turės konferencijos nutarimus įgy-1 
vendinti ir prižiūrėti. Sovietai siūlo suda
ryti pastovią priežiūros tarybą, o Vakarai 
dar nori palaukti ir pažiūrėti, kaip bus iš
tuštinti pirmieji trys krepšiai.

Trumpai metus žvilgsnį į tuos krepšius, 
nematyti, kad kuriame nors būtų nuošir
dus projektas užgydyti karo padarytas 
žaizdas, panaikinti galimų konfliktų židi
nius ir leisti visoms Europos tautoms lais
vai savąjį likimą apspręsti. Juose nieko 
nėra ne tik apie Pabaltijo kraštų laisvę, 
bet neminimas ir Berlyno pasidalijimas ar 
jo sienos nugriovimas. Kokia gali būti tai
ka Europoje, jeigu buvusi vieno krašto 
sostinė ir toliau pasilieka keturių valsty
bių rankose? Priešingai, iš visų tų krepšių 
kyšo užslėptas noras įteisinti padarytas 
skriaudas ir užsitikrinti saugias pozicijas 
busimiesiems šuoliams. Vakariečiai, atro
do, be didelių skrupulų jau yra sutikę su 
esama teritorine padėtimi, kad tik daugiau 
nebebūtų reikalaujama. Kas žino — gal ir 
Australijos Pabaltijo okupacijos pripažini
mas buvo politinis bandymas, padarytas 
su didžiųjų Vakarų valstybių pritarimu. 
Tik prisiminkime: nei viena didžioji vals
tybė Australijos nepasmerkė, o jų spauda 
vos keliomis eilutėmis įvykį tepaminėjo.

NUTEISĖ SUŠAUDYTI
Krasnodaro kariškas teismas nuteisė su

šaudyti rusą emigrantą, kuris buvo atvy
kęs į T. Sąjungą su Kanados pasu. Jis ap
kaltintas dalyvavęs karo metu masinėse 
žmonių žudynėse Simferopolyje.

Segios DIENOS
gių algos pakils po 20 svarų per savaitę.

— Dingusio britų tralerio „Gaul“ jūri
ninkų žmonos Hullyje teismo posėdyje pa
reiškė, kad laivas buvo naudojamas šnipi
nėjimui ir pateko į rusų rankas.

— Ženevoje vėl prasidėjo strateginių 
ginklų apribojimo (SALT) pasitarimai su 
S. Sąjunga. Visi tos rūšies pasitarimai nuo 
1969 m. iki šiol nedavė jokių rezultatų.

— Naujasis JAV prezidentas Fordas J. 
Tautose pareiškė, kad naftą teikiantieji 
kraštai trūksta maisto, o ją perkantieji 
kraštai — naftos. Todėl derybos neturėtų 
būti per daug vienašališkos.

— Japonų „Raudonosios Armijos“ tero
ristai, kurie kartu su išvaduotu draugu iš 
Amsterdamo buvo išreikalavę 300.000 do
lerių, atskridę į Siriją, pinigus grąžino at
gal.

— Hondūre (P. Amerika) hurikanas už
mušė 9.000 žmonių. Šimtai tūkstančių liko 
be pastogės.

— Manchesteryje už poros savaičių pra
dės važinėti baterijomis varomas autobu
sas. Jo greitis — apie 40 mylių per valan
dą.

— Graikijoje suspenduoti 36 karininkai, 
kurie buvo įvelti į Kipro sukilimą ir stu
dentų riaušes.
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KARL KOCH (1906-1958)
Prieš apleisdami Humanitarinių Moks

lų Fakultetą, užsukime dar į jo Psicho- 
techniškąjį Institutą, pas jo vedėją Karo
lį Kochą.

Kochas, gimęs 1906 m. Aarau'o mieste, 
anksti neteko tėvo, kas neturtingą našlę 
vertė sūnų siųsti į fabriką, kur tapo me
chaniku. Tuo nepasitenkindamas, žvalaus 
proto vaikinas po darbo veržėsi į mokslus, 
į kuriuos jam vartus atidarė Luzernoje 
vakarais lankomasis technikumas. Čia įsi
gijęs diplomą, žinių godus jaunuolis Zue- 
riche įstojo į Pritaikomosios Psichologijos 
Institutą, kuriame rado tikrąjį savo pa
šaukimą. Pritaikydamas įsigytąjį mokslą, 
Kochas, eidamas vos 22 metus, fabrikuose 
ėmėsi gerinti darbininkų būklę, skirti juos 
į tinkamas vietas ir racionalizuoti darbo 
eigą. Tuo būdu jis pakėlė darbininkų sa
vijautą bei stiprino jų prisirišimą prie 
darbovietės. Norėdamas dar tobulintis pla
tesniame pasaulyje, Kochas įstojo į Pary
žiaus Sorbonną, o pinigų studijoms užsi
dirbo Citroeno automobilių gamykloje. 
Gavęs pažymėjimą pour Ltorientation pro- 
fcssionalle, jis leidosi į kelionę po Europą, 
kur jis tobulino savo metodus.

Šitaip realizuodamas savo psichotechniš- 
kus laimėjimus, Kochas 1938 m. užklydo 
ir į Lietuvą. Nors pas mus dėl stokos di
desnių įmonių sunku buvo įsikurti, bet vis 
dėlto pavyko sudominti Humanitarinių 
Mokslų Fakultetą, kuris sutiko įsteigti 
tam tikrą Psichotechnišką Institutą ir pa
skirti jį vedėju. Jis tuoj uoliai ėmėsi dar
bo, pats pagamindamas testams reikalin
gus aparatus. Bet greitai į šią daug žadan
čią pradžią krito šešėliai, panašūs į tuos, 
kurie dar Sennui buvo apkartinę gyveni
mą. Tiesa, Kocho bendradarbis V. Lazer- 
sonas jam kolegiškai padėjo, bet pedago
gikos bei psichologijos profesorius Vaba
las-Gudaitis pasielgė priešingai — jis dėl 
pasaulėžiūrinių skirtumų bei pavydo paki
šo vedėjui koją. Dr. J. Girnius Vabalą-Gu
daitį (LE 32, 401) charakterizavo šiais žo
džiais: „I psichologijų jis žvelgė materia
listiniu žvilgsniu..., psichinį gyvenimą jis 
laikė tik savotiška vidine smegenų judėji
mo apraiška. 1948 m. įstojęs į komunistų 
partiją, savo ankstesnes materialistines 
pažiūras visiškai sutapdė su vadinamu 
dialektiniu materializmu... Jis buvo vie
nas iš ryškesnių laisvamanybės atstovų ir 
veikėjų.“

Šitaip rusų komunistų nuteiktas, Vaba
las-Gudaitis iškart šnairavo ir į Kocho 
darbuotę, nes šis, būdamas dvasininkas 
platesne to termino prasme, žiūrėjo visai 
kitaip į žmogaus prigimtį bei jo paskyri
mą. Nors ir jis atstovavo eksperimentinei 
psichologijai, !bet ją panaudojo sielai ge
riau pažinti, ne jai paneigti. Prisipažinda
mas ir visuomenėje prie savo idėjų, Ko
chas įstojo į LK Mokslo Akademiją ir 1933 
m. pirmame jos suvažiavime skaitė pa
skaitą apie profesinę atranką. Tatai Vaba

Atostogos namie
Auld Frank apžiūrinėja ant stalo sukrau

tas knygas, apžiūri ant sienų paveikslus, pasi
žiūri pro langą į gatvę, laikas slenka taip pa
lengva, kad nors būtų apie ką kalbėti, bet Big 
Joe žiūri tik pro langą ir nieko nesako. Paga
liau Elsie praveria duris, valgis paruoštas. Vy
rai susėda virtuvėje prie stalo, stalas apdėtas 
apščiai valgiais. Po tokio rūstaus priėmimo, 
Auld Frank tokio vaišingumo nesitikėjo. Elsie 
paima iš peleninės nuorūką, užsidegusi užtrau
kia keletą dūmų ir sako:

— Ar buvai kur išvažiavęs per atostogas?
— Ne, niekur, šiaip tik po Škotiją, vieną 

dieną vienur, kitą dieną kitur pavažinėjau.
— Ir mes niekur nevažiavome, šį pavasarį 

duktė ištekėjo, tai išsileidome su vestuvėmis, o 
ir dukteriai naujam gyvenimui davėme, tai da
bar esame tokie neturtingi. Taip ir praleidome 
atostogas — Joe karčemoje, aš darže.

— Aš po apylinkę per atostogas daug ap
vaikščiojau. čia pat tokios gražios apylinkės, o 
mes jų nė nepastebime, — kalba Auld Frank, 
bijodamas, kad kalba nenutrūktų ir vėl tokia 
baisi tyla neužstotų.

— Kaip tesingai tu kalbi. Pasakyk man, ar 
tu esi skotas?

— Ne, aš esu lietuvis.
— Lietuvis? Lietuvis?.. Och, aye! Lietuvis! 

Tu dirbi šalia mano vyro, vis kalbi apie žemę ir 
juokingas istorijas pasakoji.

— Aš sakiau tau, kad tas yra Frank, — įsi
terpia į kalbą Big Joe.
.— Frank, Frank, šimtai yra Frankų! Och, 

aye! — Elsie vėl kreipiasi į Auld Frank, — Joe 
tankial man apie tave papasakoja, aš vis norė- 
jaū tatė sM'iktl, apie žemę pakalbėti, aš irgi

lą-Gudaitį galutinai nuteikė prieš Kochą, 
kuriame įžiūrėjo ir asmenišką konkuren
tą. nes žymi studentų dalis jau buvo įsu
kusi į kelią to vakariečio, patraukiančio 
ją ir savo šviesia asmenybe. Tikrai sunku 
buvo juo nesižavėti, nes jis psichologijoje 
ne tik buvo atnešęs naujausius atidengi
mus, bet juos pertiekęs patraukliu būdu, 
kuriam netrūko nei humoro. Nors Kochas 
buvo pranciškoniškai kuklus, bet vis dėl
to nesidavė aklo materializmo apstumdo
mas, ir dėlto 1933 m. antroje pusėje sugrį
žo į savo tėvynę.

Koks iš to buvo nuostolis Lietuvos moks
lui, visi patyrė po Kocho iškilimo Vaka
ruose. Jis Luzernoje įsteigė savo institutą 
ir jame išdirbo eilę testų, iš kurių „Me
džių testas“ buvo pripažintas pasauliniu 
mastu. Knyga, kurioje šis buvo išgvilden
tas, 1973 m. susilaukė septintos laidos ir 
buvo išversta į prancūzų, italų, ispanų, 
anglų ir net japonų kalbas.

Besąlyginiai atsiduodamas savo tyrinė
jimams, kurių visų siela ir buvo siela, Ko
chas mirtinai pavargo. Vos pasiekęs 54 
metų, jis buvo pašauktas į amžinybę, ant 
kurios slenksčio jis rymojo nuo pat jau
nystės dienų.

KONSTANTIN VON REGEL (1890-1970)
Apsižvalgę po dvasios mokslų įstaigas, 

aplankykime dar Gamtos-Matematikos Fa
kultetą, kuriame sutinkame botaniką 
Konstantiną Regelį. Jis jauniausias narys 
tos iš Zuericho paeinančios Regelių dinas
tijos, kuri carų Rusijoje gavo kilmingųjų 
titulą.

Konstantinas gimė 1890 m. Petrapilyje. 
Ten jis, įsigijęs brandos atestatą, ir eida
mas senelio Eduardo (1815-1802) ir dėdės 
Alberto (1845-1909), garsių botanikų, pė
domis, taip pat pasišventė augalų pasau
liui. 1917 m. revoliucija jį privertė persi
kelti į Pabaltijį, 'kur jis pirmą užuovėją 
rado Estijoje kaip privatdocentas tame pa
čiame Tartu universitete, ‘kuriame kadaise 
jo tėvas Wilhelmas (1875-1932) buvo dės
tęs istoriją. Norėdamas dar praplatinti sa
vo mokslinį akiratį. Konstantinas 1921 m. 
Wuerzburge įsigijo daktaro laipsnį. Po to 
jis atvyko į Lietuvą, kur akademinėje sfe
roje Regelių šeima jau buvo žinoma. To
dėl jos jauniausias narys universitete iš
kart gavo botanikos katedrą.

Konstantinas buvo aukštas, liesas džen
telmenas. Mokėdamas išsireikšti beveik vi
somis žymesnėmis Europos kalbomis, jis 
bematant išmoko ir lietuviškai kalbėti. 
Tas jam padėjo lengvai susinešti tiek su 
ministerijos direktoriais, tiek su sodo dar
bininkais. Tai palengvino ir jo demokratiš
ka pagarba savo bendradarbiams, o taip 
pat jo užkrečiantis darbštumas. Nepaisy
damas savo aukštos kilmės, jis gyveno pa
prastai ir visiems rodė gražų pavyzdį.

Alfa ir Omega viso jo triūso buvo užve
dimas bei išvystymas Botanikos sodo 
Aukštosios Fredos dvare, prie Kauno. Jo 
senelis Eduardas tokį sodą buvo įkūręs 
Petrapilyje ir kartu su dėde Albertu lai

ūkyje gimusi, ūkyje augau, kol motina už an
gliakasio Ištekėjo.

Auld Frank klausosi ir stebisi kokia kalbi 
ta moteris, lyg būtų visai kita, ne ta, kurią prieš 
pusvalandį sutiko.

— Gal eisime visi trys į karčemą, kai ati
darys po pietų? — juokais pasiūlo Auld Frank.

— Elsie niekada neina, — sako Big Joe.

Pranas Milašius

— O kodėl ne? Reikia ir jai atsigaivinti po 
sunkaus darbo darže.

— Matai, kaip žmogus supranta, — sako 
Elsie. — Palaukite čia judu, aš persirengsiu ir 
eisime.

žiūrėdama į vyrą, ji porą kartų sučepsi lū
pomis ir, kai jos bedantė burna užsidaro, apa
tinė lūpa beveik pasiekia nosį.

Sėdi Elsie lounge minkštoje sėdynėje, šyp
sosi baltais baltutėliais dantimis, lūpos vos-vos 
dirbtinai parausvintos, veidai natūraliai skais
tūs. Ak, Joe, tu nė žinote nežinai, kokią gražią 
ir išmintingą žmoną turi. Ir kalbą ji veda visą 
laiką. Auld Frank klausinėja. Koks ten ūkis tas 
buvęs? Didelis?

— Ne, ūkelis, ne ūkis, keletas tik akrų.
— Mašinų, traktorių?
Kur tau! Arkliukais, tokio didumo maž

daug kaip škotiški garrons, ardavę ir viską kit
ką dirbdavę. Ir moterys dirbusios. Mėšlą lau
kuose kapstydavo. Vyrai vaikį primesdavo, nu
veždavo į laukus, o moterys iškapstydavo.

Trūksta angliškų žodžių apie žemaitišką 
mėšlavežį papasakoti. Bet po keleto stikliukų 
žodžiai patys išsiaiškina, rankų mostai žodžių 
tikrumą patvirtina. Ir Elsie stebisi: gyvenimas

mėjo pasaulinį garsą. Konstantinas, jiems 
padėdamas, įsigijo tokį patyrimą, kuris jį 
nūnai įgalino Lietuvą apdovanoti tokiu pat 
sodu, kuris Pabaltijyje ir toli už jo netu
rėjo sau lygaus. Vos tik koją įkėlęs į Kau
ną, dar 1923 m. jis ėmėsi to milžiniško dar
bo, su kuriuo per 15 metų kėlė ir gulė. Tuo 
būdu Lietuva davė galimybę Konstantinui, 
kurį dėl jo aukšto ūgio vadindavome „di
džiuoju“, pritaikyti savo retus gabumus 
bei Petrapilio tradiciją ir užkopti į kitų 
Regelių aukštumą.

Bet jis buvo ne tik sumanus sodo orga
nizatorius. Kaip augalų sistematikas bei 
jų geografinio išplitimo žinovas, pasižymė
jo ir mokslo darbais, kurių išspausdino 
daugiau kaip du šimtus. Be to, jis redaga
vo Scripta horti botanici Vytauti Magni, 
taip pat ir Fontes florae lituaniae ir dar 
paruošė vadovėlius studentams bei šiaip 
gamtos mylėtojams, kaip rinkti augalus ir 
sudaryti kolekcijas.

Aprūpindamas Lietuvą tokia literatūra, 
Konstantinas neužmiršo nei užsienių, į ku
riuos jam Petrapilio Regeliai buvo prasky
nę kelią. Jam lengvai buvo prieinami žur
nalai Zueriche, Vienoje, Berlyne, Haagoje 
ir kitur. Pažymėtina, kad jis Zueriche net 
trimis atvejais išspausdino raštus apie Lie
tuvos pievas. Medžiagos savo darbams jis, 
viengungis, vadinasi, šeimos nevaržomas, 
surinkdavo skaitlingose ekskursijose, ku
riose jis pasiekdavo beveik visus Europos 
kraštus. Nuolatos su referatais dalyvauda
vo ir botanikų kongresuose. Sunku aprėp
ti, ką jis vienui vienas padarė Lietuvos au
galiniam turtui išgarsinti.

Konstantinas su mūsų šalimi taip buvo 
suaugęs, kad jis negalėjo įsivaizduoti eg
zistencijos šalia jos ir be jos. Dėlto iki sie
los gelmių jį sukrėtė Sovietų okupacija, 
kuri dabar Lietuvoje iš anūko atėmė tai, 
ką prieš dvidešimt metų komunistai buvo 
atėmę iš jo senelio Rusijoje. Bet jis neka
pituliavo, savo sodo išgelbėtus davinius 
apdirbo Ženevoje, o po trijų metų, pasi
naudodamas rusų išstūmimu iš Lietuvos, 
sugrįžo prie savo senų pareigų botanikos 
sode. Tačiau jis neilgai galėjo džiaugtis 
savo laime, nes 1944 metais naujas Sovie
tų įsiveržimas jį dabar galutinai išvarė. 
Po to jis, kaip karalius iš savo žemių iš
guitas, bastėsi po Europą ir Vakarinę Azi
ją, pasirodė Zueriche, viešėjo austrų Gra
ze, dirbinėjo kiek irakiečių Bagdade ir 
turkų Izmire.

Nors jau niekur šaknų įleisti nebepajė
gė ir visur tegyveno iš lagamino, Konstan
tinas plušo ir toliau. Bet tie klajoklio raš
tai jam savojo augalinio rojaus Aukštojo
je Fredoje negalėjo atstoti. Vieną pasku
čiausią darbą jis 1955 m. paskyrė Lietuvos 
spygliuočiams, ir dar iki savo dienų galo 
jis puoselėjo veikalą apie Lietuvos augalų 
geografiją. (Veikalas tebėra neišleistas).

Tik neseniai pavyko sužinoti, kad K. Re
gelis mirė 1970 m. gegužės 22 d. Zueriche. 
Čia jis ir palaidotas. Kas tam tolimam ka
pui svetimoj žemėj šiandien atneš gėlių? 
Bet jos kiekvienais metais vis iš naujo 
kvapniai jo garbei žydi Aukštosios Fredos 
gėlyne.

NAUJAS PASIŪLYMAS
New Yorke įvykusiame Kunigų Vieny

bės seime, be kitų, paskaitą skaitė ir dr. A. 
Damušis. Ta proga „T.Ž.“ rašome, kad jo 
mintims seimo dalyviai šiltai' pritarę ir 
buvę net pasiūlyta, kad pasaulietis vestų 
kunigams „rekolekcijas.

Kur kalinami lietuviai?
13. Paulauskas Jonas 1915
14. Rimkus Jonas 1916
15. Sidaras Jonas 1928
16. Žilinskas Jonas 1943

Žemiau dedami keli sąrašai sovietų kon
centracijos stovyklose kalinamų lietuvių, 
šie 115 asmenų yra tik maža dalelė vergi
jos pančius nešančių tautiečių.

Mordovija 385/19 (griežtas režimas)
1. Abukauskas Jonas gimęs 1927
2. Araminas Vytas 1935
3. Burbulis Antanas 1917
4. Baltrūnas Antanas 1907
5. Berankis Kazys 1917
6. Biržys Povilas 1901
7. Bričkus Aleksas 1910
8. Budreika Stasys 1914
9. Bušinskas Kazys
10. Dambrauskas Antanas 1907
11. Gimbutas Justas 1925
12. Glinskis Vladas 1917
13. Gruzdys Stasys
14. Jauneika Aleksas 1914
15. Janovickas Juozas 1916
16. Kerza Teodoras
17. Klanauskas Vytas 1929
18. Korsakas Antanas 1908
19. Krivickas Jonas 1917
20. Kubiliūnas Stasys 1905
21. Lapinskas Jonas
22. Lauraitis Stasys ’ 1907
23. Nemcevičius Motiejus
24. Stašaitis Vytas
25. Simutis Liudas 1935
26. Sarkanas Stasys 1920
27. Vaivada Antanas 1900
28. Valaitis Antanas 1910
29. Virbickas Mykolas 1914
30. Vilutis Jonas 1914

Mordovija 385/17 (griežtas režimas)
1. Bagdonas Povilas 1917
2. Gaudinskas Stasys 1915
3. Jaučkojis Juozas 1912
4. Jakubauskas Kazys 1920
5. Leikus Juozas 1914
6. Mazelskis Jurgis 1912
7. Misiūnas Leonas 1907
8. Pašilis Aleksas 1949
9. Radauskas Antanas 1909
10. šikšnys Kazys 1912
11. Vilčiauskas Bronius
12. Zelenkevičius Juozas 1916

Mordovija 385/1 (sunkiausias režimas)
1. Paulaitis Petras 1905
2. Simokaitis Jonas 1936
Mordovija 385/3 (ligoninė ir lageris)
1. Grigas Stasys 1913
2. Kiaudienė Veronika 1920
3. Klimauskas Petras 1897
4. Kuke Jonas 1908
5. Skirulevičius Petras
6. Tamoliūnas Povilas 1902
7. Tautkevičius Juozas 1902
8. Zakšauskas Pranas
Permės sritis. Kučino
1. Akramavičius Petras 1930
2. Baranauskas Stasys
3. Bakanavičius Antanas 1917
4. Džiaugys Antanas
5. Gricius Jonas 1910
6. Jurkštas Vladas 1923
7. Kavoliūnas Vytas 1927
8. Kadžionis Jonas 1928
9. Kazakevičius Antanas
10. Kudirka Simas 1931
11. Labrinskas Aleksas 1930
12. Lesčiauskas Juozas 1918

turėjęs būti gražus tame jūsų kaime, gyveni
mas tikrai „braw“, o mieste gyvenimas „gey 
dreich“.

Skirstosi visi, kas ilgiau, kas trumpiau atsi
sveikindami su draugais. Atsisveikinę nueina 
Big Joe ir Elsie. Auld Frank lieka vienas. Lauke 
dar šviesu, bet naktis jau artinasi ir mėnulis 
šviečia virš miesto. Kodėl taip liūdna ir ilgu? 
Nuėjo, nuvažiavo visi namo, ko tu čia dabar 
vienas stovi į sieną atsikolęs, į mėnulį žiūrėda
mas? Eitų ir Auld Frank namo, jei į namus se
name kaime pareiti galėtų. Lieptu pereitų per 
upelį, kurio dugne debesėliai plauko, iš upelio 
priešpilnis jam nusišypsotų, prieitų sodybą, 
troboje prie lango jo lauktų mėšlo kapstytoja, 
šieno grėbėja, rugių rišėja. „Tu vėl girtas!“ 
piktai sakytų ji. Auld Frank švelniai patapšno
tų jai per petį: „Nepyk, brangioji“, sakytų. 
„Kitą kartą tikrai blaivus grįšiu“. Ji piktai nus
tumtų jo ranką: „šimtą kartų jau esi tai sa
kęs“. Paskui pro langą įspindęs mėnuo matytų, 
kaip juodu susitaiko, ji atneša jam valgyti, 
sėdasi šalia jo prie stalo, klausinėja kur buvęs, 
ką matęs.

Ak, kas galėtų Auld Frank ilgesį išgydyti? 
Gal tik Truikėnų klebonas.

Metai, lyg koks milžiniškas tekinis, sukasi 
be per stojimo. Dienos, vienodos ir nuobodžios, 
lyg to tekinio stipinai, praeina tarp mašinų 
ūžesio ir grąžtų žviegimo. Ir kaip greit tas mil
žiniškas tekinis apsisuka! Lauksime dabar 
Hogmanay, o po to, nepajusime, kaip ir vėl va
saros atostogos ateis. Važiuos žmonės į tolimus 
kraštus, aplankys senus pastatus, meno pa
minklus, paskui grįžę laikraštyje aprašys. Auld 
Frank nieko apie tai neišmano, ir juos apžiū
rėjęs, aprašyti nemokėtų. Tik norėtų jis, labai 
norėtų, aplankyti ir paskui aprašyti Truikė- 
nus ir jų kleboną, spalvotais žirniukais gydantį 
ligonius, ir upelį, kurio dugne debesėliai plau
ko.

Perinės sritis (lagerio pavadinimas
nežinomas)

1. Babičas
2. Bastys Vytas 1935
3. Bružas Ignas 1912
4. čiukšlys Karolis 1912
5. Dubauskas Julius
6. Dudėnas Mykolas 1910
7. Galdikas Palys 1925
8. Jauga Antanas 1921 'h]

9. Jozys
10. Kaminskas Kazys 1908

d

, !

11. Karpavičius Petras 1912
12. Karalius Jonas
13. Kirdeikas Vladas 1924 ■ ’Sfc

14. Kiburys Jonas 1916
15. Klimas Vaclovas
16. Kuržinskas Jonas

1913

17. Matuzevičius Jonas 1930
18. Mitrikas Vladas 1910
19. Mitašiūnas Jonas 1922
20. Miškinis Balys
21. Meškinis

1920 : •'

22. Morkūnas Stasys 1913
23. Petrauskas Bronius 1922
24. Posoius Petras 1920
25. Purlys Bronius
26. Rekašius Benius 1927

■ ■ W;

27. Remeikis Vytautas
28. Skipanis Pranas
29. Slučka Antanas

1942

30. Skaržinskas Juozas
31. Slapšinskas Vytas 1921 J

32. Streikus Izidorius 1928
33. Stonkus Povilas 1906
34. Šerkšnys Jonas 1917 j®

35. Šmitas Edvardas
36. Tučas Robertas
37. Urniežius Zigmas

1924
f

38. Vyturys Placidas 1921 * #
39. Valentinas Vladas
40. Žilinskas Antanas 1920
41. Žyprė Algis 1930
42. Žvynys Bronius 1915
Permės sritis, Solikamsk
1. Povilonis Vidmantas 1947
2. Rudaitis Izidorius 1911
3. Sakalauskas Antanas 1938
4. Žukauskas Šarūnas 1950
? — Lageris nežinomas
1. Šalvys Vaclovas 1947

Iš šito skaičiaus 39 asmenys nuteisti po
25 metus, kiti po mažiau.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi-
tetas apie kiekvieną naują kalinį praneša
AMNESTY INTERNATIONAL Centrui
Londone. Labai svarbu apie kiekvieną ka-
linį turėti ir suteikti bendrų žinių — trum-
pą gyvenimo aprašymą. Jei kas šiuose są
rašuose rastų savo giminių ar pažįstamų, 
malonėkite apie jucs parašyti šiuo adresu:
VLIKAS, 29 West 57th Street, New 
NY 10019. ELTA.

York.

Nauji leidiniai
New Yorke leidžiamas mėnesinis leidi

nėlis Kronika apie žmogaus teises Sovietų 
Sąjungoje (A Chronicle of Human Rights 
in the USSR) š. m. gegužės-birželio nume-
ry įdėta labai daug medžiagos iš pogrin
džio veiklos įvairiose tautose. Leidėjai pa
sisako, kad šiuo leidiniu jie informuoja 
savo skaitytojus apie dalykus, vykstan
čius Sovietų Sąjungoje ir veiklą dėl žmo
gaus teisių ir tautinių mažumų, kur tik ta 
veikla besireikštų — Sovietijoje ar Vaka
ruose. Leidinyje įdėta daugybė pareiški
mų, pasirašytų pavienių asmenų ir kolek
tyvų. Visa eilė dokumentų, pasiųstų Krem
liaus vyriausybei bei komunistų partijos 
vadovybei, yra kolektyviai pasirašyta And
rei Sacharov, Andrei Tvardokhebov, Vla
dimir Albrekht ir kt.

Mums labai įdomus vienas dokumentas, 
pasirašytas prof. Sacharovo, kuris š. m. 
gegužės mėn. buvo įteiktas Amerikos Pre
zidentui Richard Nixonui, jam tada esant 
Maskvoje, ir sovietų komunistų partijos 
Generaliniam sekretoriui Leonidui Brež
nevui. šiuo pareiškimu pateikiama gana 
daug kalėjimuose ar stovyklose laikomų 
kalinių pavardžių ir pagal sovietų konsti
tucijos 13-jį straipsnį reikalaujama jiems 
duoti judėjimo ir emigravimo laisvę. Ta
me sąraše yra ir šie lietuviai: Kudirka, 
Ruškėnas, Rudaitis, Povilionis, Sakalaus
kas, Mackevičius, Butkus. Čia pat rašoma, 
kad Simas Kudirka ir jo motina Marija 
Šulskienė gavo Amerikos pilietybę.

Šio leidinio adresas: Kronika Press, 505 
8th Ave., New York, N. Y. 10018. (E)

LEGIONIERIAI
Švedų rašytojo Per Olov Enquist istori

nio romano Legionieriai vertimas į anglų 
kalbą pasirodė Londono knygynuose. Ta
me virš 500 psl. veikale Enquist aprašo 146 
latvių, lietuvių ir estų karių — pabėgėlių 
likimą.

Kaip vyresnios kartos išeivija prisimena, 
II-jo pasaulinio karo pabaigoje nemažas 
skaičius baltiečių karių buvo internuota 
Švedijoje. 1946 m. sausio mėn. jie buvo 
švedų valdžios išduoti sovietams, panašiu 
būdu, kaip po 25 metų Simas Kudirka.

Nors anglų „Observer'io“ kritikas, re
cenzuodamas knygą, ją išgyrė literatūriniu 
atžvilgiu, tačiau idėjinis jos tikslas yra ap
ginti ano meto neteisingą švedų vyriausy
bės žygį ir pateisinti Tarybų Sąjungos 
žiaurų elgesį su išduotais pabaltiečiais.
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SKLYPININKAI Pirmieji Australijos lietuviai LIETUVOJE
Pagal 1970 m. statistikos metraštį („Lie

tuvos TSR Ekonomika ir Kultūra 1970“), 
bendras Lietuvos žemės ūkio ir ūkių žemė
naudos plotas yra 3,497,000 ha. Čia įskai
tomos visos naudmenos: arimai, sodai, pie
vos ir ganyklos. Iš to ploto kolūkiečių nau
dojami kolūkių žemėje esantys sodybiniai 
sklypai užima 148 tūkst. ha, darbininkų, 
tarnautojų ir kitų gyventojų grupių asme
niškai naudojama kolūkių žemė — 7 tūkst. 
ha ir įvairių darbininkų ir tarnautojų as
meniškai naudojama žemė — 122 tūkst. ha. 
Tokiu būdu visų rūšių sklypininkai Lietu
voje 1970 m. valdė 277 tūkst. ha, kas su
darė apie 7% bendrojo žemėnaudos ploto.

Visų kategorijų ūkiuose galvijų skaičius 
1970 m. buvo 1,714,400. Galvijų skaičius 
kolūkiuose, tarybiniuose ir kituose valsty
biniuose ūkiuose buvo 1,110,800. Gyvento
jų ūkiuose jų buvo 603,6 tūkstančiai. Va
dinasi gyventojų (sklypininkų) ūkiuose, 
kurie sudarė tik 7% naudojamos žemės 
ploto, buvo 35% visų krašto galvijų. O jei
gu skaitytume, kad beveik pusė (122 tūkst. 
ha) sklypininkų žemės buvo naudojama 
kaip darbininkų ir tarnautojų asmeniški 
sklypai, kurių savininkai, ar bent jų da
lis, gyvena miestuose ir, greičiausia, gy
vulių nelaiko, o augina tik bulves, daržo
ves ir vaisius, tai žemės plotas, kuris išau
gina 35% galvijų, būtų dar mažesnis.

Iš minėtojo bendro galvijų skaičiaus 
karvių būta 856,7 tūkst. Kolūkiuose ir ta
rybiniuose bei valstybiniuose ūkiuose kar
vių buvo 454,1 tūkst. Kiti galvijai, mato
mai, buvo prieauglis arba mėsiniai. Gy
ventojų ūkiuose karvių buvo 402,6 tūkst. 
Čia gaunasi beveik neįtikėtinas vaizdas: 
apie 46% visų melžiamų karvių 1970 m. 
buvo laikoma sklypininkų ūkiuose, ku
riems niekas nestatė moderniškų karvi- 
džių, nepirko melžimo mašinų ir neapdo
vanojo melžėjų medaliais. Šitie duomenys 
labai iškalbingai pasako, kodėl tiek daug 
vietos Lietuvos spaudoje skiriama kar
vėms ir melžėjoms.

Kiaulių 1970 m. Lietuvoje buvo 
2,078,800. Gyventojų ūkiuose jų buvo 733,7 
tūkst., arba 35%. Taigi daugiau negu treč
dalį kiaulių užaugino sklypininkai.

Avių bendras skaičius — 152,8 tūkst. 
Gyventojų ūkiuose — 147,3 tūkst. Kolūkiai 
ir visi kiti valstybiniai ūkiai avių laikė tik 
5,5 tūkst. Tokiu būdu daugiau kaip 96% 
visų Lietuvoje tuo metu buvusių avių ga
nėsi sklypininkų „valdose“. Atėmus iš dar
bininkų privatiškai valdomus sklypus, lie
tuviai vaikščiotų be kailinių ir be vilnonių 
drabužių.

Ožkų Lietuvoje 1970 m. dar būta 7,000. 
Visos jos priklausė gyventojų ūkiams.

Kiti,
„Tėviškės Žiburiai“ Nr. 37 įsidėjo veda

mąjį apie buvusius Lietuvos prezidentus 
ir jų reikšmę kraštui. Tarp kitko ten sako
ma:

„Pastaruoju metu iškilo iniciatyva, ska
tinanti minėti A. Smetonos šimtąsias gimi
mo metines. Iniciatyva nėra peiktina. Nors 
velionis yra padaręs didelių klaidų, bet ir 
didelių darbų. Turėjo daug priešų, bet ir 
daug šalininkų. Jo nuopelnai Lietuvai įeis 
istorijon, ir jokie priešininkai jų nesunai
kins. Jo klaidos taip pat bus pažymėtos, ir 
jokie propagandistai jų neužtušuos. Sekant 
betgi velionies prezidento A. Smetonos mi
nėjimus, kyla mintis, kad mums, laisvosios 
Lietuvos auklėtiniams, trūksta sintetinės 
perspektyvos. Mes puolamės liaupsinti vie
ną, o pamirštame kitus prezidentus. Negir
dėti, kad kokiomis nors progomis būtų 
rengiami A. Stulginskio ir K. Griniaus mi
nėjimai. Ar jie blogesni? Anaiptol, žiūrint 
iš tolimesnės perspektyvos, jie švyti kaip 
ištvermingi demokratijos nešėjai labai 
suniktose sąlygose. Jų nuopelnai atsi
kuriančioje Lietuvoje nė kiek nebuvo ma
žesni, juoba, kad jiedu į prezidentinę vir
šūnę buvo iškelti daugumos gyventojų bal
sais. Dėlto, žvelgdami į nepriklausomą Lie
tuvą, turėtume matyti ne kurį vieną prezi
dentą pagal savo spalvą, bet visus tris kaip 
valstybės atstovus. Jų visų portretai turė
tų kaboti Lietuvių Namuose. Tautiniuose 
Namuose ir visose institucijose, kuriose 
telkiasi lietuviai. Mūsų jaunimas turėtų 
įprasti matyti nepriklausomą Lietuvą su 
visais jos pagrindiniais atstovais — prezi
dentais. Tokį žvilgsnį apsunkina vyresnie
ji, kalbėdami savo spaudoje ir veikloje tik 
apie vieną. Klaidina jaunimą ir tie, kurie 
visas Lietuvos nelaimes suverčia vienam, 
o kiti — visus nuopelnus. Teisingiausia 
laisvąją Lietuvą matyti sintetinėje per
spektyvoje.“

„Draugas“ (Nr. 172 )savo Al. B. inicia
lais pasirašytame vedamajame priekaiš
tauja mūsų literatams, kurie skubinasi sa
vąją kūrybą spausdinti Lietuvoje.

„Kai mirė išeivijoje poetai Aistis ir Ra
dauskas, o vėliau ir J. Vaičiūnienė, pa
vergtos Lietuvos komunistinė spauda teįsi- 
dėjo tik kuklias kronikines žinutes, paste
bėdama, kad mirę poetai buvo nusistatę 
prieš dabartinės Lietuvos santvarką. Pa
skelbę apie mirtį, komunistai neįsidėjo jo
kių eilėraščių, nei šiaip platesnių apie poe
tus žinių, o tik niekinančias frazes. Ir vien 
todėl, kad šie poetai nesiuntė jiems savo 
eilėraščių, su laisvąjį kūrėją žeminančiais 
pasisakymais.

Įdomu, 'kad gyventojų ūkiuose tuo metu 
dar buvo 2,5 tūkst. arklių. Nuo bendrojo 
151,0 tūkst. arklių skaičiaus, sklypininkų 
arkliai tesudarė mažiau kaip 2%. Palygi
nus su 1941 m., arklių skaičius Lietuvoje 
iš 546 tūkst. sumažėjo iki 151 tūkst. — 
daugiau kaip tris kartus. Tas rodo, kad 
žemės ūkis yra stipriai mechanizuojamas.

Paukščių 1970 m. Lietuvoje buvo 
9,012,000. Gyventojų ūkiuose jų būta 
6,241,800, arba daugiau kaip 69%.

Turint galvoje, kad pusė visų Lietuvos 
gyventojų yra kaime, tai atrodytų natūra
lu, kad jie savo mažuose sodybiniuose plo
tuose (apie 0,5 ha) išaugintus augalinin
kystės ir gyvulininkystės produktus patys 
ir suvartoja. Tačiau statistikos duomenys 
rodo ką kitą: gana žymią dalį savo produk
tų gyventojai vis dėlto parduoda ir gauna 
nemažai pajamų. Pvz. 1970 m. išmokėjimai 
kolūkiams, valstybiniams ūkiams ir gy
ventojams už žemės ūkio gaminius, par
duotus valstybei, kooperatinėms ir valsty
binėms prekiaujančioms organizacijoms 
buvo tokie: kolūkiams — 734,007 mil. rub
lių, valstybiniams ūkiams — 342,039 mil. 
rublių ir gyventojams — 256,881 mil. rub
lių. Išeina, kad oficialūs išmokėjimai gy
ventojams už jų produktus sudarė beveik 
19% nuo visų už žemės ūkio produktus 
gautų pajamų.

Už augalininkystės produktus privatūs 
sklypininkai gavo 20% visų už tos. rūšies 
gaminius išmokėtų pajamų, o už gyvuli
ninkystės produktus kiek daugiau nei 
19%.

Čia patiektieji duomenys yra tikrai ste
binantys. Sklypininkai ne tik pajėgia žy
mia dalimi patys maistu apsirūpinti, bet 
dar gauna už savo parduotus produktus 
beveik tris kartus daugiau, negu propor
cingai pagal valdomos žemės plotą gauna 
kolūkiai ir valstybiniai ūkiai. Čia, be abe
jo, neįskaitytos pajamos už privatiškai 
turguje parduodamus produktus. Jos, tur 
būt, sudarytų dar kita tiek.

Šitie skaičiai padeda išspręsti mįslę, ko
dėl Lietuvoje vis dar toleruojami gyvento
jų sklypai, apie kurių panaikinimą jau 
daug kartų buvo kalbėta ir rašyta. Tie ma
žyčiai sklypai Lietuvoje yra tarsi Hong- 
kongas Kinijos pašonėje. Didžioji Kinija 
seniai būtų tą žemės sklypelį pasiglemžu- 
si, jeigu jis nebūtų taip labai naudingas 
jos ūkiui. Pranyks ir Lietuvos sklypinin
kai, kai kraštas galės be jų išsiversti. O 
tuo tarpu jie išdidžiai maitina Lietuvos 
gyventojus, nors jų buvimas yra visą lai
ką krislas partijos viršūnių akyse.

J. Baltmiškis

rašo
Bet yra poetų, kurie bet kokia kaina no

ri, kad jo koks kūrinėlis būtų išspausdin
tas už geležinės uždangos ir todėl nusiže
mindami siunčia savo raštus, net ir su nai
viais prierašais. Juos vėliau komunistai 
naudoja propagandai, pasijuokdami iš 
laisvojo pasaulio lietuvių ir taip pat pa
plakdami savo rašytojus. Ir nenuostabu, 
kad komunistinė spauda skelbia, jog dide
li kūrėjai sutelpa Sov. Rusijoj, o tik maži 
kūrėjai, piktžolės, kaip Solženicynas, ver
žiasi iš tarybinės Sąjungos į supuvusius 
Vakarus.“

„Akiračiai“ (Nr. 5) skaitytojų laiškų 
skyriuje kartu su savo komentarais įsidė
jo vienokius ir kitokius pasisakymus dėl 
lankymosi Lietuvoje.

„Kas nėra lankęs Lietuvos 30 ar daugiau 
metų, tam įdomu pamatyti savo kraštą, 
ypač, kad po didžiulių ir gana tragiškų ka
ro' ir pokario veiksmų, įvyko daug pasikei
timų. Lietuva tapo benuosavybinis kraštas, 
patekęs svetimųjų įtakon. Daug ten mums 
neįprastų suvaržymų, o ir medžiaginio gy
venimo sąlygos skirtingos.

Lankosi žmonės. Štai iš Omahos (Nebr.) 
mano senas .bičiulis rašo: „Šiais metais iš 
Omahos net 5 ponios lankėsi Lietuvoje. Ne
daug ką jos ten matė ar girdėjo, ko mes čia 
būdami nežinotume. Kiekvienai tas atsi
lankymas kainavo apie 2.000 dol. Iš eks
kursantų okupantui yra nauda. Besilan
kančių susitikimas su giminėmis Vilniaus 
viešbutyje ar slaptai apsilankymas prie ar
timųjų kapo, nubraukiant ašaras, yra dau
giau jausmų reikalas ir šiokia tokia trum
palaikė moralinė paguoda gyviesiems.“ Ži
noma, vyresnio amžiaus asmenų lankymas 
jų lietuvybės nepakeičia, nes jie Lietuvoje 
ieško tik patenkinti savo sentimentalų 
jausmą. Todėl netenka čia statyti klausi
mo apie tokio lankymosi racionalumą. 
Dažnas atsilankiusiųjų sako, esą Lietuvoje 
„kalėjimas“, neleidižama niekur lankytis, 
ir visur privalomi palydovai. O, betgi, tau
tos kamienas priverstas tokiose ypatingose 
sąlygose gyventi, ir kažin, ar benuosavy- 
binės Lietuvos gyventojai turi kiek dides
nę įtaką į ekonominio gyvenimo įvairių 
blogybių pakeitimą.“

NAUJA MADA
Lietuvos spaudoje rašoma, kad mirties 

metinių proga velionio artimiesiems neša
mos dovanos. Už iškeltas ta proga vaišes, 
kaimynai atneša šviestuvus, elektrines ma
šinėles sultims spausti ir kt. Esą, dabar 
kaime užėjusi tokia dovanų mada, kad jos 
teikiamos kur tinka, ir kur netinka.

Pirmas žinomas europiečių apsilanky
mas Australijoje yra užregistruotas 1606 
m. Tai buvo olandų laivas „Little Dove“, 
sustojęs Australijos įlankoje. Vėliau ang
lų kapitonas Dampier tyrinėjo šiaurinės 
Australijos krantus. Ir tik 1770 m. anglų 
kapitonas Cook po ilgesnio tyrinėjimo su
rado derlingus rytų Australijos laukus. 
1787 m. anglų kapitonas Arthur Phillip 
buvo paskirtas naujai formuojamos bri
tų nusikaltėlių kolonijos Australijoje val
dytoju. Jis su vienuolika laivų išplaukė į 
Australiją. Visą šio nepaprasto laivyno 
įgulą sudarė 717 kalinių, 290 jūrininkų ir 
palydovų. Po aštuonių mėnesių vargingos 
kelionės, 1788 m. sausio 26 d. pirmieji ko
lonistai išlipo į krantą toje vietoje, kur 
dabar yra Sydney uostas. Tą dieną, gau
džiant patrankų šūviams, kapitonas iškėlė 
Britų imperijos vėliavą ir paskelbė Aust
raliją Britanijos kolonija. Nuo to laiko 
sausio 26 d. yra paskelbta Australijos tau
tine švente.

Pirmieji lietuviai į Australijos konti
nentą iš Amerikos ir Anglijos atvyko dar 
prieš pirmąjį' karą. Vėrlau atkeliavo iš Ki
nijos, Lietuvos ir kitų vietų. Brisbanės 
apylinkėje buvo susidariusi lietuvių ūki
ninkų kolonija, kuri išsisklaidė pirmojo 
karo metu. Dauguma lietuvių apsigyveno 
Sydney mieste ir įsteigė Australijos lietu
vių draugiją. Keliauninko M. Šalčiaus pa
skelbtomis žiniomis (žr. „Pasaulio Lietu
viai“), ši draugija turėjo apie 100 narių. 
Viso Australijoje ir Tasmanijoje gyveno 
235 asmenys, kurie pasisakė esą gimę Lie
tuvoje. Iš jų 119 pareiškė esą lietuviai.

Bet pati didžiausia lietuvių emigracija 
į Australiją prasidėjo pasibaigus antrajam 
karui. Pradėdami kurtis, jie tuoj pajuto 
lietuviškos spaudos trūkumą. Pirmieji lie
tuviški laikraščiai buvo „Australijos Lie
tuvis“ ir Šv. Kazimiero draugijos biulete
nis. Bet jie buvo spausdinami tik rotato
riumi ir rečiau išleidžiami.

Linksmieji broliai
Nottinghamo lietuvių sąskrydžio 
programos dalis (sutrumpinta)

(Iš kairės ir iš dešinės, prieš vienas kitą 
ateina Tamošius Bekepuris ir Baltramiejus 
Putelė)

Baltramiejus: Palauk, tamstele, palauk! 
Ar tik nebūsi Tamošius?

Tamošius: Kaip mane gyvą matai, esu 
Tamošius.

Baltramiejus: Palauk, palauk, atsipra
šau, taip sakant, tikriausiai ar tik nebūsi 
Tamošius Bekepuris?!

Tamošius: Atspėjai, žmogau, atspėjai. O 
dabar... Taip... Taip! Lygiai toks pat... Ly
giai tas pats... Tikriausiai esi, kad tave ga
las, Baltramiejus Putele!

(Abu apsikabina)
Baltramiejus: Po tiek metų, štai, kur su

sitikom!
Tamošius: Nottinghamo miškų vidury! 

Robinhudo tėvynėje!
Baltramiejus: Kas galėtų tikėti, sunku 

net atsiminti! Juk jauni dar buvom!
Tamošius: Jauni didvyriai, visose armi

jose tarnavom!
Baltramiejus: Didvyriai tai jau prasti 

buvom, visose frontuose prakišom, visus 
mūšius pralaimėjom...

Tamošius: Tai tavo kaltė! Atsimeni prie 
didžiųjų pelkių. Generolas šaukia į ataką, 
o tu girtas kaip maišas. Visą davinį iš kar
to prarijai ir dar mužiko samagoną. Vos į 
roges tverčiau, juk nepaliksi tokio didvy
rio.

Baltramiejus: Skaitykis su žodžiais! O ir 
pats ne geresnis buvai! Atsimeni, sargy
bos postą palikęs, pas bobas pro langą lin
dai! Didvyris!

Tamošius: Neprikaišiok, o aš tau į nosį, 
kaip matai!

Baltramiejus: Nedrįsk! Aš dar ne pensi
ninkas! Vošiu ir bus baigta!

Tamošius: Cha, cha, cha! Na, ir ko čia 
mudu karščiuojam, tiek laiko nesimatę?!

Baltramiejus: Kad tu karą sukėlei, visai 
be reikalo!

Tamošius: Kas nežino, kad mudu geriau
si draugai, bet kur tu buvai iki šiol įlin
dęs?! Pasislėpei, kaip dezertyras!

Baltramiejus: Tai tu į požemį, tur būt, 
įlindai. O aš ir Sodyboje per Sekmines, ir 
praėjusiais metais į Bradfordo sąskrydį 
nuskridau, o tavęs nėra!

Tamošius: Bradforde ir aš buvau, bet to
kia žmonių daugybė.

Baltramiejus: Aha! Aš, taip sakant, vos 
per duris įvirtau ir tuojau prie apatinio 
baro prisvilau. Toliau nė iš vietos nepaju
dėjau. Sakė, choras dainavo, ir mes dainą 
varėm. Nepasiduodam ir gana! Mus taip 
lengvai nepaimsi!

Tamošiusl Žinoma, aišku, kur čia taip 
lengvai paimsi tokią jėgą, „Lithuanian Po
wer“, kaip Tavo Jonas rašo...

Baltramiejus: Nesijuok. Aišku,' jėga! 
Lenkai ir ukrainiečiai prie mūsų prisira
šys. Mes vadovausim, ir mes visi iš vien! 
Per amžius taip buvo ir bus!

Tamošius: Nesigirk!
Baltramiejus: Tylėk! Mes turim neribo

tus išteklius! Jungtinį chorą sujungsim ir 
radiofoną pastatysim! Visam pasauliui už
dainuosim!

Tamošius: Bravo, valio!
(Ateina trečias vyras su akordeonistu)
Trečias vyras: Na, vyrai, gana ginčytis, 

geriau uždainuokim!
Visi dainuoja:

1949 m. sausio 26 d. buvo džiaugsmingai 
sutiktas pirmasis „Mūsų Pastogės“ nume
ris. Tai pirmasis laikraštis, pradėtas 
spausdinti spaustuvėje, kuris jau šiemet 
paminėjo savo gyvavimo 25 metų sukaktį. 
Leidėjai to laikraščio paskirtį apibūdino 
taip:

„...„Mūsų Pastogė“ pirmuoju savo užda
viniu laiko tarnauti Australijos Lietuvių 
D-jos tikslams, kaip jie pažymėti D-jos 
įstatuose. Mes stengsimės talkininkauti be
sikuriantiems Australijoje lietuviams vi
sais jiems rūpimais klausimais. Teiksime 
jiems kuo išsamiausią visokeriopą politi
nę, ekonominę bei kultūrinę informaciją, 
apimančią platųjį pasaulį ir ypačiai pa
vergtąją Lietuvą.

Šią spaudos misiją atlikdami, mes griež
tai laikysimės spausdintojo žodžio kultū
ros, garbingos jo etikos.“ („Mūsų Pasto
gė“, 1949 m. Nr. 1).

Savaitraščio atsakomuoju redaktorium 
buvo A. Baužė, o redaktorium J. Žukaus
kas. Leidėjus pasveikino anuometinis Imi
gracijos ministeris A. A. Calwel, kurio 
laiškas ir nuotrauka yra įdėti ,„M. P.“ ant
rame numeryje. Ministeris savo sveikini
me, tarp kita ko, pareiškė: — „Žymi dalis 
atvykusiųjų Australijon išvietintų asmenų 
yra lietuviai. Mes mėgstame juos ir esame 
tikri, kad jie mėgsta mus. Jie atvyko pas 
mus su daina ir šypsena. Jie dirbo noriai 
ir gerai ir užsitarnavo visų australų pa
garbą.“

Nors pradžia buvo sunki, bet laikraštis 
kasmet stiprėjo, augo ir tobulėjo. Ilgainiui 
apėmė visas veiklos sritis su vienkartiniais 
arba pastoviais skyriais. Pradžioj leido 
Australijos lietuvių draugija, o dabar — 
Australijos lietuvių bendruomenė. Laik
raščio redaktoriais yra buvę J. Žukauskas, 
J. Vėteikis, B. Zumeris, J. Kulakauskas- 
Kalakonis, V. Kazokas ir kt. Dabar reda
guoja A. Mauragis.

V. Vytenietis

Ką sakyti, ką kalbėti, 
Ką sijoti kaip per rėtį, 
Bet jau aišku, beveik nieko, 
Išsijojus nebelieka.

Mums nereikia nieko naujo, 
Patys sau mes vadovaujam, 
Jei jaunimas atitrūko, — 
Na, tai aišku, kad padūko!

Turime šešis barus 
Ir Sodybą ir Namus, 
Tai sakykit, na, jau na,, 
Ar jau to dar negana?!

Turim skyriuj šimtą dūšių, 
Ir nameliuos šiltą dušą, 
Kad už laikraštį nemokam, 
Tai tik propagandos stoka!

Jei už pusę milijono 
Pastatysim radiofoną, 
Kartais snaudžiant paklausyt, 
Nereikės spaudos skaityt.

Bet juk niekas nepavydi, 
Jei mes turim savo Nidą, 
Storas knygas ji spausdina 
Ir sukrauna į lentynas.

O jei norim padainuoti — 
Galim kartais nuvažiuoti 
Į Sodybą per Sekmines 
Ir paleisti kakarines!

Po stikliuką, po bokalą, 
Dar po vieną vis be galo. 
Unguriuką ar dešrelių — 
Dar pridėkim prie dainelių!

Ką sakyti, ką kalbėti, — 
Ką prie šito dar pridėti? 
Paprašykime paploti 
Ir užbaigsime dainuoti!

Amerikos akimirkos
Žinomas Lietuvoje poetas ir publicistas 

Vacys Reimeris „Pergalėje“ (Nr. 8) pasa
koja savo įspūdžius iš lankymosi Ameriko
je. Juos tiesiog ir pavadina „Amerikos aki
mirkos“.

Gal pačią įdomiausią tų pasakojimų da
lį sudaro Reimerdo susitikimas su savosios 
profesijos žmonėmis, taip pat poetais ir 
publicistais. Los Angeles mieste gyvenąs 
Vladas Raila nusiveža poetą Reimerį pas 
brolį Bronį Railą, kuris jam ne tik miestą 
aprodo, bet taip pat supažindina su Bernar
du Brazdžioniu ir P. Visvydu. B. Railos 
namuose vyksta įdomus pasikalbėjimas, 
kuriame visi keturi rašto žmonės nors už- 
graibomis ir paliesdami deginančias te
mas, bando išlikti džentelmenais. „Mūsų 
žodžiai, lyg tie skutimosi peiliukai, vis įvy
nioti į apsauginį popierėlį“. Šitaip išsireiš- 
kia svečias V. Reimeris. „Stebėjausi, bet 
nebuvo pabrėžtinų politinio atspalvio 
užuominų, bandymo mesti akmenį į mūsų 
gyvenimą. Kalifomiečiai literatai bent šį 
vakarą elgėsi tolerantiškai.“

Ypačiai į humorą buvęs pasinešęs B. 
Brazdžionis. Kažkam prasitarus apie tu
ristą bėglį, jis pasakęs:

— Girdėjote, vėl viena iš Lietuvos bė
go?..

— Kas, kaip, kur? — nustebo užstalėje

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
Liepos-rugpiūčio mėnesiais Vilniaus uni

versitete buvo suorganizuoti išeivijos jau
nimui kursai, kuriuos lankė apie 20 iš įvai
rių kraštų atvykusių jaunųjų lietuvių. Jų 
tarpe buvo V. Bogutaitė-Keblienė su li
kos metų sūnum Arūnu, A. Dambriūnas, 
D. Janutienė ir kt. Universiteto svečias 
prof. A. Avižienis iš JAV buvo kursų in
spektorium.

Iš „G. K.“ spausdinamų pasisakymų ma
tyti, kad jaunimas lietuvių kalbos kursais 
buvo patenkintas.

TRŪKSTA MOKYTOJŲ
Lietuvos kaimo mokyklose dar iki 50% 

mokytojų yra nebaigę aukštojo mokslo. 
IV-XI klasėse (buv. gimnazijose) didelė 
dalis lietuvių kalbos ir literatūros, taip pat 
rusų kalbos, .matematikos, biologijos ir ki
tų mokslų dėstytojai nėra baigę aukštojo 
mokslo.

Pasirodo, kad jaunieji mokytojai — spe
cialistai nenoriai vyksta į kaimo mokyk
las arba iš viso vengia pedagoginio darbo. 
Daug mokytojų pereina į kitas žinybas, iš
dirbus pagal paskyrimą trejus metus. Vi
dutiniškai per metus iš pedagoginio darbo 
pasitraukia 300 mokytojų. Pasitraukimo 
priežastys: kitur greičiau gauna butą, di
desnį atlyginimą, gamybines premijas, dvi 
poilsio dienas. Vilniaus pedagoginio instu- 
tuto rektorius V. Uogintas tokį pedagogų 
elgesį tiesiog vadina begėdišku.

„PLUNKSNA IR UGNIMI“
Tokiu vardu L. Gudaitis Lietuvoje išlei

do knygą apie neprikl. Lietuvoje veikusius 
spaudos įstatymus ir cenzūrą. Suminėta 
visa eilė kairiojo sparno rašytojų (Venclo
va, Jakubėnas, Montvila, Tilvytis ir kt.), 
persekiotų už jų kūrybą. Taip pat minimi 
žurnalai „Trečias Frontas“ ir „Darbas“. 
Paskutinė apybraiža skiriama 1942 m. vo
kiečių nužudytam dailininkui T. Lomsar- 
giui.

GINTARO PARODA
Palangos Gintaro muziejuje veikia Fe

likso Daukanto gintaro dirbinių paroda. 
Apie šią parodą „Literatūra ir Menas“ ra
šo:

„Dailininko F. Daukanto kūrybinė veik
la jau beveik dvidešimt metų yra betarpiš
kai susijusi su mūsų gintaro pramone, 
ypač su jo meniniu apipavidalinimu. Jis 
pirmasis iš dailininkų profesionalų kruopš
čiai išstudijavo gintaro savybes ir sufor
mavo visai naujus jo apdorojimo princi
pus. Gintaro dirbiniuose dailininkas pir
miausia siekia išryškinti patį medžiagos 
grožį, taurumą, sumaniai panaudojant 
kiekvieno gabalėlio morfologines formas, 
vidaus tekstūras, atspalvių ypatybes. Kū
rybiškai perkeldamas gamtos sukurtą gro
žį į gintaro dirbinius, autorius iš esmės 
pakeitė požiūrį į pačią medžiagą. Apie tai 
vaizdžiai kalba Palangos Gintaro muzie
jaus ekspozicijoje išdėstyti jo kūriniai.

Nesinibodamas gintaro apdirbimo būdu, 
F. Daukantas ieško vis naujų jo panaudo
jimo galimybių, ypač kuriant papuošalus, 
atitinkančius šiuolaikinių puošmenų rei
kalavimus. Visa tai ryškiai matome ap
žvalginėje autoriaus dirbinių parodoje, ku
rioje eksponuojami pastaraisiais metais 
sukurti darbai.“

PER BRANGI „SMULKMENA“
Neseniai Smalininkų žemės ūkio mecha

nizacijos technikumo miestelyje reikėjo 
įrengti naują giluminį gręžinį. Kreipėmės 
paramos į Kauno hidrogeologinę ekspedi
ciją. Bet išaiškėjo, kad ši įmonė, aptarnau
janti didelę respublikos ūkių dalį, turinti 
naują gamybinę bazę, dar neturi telefono.

Vien dėl to technikumo darbuotojai bu
vo priversti keletą kartų važinėti į Kauną 
spręsti tokių klausimų, kuriuos galima bū
tų sutvarkyti kelių minučių pokalbiu. 
Vargsta pati įmonė, neturėdama ryšio, 
gaišta laiką interesantai.

Ar ne per brangiai kainuoja tokia 
„smulkmena“?

„v. 1.“
DIDELIS TEATRAS IS MAŽO MIESTO
Šitaip buvo pavadintas Panevėžio teat

ras, rugsėjo mėnesį gastroliavęs Maskvo
je. Pastatymuose dalyvavo jau iš filmų ži
nomi aktoriai D. Banionis, P. Babkauskas, 
A. Masiulis. Į Maskvą atvežtuosius teatro 
veikalus režisavo J. Miltinis. Kai kurie 
vaidinimai vėliau pasirodys ir televizijoje. 
Teatro repertuare minimos dramos „Mari
ja“ ir „Valponė“. Reikia manyti, kad jų 
buvo ir daugiau.

sėdėję.
— Bėgo, — paslaptingai nutęsdamas pa

kartojo. — Ir net medalį gavo...
Klausytojams nesusigaudant, pasakovas 

atskleidė mįslę:
— Ogi Sabaitė Muencheno olimpiadoje. 

Taip šauniai bėgo, kad už bėgimą apdova
nota.

O vis dėlto, vaišėms ir pasikalbėjimams 
pasibaigus, V. Reimeris „Pergalės“ skaity
tojams pateikia šitokias to susitikimo išva
das.

„Dar sykį supratau, kad šią dieną pra
leidau tartum vyriškos galanterijos salone, 
kur, gražiai į spalvingus pipierėlius suvy
nioti, lentynose puikavosi aštriaašmenių 
skutimosi peiliukų ryšuliai.“

Kas turės progos ištisai šito susitikimo 
aprašymą perskaityti — nesigailės sugaiš
to laiko. Betgi būtų labai įdomu sužinoti, 
kokios rūšies „salone“ jautėsi Los Angeles 
literatai, kalbėdamiesi su svečiu ir kolega 
iš Lietuvos?
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JsTEuropos^
Lietuvių Kronika
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.

LONDONAS
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

LANKĖSI INŽ. D. ŠATAS
Rugsėjo 22-23 d. d. Londone lankėsi inž. 

Donatas Šatas, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos vicepirmininkas kultūri
niams reikalams.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos ir Tarybos nariai 
turėjo su juo plataus pobūdžio pasikalbė
jimus, liečiančius kultūrinį D. Britanijos 
lietuvių gyvenimą. Be to, aptarti bendrieji 
Lietuvių Bendruomenės reikalai čia, D. 
Britanijoje, ir kituose kraštuose. Atlieka
mu laiku su Krašto Valdybos sekretorium 
inž. R. Baubliu aplankė kai kurius Londo
no muziejus bei kultūrinius centrus.

Pokalbiuose buvo paliesti ir busimojo 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kongreso Pietų 
Amerikoje reikalai.

NOTTINQHAMAS
SUVAŽIUOJANT

A. L. K. Bendrijos suvažiavime spalio 
12 d., nuo 14 vai. Lietuvių Židinyje, šalia 
aktualių reikalų svarstymo ir sprendimo, 
kalbės jaunas liet, veikėjas iš Australijos 
dr. Ant. Stepanas, žada būti įdomių įspū
džių iš Lietuvos, lietuviškojo Seinų krašto, 
Š. Amerikos, meninė dalis ir liet, spaudos 
nuo senų laikų paroda.

Visų vietinių A. L. K. B', tarybų nariai 
bei svečiai maloniai laukiami atvykstant.

ALK Bendrijos C. Taryba

LIETUVOS ŽENKLE
Herojiškai kovojančios Lietuvos, jos 

Bažnyčios ir Šv. Metų ženkle, spalio 13 d., 
14 vai. vietos šv. Barnabo katedroje bus iš
kilmingos lietuviškos pamaldos. Ne tik vie
tiniai tautiečiai, bet ir iš apylinkių yra la
bai kviečiami prie šv.Komunijos už Lie
tuvą ir Šv. Metų malonėms pelnyti. Bus 
svečių lietuvių kunigų. Išpažintys katedro
je spalio 13 d. nuo 13.30 vai. iki Komuni
jos, o Židinyje spalio 12-13 d. pagal pagei
davimą.

Spalio 13 d. pamaldų Liet. Židinyje ne
bus.

A. L. K. Sielovada
GLOUCESTERIS

PAMINKLŲ PAŠVENTINIMAS
Rugsėjo 7 d. kun. S. Matulis pašventino 

keturis paminklus: a. a. Kazimiero Stonai
čio, Prano Lučikausko, Jūrės Jonutaitės ir 
Petro Butėno. Mes jų visų netekome 1972 
m. bėgyje. Nors oras buvo labai blogas, 
bet žmonių suvažiavo apie 80.

Gedulingas mišias už mirusius atlaikė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — spalio 8 d., 12.30 vai.;
3 vai. p. p. klube metinis kat. Bend
rijos susirinkimas.

BRADFORDE — spalio 20 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — spalio 6 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — spalio 6 d., 14.30 

vai., St. Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — spalio 6 d., 18 vai., St. 

Elizabeth's.
NOTTINGHAME — spalio 13 d., 14 vai., 

šv. Bernardo katedroje, Derby Rd.
DERBYJE — spalio 20 d., 18 vai., Bridge 

Gate, Convent of Mercy.
NOTTINGHAME — spalio 20 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.

kun. S. Matulis šv. Petro bažnyčioje. Po 
pamaldų visi nuvažiavome į Coney Hill 
kapines. Po šventinimo apeigų žmonės su
sirinko į ukrainiečių klubą arbatos. Sve
čius aptarnavo darbščios sesutės V. ir O. 
Vilimaitės. Kunigas palaimino stalus ir 
pasakė tai dienai pritaikytą kalbą.

Nuoširdžią padėką reiškiu kun. S. Ma
tuliui už atlaikymą mišių ir paminklų pa
šventinimą. Taip pat už pamokslus bažny
čioje ir kapinėse. Ačiū DBLS centro val
dybos nariui S. Kasparui už pasakytą kal
bą. Ačiū J. Vilimui ir A. Valentukevičiui 
už šv. Rašto skaitymą bažnyčioje. Be vie
tinių svečių, iš Londono dalyvavo V. Zda
navičius, B. P. Batakiai ir A. Rūsys; iš 
Nottinghamo — p. Senūnas; iš Bradfordo 
— J. A. Burbos, M. S. Mikaliūnai, J. Kran- 
kauskas; iš Rochdale — J. M. Talkačiaus- 
kai; iš Leeds —■ B. Kuzminskaitė ir iš Bir- 
minghamo — R. Kairys.

Pinigais prisidėjo P. Bielskis, G. A. Bie
liūnai, J. A. Burbos; darbu — V. O. Vili
maitės, A. Vilimienė, A. Kučinskienė, L. 
Valentukevičienė, B. Kuzminskaitė, J. Bur- 
lienė, J. Talkačiauskienė, G. Bieliūnienė. 
Gėlių parūpino M. K. Pabrėžos. Esu dėkin
ga visiems atsilankiusiems ir parėmusiems 
išlaidomis bei darbu.

M. Gelvinauskienė

MANCHESTERIS
SKAUTŲ STOVYKLĖLĖ 

MANCHESTERY
Rugsėjo 13-15 d. d. Manchesterio Liet. 

Soc. klube įvyko Anglijos Rajono jubilieji
nių 55-kių m. užbaigminė stovyklėlė, ku
rioje dalyvavo iš JAV atvykę Vyriausias 
Skautininkas P. Molis ir sk. R. Molienė, 
Rajono Vadas s. J. Alkis, Anglijos ir Vo
kietijos Vadeiva vs. J. Maslauskas, Seseri
jos Vadeivė pš. J. Traškienė, Brolijos Vie
tininkas ps. A. Gerdžiūnas bei visi Angli
jos skautai-skautės.

Iškilmingoje Sueigoje, kurioje dalyvavo 
didelis būrys tautiečių, išsirikiavusiems 
skautams-ėms buvo perskaityti įsakymai 
ir įteikti apdovanojimai. Skautybės ordi
nais ir rėmėjų ženklais apdovanoti šie as
menys: D. Jelinskas „PADĖKOS ORDINU“ 
su rėmėjo kaspinu, „BUDĖKIME“ admi
nistratorius J. Levinskas ordinu „UŽ 
NUOPELNUS“ su rėmėjo kaspinu, skau
tas A. Silnickas „PAŽANGUMO ŽYME
NIU“. LSS 55-kių jubiliejinių metų ženk
lais pagerbti — atžymėti kun. V. Kamai- 
tis, M. L. S. klubo p-kas V. Bernatavičius, 
vyr. sk. vyr. si. R. Gerdžiūnienė ir P. V. 
Dzidolikas.

Kalbose apie skautybę daug gražių žo
džių išreiškė Liet. Sk. Brolijos Vyr. Sk. v. 
s. P. Molis ir kiti.

Pabaigoje buvo sugiedota Marija, Mari
ja ir Tautos Himnas, kartu nuleidžiant 
Lietuvos ir Anglijos vėlavas.

Vėliau skautai turėjo „LAUŽELĮ“, kurį 
pravedė ps. J. Traškienė.

Sekmadienį, 10 vai. ryto, kun. V. Kamai- 
tis, skautų kapelionas, klubo salėje atna
šavo šv. mišias už skautus. Pamaldose, be 
skautų, dar dalyvavo gausus būrys svečių, 
rėmėjų ir tėvų.

Vyr. sk. vyr. si. J. Gerdžiūnienė paruošė 
skoningus pietus, kuriuose dalyvavo gau
sus būrelis skautų rėmėjų. Kartu buvo pa
sikalbėta apie skautų veiklą, pabendrau
ta.

4.3Q vai. p. p. klubo aikštėje su malda 
ir T. Himnu buvo nuleistos vėliavos ir at
sisveikinta su Liet. Sk. Brolijos Vyr. Sk. 
v. s. P. Moliu ir sk. R. Moliene, kuriuos vi
są laiką globojo Rajono Vadas s. J. Alkis. 
Jis juos savo mašina nuvežė į Londoną. Iš 
ten jie tarnybiniais reikalais išskrido į V. 
Vokietiją.

Anglijos liet, skautų vadovybė, skautai- 
ės lieka dėkingi Liet. Sk. Brolijos Vyr. Sk. 
v. s. P. Moliui ir sk. R. Molienei už malonų 
apsilankymą ir nepamiršimą Anglijos liet, 
skautų. Taip pat yra giliai dėkingi už vi
sokeriopą paramą Rajonui.

IŠVYKA Į NOTTINGHAMĄ
Š. m. rugsėjo 21 d. L. V. S. „RAMOVĖ“ 

Manchesterio skyrius suruošė ekskursiją į 
Nottinghamo Lietuvių Sąskrydį, 'kurin at
silankė šimtąi žmonių. Vyko 46 asmenys. 
Ten išklausėme puikaus koncerto, pabend
ravome. Visi liko patenkinti, niekas nesi
gailėjo ten nuvykęs. Dar prieš aušrą visi 
laimingai pasiekėme namus.

Ramovėnai š. m. lapkričio 2 d. Manches- 
tery Cheetham Town Hall rengia panašų 
subuvimą — KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
minėjimą, kuriame meninę programą at
liks P. V. Dzidoliko vadovaujamas Škoti
jos liet, choras ir kiti. Tikimasi, kad ir į šį 
minėjimą atsilankys daug žmonių.

Pilnesnė informacija bus paskelbta vė
liau.

PATIKSLINIMAS
Š. m. „E. L.“ Nr. 36 buvo paskelbta, kad 

Š. A. L. BIULETENIO žinių redaktoriui 
darbe mašina nupjovė pirštą, bet per ko
respondento neapsižiūrėjimą liko praleis
ta pavardė. Minimas asmuo yra Stasys 
Lauru venas.

A. P-kis

EURQB0S U ETŲ VIS________

BRADFOĘDAS
SUSIRINKIMAS

Spalio 12 d„ šeštadienį, 6.30 vai. vak„ 
Vyties klube šaukiamas DBLS-gos Brad
fordo skyriaus narių susirinkimas.

Eus valdybos pranešimas ir aptariami 
skyriaus reikalai.

Maloniai kviečia visus dalyvauti
Skyriaus valdyba

PAS SKOTUOS LIETUVIUS
Lietuvių Instituto ir šv. Cecilijos choro 

valdybų pakviesti, Bradfordo ir apylinkės 
42 lietuviai dvi dienas svečiavosi pas Bells- 
hill lietuvius.

Rugsėjo 7 d„ šeštadienį, bradfordiškiai 
priimti Liet. Instituto salėje ir tuojau ten 
pavaišinti. Po užkandžių visi iškviesti pas 
vietinius lietuvius į namus, pas kuriuos 
buvo numatyta nakvynė. Vakare Instituto 
salėje bendri pietūs ir vėliau pasilinksmi
nimas — šokiai.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d„ Tautos šven
tės minėjimo proga, dalyvauta pamaldose, 
kurias atlaikė prelatas J. Gutauskas, ir 
giedojo Šv. Cecilijos choras. Po pamaldų 
sugrįžta Instituto salėn, kur vėl laukė pa
ruošti pietūs. Pietų metu prel. J. Gutaus
kas supažindino su Bellshill ir Škotijos lie
tuvių veikla ir jos istorija. Taip pat tarė 
žodį Vyties klubo pirm. S. Grybas ir DBLS 
Tarybos vardu A.E'učys. Oficialiąją minė
jimo dalį gražiu žodžiu baigė Instituto 
pirm. A. Jovaras.

Šv. Cecilijos choras, vadovaujamas Pr. 
Dzidoliko, padainavo širdį paliečiančių 
dainų, kai kurias buvo paprašyti pakarto
ti. Vėliau vyrų choras dar padainavo ke
letą jaudinančių dainų. Linksmai ir nuo
širdžiai besišnekučuojant, svečiavimosi 
laikas greįt bėgo į pabaigą, ir bradfordiš
kiai dar kartą pavaišinti-pasotinti kelio
nei, pakilo atsisveikinti.

Bradfordiškiai jau ne pirmą kartą sve
čiavosi Skotijojė, o šis apsilankymas dar 
glaudžiau visus suartino. Kaip kalbose bu
vo pasakyta: išardyta „kinų siena“ ir pa

PO PIKTI KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Reakcija ir atgarsiai
Pabaltiečių akcija sukėlė visuotinį susi

domėjimą komunistų pavergtais kraštais. 
Eiliniai australai ėmė klausinėti, kur yra 
Baltų kraštai? Kas įvyko prieš trisdešimt 
metų? Tie klausimai mus nustebino.

Baltų (6 tūkst. estų, 15 tūkst. latvių ir 
8,5 tūkst. lietuvių) protestai ir reikalavi
mai, kad vyriausybės aktas, pripažįstantis 
Sovietų Sąjungai Pabaltijį, būtų pasmerk
tas ir atšauktas, atkreipė plačios publikos 
dėmesį į Sovietų Rusiją ir komunizmo pa
vojų. Australai, kurie kaip ir visi anglo
saksai, aukščiausiąi stato laisvę ir demo
kratinio apsisprendimo teisę, pasibaisėjo 
nukrypimu į kairę, nesilaikymu pažaidų, 
nei žmoniškumo teisių.

Katalikų spauda paskyrė daug dėmesio 
baltų reikalams. Kardinolas Knox, reika
laudamas baltų tautoms laisvės, pareiškė: 
„Formaliai pripažindama Rusijai Baltų 
valstybes, Australija pati sau pasirašo 
mirties sprendimą“.

Esant tokiai nuotaikai, nesunku buvo 
surinkti tūkstančius parašų peticijai Se
natui, prašant persvarstyti ir atšaukti Bal
tų valstybes pavergiantį aktą. Rašėsi visų 
Rusijos pavergtų tautų atstovai ir austra
lai, aukšti pareigūnai, profesionalai ir ei
liniai. Vieni dėl solidarumo ir simpatijos 
savo draugams, bendradarbiams, kiti 
smerkdami komunistinį terorizmą.

Mūsuose Whitlam aktas sukėlė sponta
nišką pyktį ir neapykantą politikams, nu-
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____________________________________1974

statytas patvarus tiltas. Būtų gražu ir nau
dinga abiem pusėm bendradarbiauti, no
rint išsilaikyti susipratusiais lietuviais ir 
tęsti lietuvišką veiklą.

Bradfordiškiai, kaip anksčiau, taip ir šį 
kartą, buvo nustebinti šeimininkų sugebė
jimu taip nuoširdžiai priimti, be paliovos 
vaišinti. Kiekvieną kartą prie vaišių stalo 
susėdo apie 140 asmenų!

Visi bradfordiškiai dėkingi už pakvieti
mą ir priėmimą Liet. Instituto pirminin
kui A. Jovarui ir Šv. Cecilijos choro pirm. 
M. Paškauskui. Taip pat Pr. Dzidolikui už 
stebėtinai darniai jo vadovaujamo choro 
sugiedotas giesmes ir sudainuotas dainas, 
prelatui už tėviškus žodžius, visiems glo
bėjams už vaišes namuose ir nakvynę, ne
pailstamai bėgiojusioms vaišių parnešė
joms, kurios, be to, dar dainavo ir šoko! 
Dėkingi visoms ir visiems, kurie stebėti
nai gausiai kartu dalyvavo, priėmė, prie 
bendro vaišių stalo sėdo ir nuoširdžiai at
sisveikino.

Bradfordiškiai, pakartotinai bučkiais at
sisveikinę, autobusui pajudėjus, šaukė: 
Mieli prieteliai, iki pasimatymo Bradforde!

A. Bučys

ITALIJA
SUŽEISTAS PREL. V. MINCEVIČIUS

Prel. Vincas Mincevičius, atostogaujan
tis Italijos Alpėse, rugpjūčio 16 d. buvo 
krentančių uolienų sunkiai sužeistas. La
bai įtempęs savo jėgas, vos per 3 valandas 
pasiekė už pusės kilometro paliktą auto
mobilį. Yra sužalojimų visame kūne.

Kardinolo Samore, kurio sekretorium 
yra prel. Mincevičius, pastangomis ligonis 
ambulansu buvo nugabentas į Romą ir ten 
gydomas. Ligoninėje jį lankė visa eilė žy
mių asmenų, kaip kardinolas Samore, po
piežiaus istorinių mokslų tarybos narys; 
.prel. Frutaz, Aostos autonominės sritites 
prezidentas; dr. Cezar Dujany ir daug ki
tų. (ELTA) 

krypusiems į kairę, prikėlė iš snaudulio 
pavargusius ir nustojusius aktyvumo, su
žadino1 jaunosios kartos patriotizmą ir su
kėlė gausias pinigines aukas akcijos rei
kalams.

Pabaltiečių veiklą koordinuoja Baltų ak
cijos grupė Sydnejuje. Ją sudaro trys es
tai, trys latviai ir trys lietuviai.

Tautos šventės minėjimas įgavo naują, 
kovingą pobūdį. Dėmesio centre buvo inž. 
Bukevičiaus išsamus pranešimas. Šventėje 
dalyvavę kitų pavergtų tautų atstovai pa
reiškė solidarumą. „Visi 35 tūkst. Australi
jos ukrainiečių yra su jumis“, pareiškė uk
rainiečių bendruomenės pirmininkas. Estė 
Miss T. Kroli kvietė jaunimą į tautinę 
veiklą.

Baltų akciją sustiprino Pavergtųjų tau
tų savaitė 7-14 rugsėjo. Jau šešeri metai 
parlamentaras Mr. D. Darby veda tradici
nę pavergtų tautų eiseną Sydnejaus gat
vėmis ir uždeda vainiką ant Nežinomo ka
reivio kapo. Šių metų eisenoje kalbėtojai 
užakcentavo nesibaigiančią Pabaltijo kraš
tų tragediją.

Pavergtųjų tautų koncerte Town Hal'l 
rugsėjo 14 d. pareikštas protestas dėl ne
teisėto vyriausybės akto Pabaltijo atžvil
giu ir baimė dėl komunistinės ekspansijos.

Pavergtų tautų folklorinėje parodoje 
rugsėjo 16-27 d. dėmesio centre buvo Bal
tų kraštai. Gražiai išleista informacinė 
brošiūra trumpai nusakė kiekvienos tau
tos istoriją, seną kilmę, kultūrą ir rezis
tenciją okupacijai.

in. spalio 1 d. Nr. 38 (1228)

VOKIETIJA
PALAIDOTA IZABELĖ OLIŠAUSKIENĖ

Rugpiūčio 26 d. po sunkios ligos Hanno- 
verio ligoninėje mirė Izabelė Olišauskie- 
nė-Radzevičiūtė.

Velionė gyveno Lebenstedte, kur ir pa
laidota. Laidotuvėse dalyvavo apie 300 
žmonių. Apeigas atliko kunigai — tėvas K. 
Gulbinas, dek. V. Šarka ir klebonas R. 
Schmidt. Prie kapo pasakyta daug kalbų 
dr sudėta begalės vainikų. Grojo net spe
cialiai pakviestas dūdų orkestras.

Gyvendama Lebenstedte, I. Olišauskienė 
buvo ilgametė vietos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkė ir moterų draugijos steigė
ja. Uoli katalikė, darbšti, svetinga — užtat 
visų gerbiama ir mylima.

Turėjo dukrą Nijolę ir sūnų Arvydą, 
kuris lanko Vasario 16 gimnaziją. Nijolė 
ištekėjo už pavyzdingo ir sumanaus lietu
vio V. Merkevičiaus.

A. a. I. Olišauskienė buvo .gimusi 1928 
m. Vargakaimyje, Varėnos aps.

PRIEŠ 25 METUS
„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. rugsėjo 30 d.

— Manchesteryje suruošta lietuvių sa
vaitė ir tautos šventės minėjimas. Svečius 
domino labai gausi tautodailės paroda, 
taut, šokiai ir liet, choro dainos.

— Londone mirė Jonas Laumakys, cent
rinio DBLS skyriaus meno ansamblio ve
dėjas.

— Yorke ruošiama baltų tautodailės pa
roda. Lietuvių skyrių eksponatais aprūpi
no B. Daunora ir keletas kitų asmenų.

— Iš Coventry į Vokietiją grįžo choro 
dirigentas Džekciorius.

— Iš Goteburgo (Švedija) laivas su 400 
baltų pabėgėlių išplaukė į Kanadą. Laivas 
nepritaikytas transatlantinei kelionei ir 
turi tik 50-čiai keleivių vietos.

— Belgijos lietuviai angliakasiai šau-1 
kiasi pagalbos. Atidirbę sutartą laiką, jie 
nebuvo paleisti iš kasyklų, bet uždaryti į 
kalėjimą.

Senato posėdyje sen. Greenwood pareiš
kė. kad ministeris pirmininkas Mr. Whit
lam veikia Maskvos spaudžiamas, ir ap
kaltino užs. reik, ministrą Willesse, kad 
be priežasties ir be senato pritarimo bu
vo pripažinta rusų valdžia Pabaltijyje.

Senat. Willessee, gindamas Mr. Whit
lam ir save, stipriai atakavo emigrantų 
mažumas, norinčias diktuoti užsienio po
litiką Australijos vyriausybei.

Repatriacijos ministras senat. J. Wheel- 
don, užbaigdamas debatus, savo ir savo ko
legų vardu pareiškęs, kad Pabaltijo reika
lų tvarkymas yra neskoningas ir biaurus.

Rugsėjo 19 d. prie parlamento rūmų su
sirinko daugiau kaip 2 tūkst. demonstran
tų, suorganizuotų Baltų akcijos grupės. 
Suvažiavo iš Sydnejaus, Melbourne, Adel
aidės ir mažesnių vietovių. Moterys spal
vingais tautiniais drabužiais, vyrai su pla
katais; suplevėsavo virš 30 tautinių vėlia
vų. Tai buvo didžiausios demonstracijos, 
bet kada matytos Canberroje.

Į susirinkusius kalbėjo keli opozicijos 
parlamento nariai ir senatoriai. Užsienio 
reikalams opozicijos kalbėtojas Mr. A. 
Peacack pareiškė, kad opozicija, atėjusi į 
valdžią, persvarstys ir ataisys Pabaltijo 
kraštų padėtį. Opozicijos vadas Mr. Sned- 
den pasirodė demonstrantų tarpe, bet vie
šai nekalbėjo.

Organizatorių buvo pakviestus kalbėti 
ir Mr. Whitlam, bet pareiškęs dalyvauti 
negalįs.

Po visų kalbų demonstrantai sudegino 
Mr. Whitlam iškamšą prie parlamento rū
mų.

Vakariniai laikraščiai, radijas ir televizi
ja pirmą kartą Australijos istorijoje pa
skyrė tiek daug vietos ir laiko Baltų kraš
tams.
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