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Tarp mūsų kalbant
Šitame ir kituose laikraščiuose jau daug 

kartų esame skaitę apie testamentų reika
lą. Beveik nėra nei vienos savaitės, kad 
neišgirstume, jog šen ar ten pasimirė vie
nišas lietuvis, kurį susirinkę draugai gra
žiai palaidojo. Grįžusieji iš tokių laidotu
vių pasakoja, kad velionis gyvenęs pasi
turinčiai, turėjęs pinigų banke, bet laido
tuvių išlaidoms buvusi padaryta rinklia
va...

Bankas iš mirusiojo sąskaitos pridės 
„undertakeriui“ prie valdiškosios pašalpos 
tiek, kad jis neturėtų nuostolio. Bet kur 
įvairios smulkios laidotuvių išlaidos, baž
nytinis patarnavimas, tradicinis šermenų 
kavos puodukas, paminklas kapinėse ir kt. 
Nepaliko žmogus mirdamas testamento — 
pinigai liko „karalienei“ — valstybės iž
dui.

Tiesa, dabar ,;karalienės“ vietą užima 
Maskvoje sukurta speciali organizacija 
Injurcoileguia, kurios patyrę atstovai grei
tai suranda ir suskaičiuoja į aną pasaulį 
iškeliaujančių emigrantų „dūšias“ ir pa
tikrina bankuose paliktas sąskaitas. Jie 
kartais bando kištis net ir į tų reikalus, 
kurie savo palikimus yra legaliai sutvar
kę pagal gyvenamojo krašto įstatymus. Vi
siems kitiems jie suranda gimines, kurių 
vardu bankai ir turi pervesti pinigus į T. 
Sąjungą. Gal ir nereikėtų per daug smerk
ti tos maskvinės institucijos už tai, kad 
ji stengiasi išgauti sunkiai uždirbtą, bet 
tinkamai nesutvarkytą palikimą tėvynėje 
gyvenantiems artimiesiems, jeigu tie arti
mieji tą palikimą patys ir galėtų atsiimti. 
Tačiau, kaip matyti iš spaudoje skelbtų 
faktų, Injurcollegijos dalybos yra gana 
komplikuotos ir ne labai palankios tikrie
siems paveldėtojams. Kalčiausias čia yra 
turto palikėjas, kuris iš ano pasaulio ne
begali savo sąskaitų tvarkyti, o gyvenda
mas šioje ašarų pakalnėje, tuo visiškai ne
sirūpino.

Būtų gera, kad pasiryžusieji Matuzelio 
amžių gyventi iš anksto pagalvotų jei jau 
ne apie artimuosius, tai bent apie savo pa
čių laidotuves. Prie alaus bokalo dažnas 
viengungis pasako: „Po mano mirties, te
gu draugai šioje vietoje nors gražiai pasi
vaišina“. Visi dailiai nusijuokia, nes nie
kas nežino, kuris bus tas pirmas „vaišinto
jas“. O kai ateina netikėta mirties valan
da, buvęs pasiturintis velionis atsiduria 
ano nelaimingojo vaikino padėty, kuris, 
nužudęs savo tėvus, prašosi į prieglaudą, 
nes esąs pasidaręs našlaitis...

Apie amerikiečius juokaujama, kad jie 
todėl sunkiai dirba, kad galėtų būti gra
žiai palaidoti. Jie žino, kad gražus palai
dojimas kaštuoja daug pinigo, todėl ne 
vienas iš anksto specialiai pasitaupo laido
tuvėms. Kodėl negalėtume taip padaryti ir 
mes? Jeigu jau tikrai bijome testamentą 
pasirašyti, tai lengvai galėtume atskirti 
porą šimtinių paskutiniajai (ne juodajai) 
dienai ir juos kartu su raštišku nurodymu 
pasiųsti, pvz., L. Namų bendrovei ar kuriai 
kitai patikimai lietuviškai institucijai. Ir 
būtų žmogus apsirūpinęs, nereiktų po mir
ties daryti rinkliavų, o jo kapas būtų tin
kamai atžymėtas arba pelenai apsaugoti.

Reikia manyti, kad L. Namų b-vė, kuri 
ir dabar priima taupytojų indėlius, sutiktų 
užvesti tokią „laidotuvių“ sąskaitą, iš ku
rios į aną pasaulį iškeliavusieji galėtų sa
vo palaikais iš anksto pasirūpinti. Ar ne
vertėtų apie tai rimtai pagalvoti?

J. Kantautas
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Petrutę ir Stepą Nenortus, 
mylimai mamytei ir uošvei

S. MOCKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia 

ir kartu liūdi
D. ir V. Ribokai

A t A
STANISLAVAI MOCKIENEI 
mirus, maloniai dainavietei 

Petrutei Nenortienei, jos vyrui 
ir kitoms seserims ir broliams 

bei visai šeimynai, netekus 
brangios motinos, reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Dainavietės
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STANISLAVAI MOCKIENEI 
mirus, 

gilią užuojautą reiškiame
P. S. Nenortų, Z. J. Grupiljonų 

ir S. Mockaus šeimoms.
S. Bosikis,

K. Makūnas
A. Pranskūnas,

Mielus prietelius Petrutę ir 
inž. Stepą Nenortus, jų mylimai 

mamytei ir uošvei mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Vilčinskų šeima
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STANISLAVAI MOCKIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame

P. S. Nenortų, Z. J. Grupiljonų 
ir S. Mockaus šeimas.

E. & J. Lūžos
E. Bliūdžiūtė

LANKO BAŽNYČIAS

Neseniai išleistoje knygoje „Discretion 
and Valour“ Trevor Beeson įrodo, kad T. 
Sąjungoje ir Rytų Europoje yra žymiai 
daugiau lankančiųjų bažnyčią, negu D. 
Britanijoje. Nežiūrint persekiojimo, per 
50 metų Rusijoje ir 30 metų Rytų Europo
je, žmonės išlaikė tikėjimą ir nebijo jį vie
šai išreikšti.

ROSTROPOVIČIUS KALBA

Pasaulinio garso celistas Rostropovičius 
pareiškė vienam Italijos korespondentui, 
kad jis paliko T. Sąjungą, nes negali ten 
laisvai dirbti. Jo suvaržymai padidėję oo 
to, kai jis pradėjo remti Solženicyną.

LITERATŪROS PREMIJOS

Nobelio literatūros premijos šiais me
tais paskirtos dviems švedų rašytojams — 
E. Johnsonui ir H. Martinson. Jie abu yra 
mažai žinomi už Švedijos ribų. Į premijų 
įteikimo iškilmes laukiama atvykstant ir 
Solženicyno, kuris pernai negalėjo jam su
teiktos premijos atsiimti. Švedų rašytojai 
dėl premijų paskyrimo saviesiems nėra 
patenkinti.

MIRĖ V. ŠUKŠIN

Maskvoje staiga mirė jaunas (45 m.) ir 
gabus filmų režisierius Vasilijus šukšin‘as. 
Jis savo darbais buvo pagarsėjęs ne tik T. 
Sąjungoje, bet ir visame kino teatro pasau
lyje. 1964 m. už vieną savo filmą jis laimė
jo premiją tarptautiniame filmų festivaly
je Venecijoje.

Geriausias ir garsiausias šukšino filmas 
buvo šiais metais sukurtas „Kalina Kras- 
naja“ (arba „Raudonasis putinas“), kuris 
jau anksčiau buvo minėtas šiame laikraš
tyje. Tą filmą jis ne tik režisavo, bet pats 
jame vaidino pagrindinio veikėjo rolę, 
šukšinas norėjo sukurti filmą apie revo
liucionieriaus (17 a.) Stenkos Razino gy
venimą, bet negavo leidimo.

Vakariečių spaudą šukšino ankstybą 
mirtį laiko dideliu nuostoliu filmų meno 
pasaulyje.

„TAUTOS NORI LAISVĖS“

J. Tautose Kinijos atstovas Čia Kuan- 
huan labai smarkiai puolė JAV ir T. Są
jungą už norą valdyti pasaulį. „Kraštai 
nori nepriklausomybės, tautos nori lais
vės, žmonės nori revoliucijos — šitokie 
siekiai veržiasi į kiekvieną žemės kampelį. 
Audros pakilo net ten, kur per dešimtme
čius viešpatavo visuotinė ramybė“. Taip 
kalbėjo Čia Kuan-huan, turėdamas galvoje 
rusų naująjį kolonializmą Afrikoje, kiši
mąsi į serbų ir Kipro reikalus, o taip pat 
apie paramą Indijai, siekiančiai pavergti 
sikus. JAV daugiausia buvo papeikta už 
kišimąsi į Kambodijos, Vietnamo ir Korė- 
reikalus.

GARBĖS PILIETIS

JAV senatas patvirtino rezoliuciją, ku
rioje siūloma A. Solženicyną padaryti 
Amerikos garbės piliečiu. Iki šiol tokiais 
piliečiais yra tiktai Marquis de Lafayette, 
padėjęs amerikiečiams nepriklausomybės 
kare, ir W. Churchills.

Senato pasiūlymą dar turės patvirtinti 
atstovų rūmai.

PROF. SĄJUNGŲ GALYBĖ
P. Worthorne „The Sunday Telegraph“ 

įdomiai atsako tiems politikams, kurie tei
gia, kad šiandien profesinės sąjungos turi 
tokią jėgą, kad gali per kelias dienas Ang
lijos miestus paskandinti tamsoje, nutrau
kiant elektros tiekimą ir sustabdant jėgai
nes. Tik, deja, profesinių sąjungų vadai, 
kaip prisipažino pats TUC prezidentas Len 
Murray, neturi tiek galios, kad galėtų įsa
kyti savo nariams vėl pradėti darbą. At
seit, prof, sąjungos stipriai gali eiti tik 
vienos, ardomosios, krypties keliu. Kūry
ba jų nedomina. Ir čia yra tikrasis tos jė- 
gis pavojus, nes niekas neturi galios des
truktyvaus elemento veiklos sustabdyti.

KARALIENĖS ARBATĖLĖS
Keturis kartus metuose, Anglijos kara

lienė ir jos vyras suruošia Buckinghamo 
Rūmų sode taip vadinamas Garden Parties 
— arbatėles, kurių kiekvienoje dalyvauja 
apie 8.000 kviestinės publikos. Pakvieti
mus išsiuntinėja Lordas Chamberlain ka
ralienės vardu. Juos gauna ne tiktai dip
lomatai, bet ir šiaip vienoje ar kitoje gy
venimo srity turį kokios nors reikšmės ar 
įtakos žmonės.

Karalienė pasirodo lygiai ketvirtą va
landą ir, sugiedojus himną, ji pasikalba po 
keletą minučių su iš anksto numatytais) 
dalyviais, šie jau laukia eilėje, anot vieno 
žurnalisto, tarsi vaikai, besiruošią prie 
pirmosios komunijos.

Kiekvienos arbatėlės metu suvartojama 
apie 13.000 sumuštinių, 10.000 bulkučių, 
5.000 pyragaičių su braškėmis, 7.000 gaba
lų torto, 6.000 ^porcijų ledų, 400 galonų ar
batos ir 420 kavos. Išlaidos apmokamos 
iš karalienei skirtųjų parlamento lėšų. 
Skaičiuojama, kad šiuo metu kiekvienas 
arbatėlės dalyvis, įskaitant parengimą ir 
patarnavimą, kaštuoja apie vieną svarą.

Šių karališkųjų arbatėlių rengimas yra 
daugiau valdžios, o ne karalienės reika
las. Kartą pakviestas į karalienės Garden 
Panty, žmogus jaučiasi esąs šio to vertas 
ir turįs valdžios pasitikėjimą. O kiekvie
nai valdžiai pats svarbiausias dalykas ir 
yra piliečių pasitikėjimas. Per vieną ge
neraciją (25 metus) karalienės arbatėlėse 
dalyvauja apie pusė milijono žmonių. Jie 
išeina iš ten patenkinti ir dar ilgai gali pa
sakoti savo vaikaičiams apie jiems suteik
tą garbę. (Obsr.)

ISTORIJA KARTOJASI
Portugalijos įvykiai labai primena Ru

sijos revoliuciją 1917 m. Nuvertus caro 
valdžią, Kerenskis nesugebėjo susitvarkyti 
su naujai kylančia anarchijos banga ir 
perdavė valdžią bolševikams. Tuo pačiu 
keliu nuėjo ir Spinola. Jis nepajėgė sutvar
kyti diktatūros laikais užgrūdintos slaptai 
veikusios Portugalijos komunistų-marksis- 
tų partijos ir kapituliavo. Kraštas pateko 
į tokią padėtį, 'kur kiekvienas bando elgtis 
pagal savo paties ar savo partijos nusta
tytus dėsnius. Gerai organizuoti marksis
tai neišvengiamai šia padėtimi pasinaudos. 
Naujas teroras jau dabar siautėja krašte. 
Įsigalėjus marksfjstams, Vakarų Europoj 
gynyba nusilps, nes Portugalija išstos iš 
Nato ir tuo būdu paliks atvirus vartus se
niai laukiamam komunistų antplūdžiui-.

NUKANDO GALVĄ
Winchesteryje uždarytas į kalėjimą R. 

Butler, kuris nukando papūgai galvą. Teis
me jis aiškinosi, kad papūga buvusi pikta 
ir norėjusi jam įkąsti. Jis nukandęs galvą 
besigindamas...

A. A. S. MOCKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame 

Petrutę ir Stepą Nenortus, o taip 

pat Grupiljoną ir Mockų šeimas

Briedžių šeima

Petrutei, Zosei, Bronei, Stasiui, 
Antanui ir jų šeimoms, mylimai 

mamytei, uošvei ir senelei 
A. A. STASEI MOCKIENEI 

mirus,
reiškiame noširdžiausią užuojautą 

L. & A. Šalčiūnai
B. Namajuškienė

R. Namajuška

Pasaulis tyli
Pranešimas iš okupuotos Lietuvos apie 

tikinčiųjų rūpesčius

Dabartiniu metu Lietuvos kunigų tarpe 
plačiai kalbama, kad Vatikanas galįs no
minuoti naujus vyskupus, kurių kandida
tūras iškels ne Lietuvos tikintieji, bet, per 
valdžiai pataikaujančius dvasiškius, Reli
gijų Reikalų Taryba. Jeigu būtų paskirti 
nauji, valdžiai nuolaidžiaują vyskupai, 
ateistai pasiektų šiuos tikslus:

1. Būtų sugriautas šv. Tėvo autoritetas, 
kuris iki šių dienų Lietuvos tikinčiųjų ir 
kunigų tarpe buvo labai stiprus. Lietuvos 
kunigai ir sunkiausiose sąlygose parodė 
savo ištikimybę Apaštalų Sostui. Nepavy
ko ateistų bandymai sukurti Lietuvoje po
piežiaus jurisdikcijos, nepripažįstančios 
tautinės Katalikų Bažnyčios. Vienam iš 
nuteistųjų 25-eriems metams kunigų už tai 
buvo siūloma laisvė, Šv. Jono Bažnyčia 
Vilniuje ir 100.000 rublių kyšis. Tylos Baž
nyčiai niekada nebus suprantama diplo
matija, kuri sudarytų sąlygas ateistams 
triumfuoti, kad net Vatikanas nepritariąs 
kovojantiems ir kenčiantiems už tikėjimą 
kunigams ir tikintiesiems. Už diplomati
nes nuolaidas ateistinė valdžia galinti 
daug pažadėti, pasirašyti gražiausias su
tartis, bet jos liks negyvos, kaip ir ateisti
nės valdžios pasirašyta „Žmogaus Teisių 
Deklaracija“. Lietuvos kunigai ir tikintie
ji mano, jei pasaulio vyskupai ir katalikai 
savo laiku būtų tinkamai reagavę, gal bū
tų buvusi išsaugota vysk. V. Borisevičiaus 
gyvybė. Tą patį galima pasakyti ir apie 
masinius kunigų suiminėjimus. šiuo atve
ju mums pavyzdžiu galėtų būti pasaulio 
komunistai, kurie taip energingai gynė 
Manolį Glezą, Andželą Davis ir dabar te
beeina Čilės komunistus.

2. Garbingi Lietuvos vyskupai, kaip ar
kiv. J. Matulevičius, arkiv. T. Matulionis, 
arkiv. M. Reinys ir kt., aukštai iškėlė ti
kinčioje visuomenėje vyskupo autoritetą. 
Jei Šv. Sostas nominuotų į vyskupus netin
kamus kandidatus, būtų sugriautas vysku
po autoritetas ir tuo pačiu padaryta didelė 
žala Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.

3. „KLB Kronika“ sumini tik mažą dalį 
faktų, — dėl persekiojimo daugiau jų su
rinkti nepajėgia, — liudijančių apie ateis
tų terorą ir tikinčiųjų vargus. Lietuvos ti
kintieji laukia paramos iš savo dvasios va
dų. Tuo tarpu valdžios parinkti dvasiškiai 
skelbia, kad mūsuose Bažnyčia nėra perse
kiojama. Kaip nusiviltų Lietuvos tikintie

Segios DIENOS
— „Radio Hallam“ pirmoji Yorkshire 

nepriklausoma radijo stotis pradėjo veikti 
Sheffielde.

— Vladimiro kalėjime ukrainiečių rašy
tojas Moroz yra paskelbęs bado streiką, 
kuris jau tęsiasi apie 3 savaites.

— Jau trys metai, kai lenkai ieško Lon
done vietos paminklui Katyno miške nužu
dytiems karininkams. Iki šiol jiems visur 
buvo atsakyta neigiamai.

— Dėl padidėjusio bedarbių skaičiaus, 
Australija sulaikė naujų imigrantų įvažia
vimą.

— Lapkričio 17 d. Graikijoje įvyks pir
mieji po 10 metų rinkimai į parlamentą.

—- Westminsterio abatijos poetų kampe
lyje atidengtas specialus paminklas britų 
garsiajam poetui W. H. Auden'ui.

— Jėzuitas tėvas McLaughlin, kuris ra
šydavo prezidento Nixono kalbas, spalio 
15 d. palieka Baltuosius Rūmus.

— Iš Naujosios Zelandijos buvo išsiųs
tas vienas Sovietų diplomatas, kuris buvo 
KGB organizacijos narys ir bandė išgauti 
valstybines paslaptis.

— Peru valstybėje per žemės drebėjimą 
žuvo 44 žmonės.

— Arabų kraštų naftos milijonieriai su
pirkinėja Anglijoje nuosavybes ir žiemę. 
Turint galvoj smunkančią svaro vertę, tai 
esanti gera kapitalo investacija.

— Elizabeth Taylor vaidins pagrindinį 
vaidmenį Materlinko „Mėlynosios paukš
tės“ filme, kurį suka JAV ir T. Sąjungos 
filmų studijos kartu.

— Prezidentas Ford uždraudė parduoti 
kviečius T. Sąjungai, nes jų galį pritrūkti 
pačioje Amerikoje.

— Nuo įstojimo į E. Bendruomenę D. 
Britanijos vyno importas padidėjo 41.6%. 
1973 m. importuota 72.6 mil. galonų.

— Britų kelionių biurų organizacija 
praneša, kad JAV piliečiai dėl per aukštų 
kainų pradėjo nebevažiuoti į Angliją atos
togauti.

— Policija nuplėšė visus užrašus nuo 
žydų vainikų, kurie buvo padėti nužudy
tiems per karą žydams (100.000) prie Ki
jevo pagerbti.

— Beveik visų anglų dienraščių kainos 
pakilo 1-2 p.

— Portugalijoje skelbiama, kad dešinio

ji, jei Vatikanas tokių dvasiškių skaičių 
dar padaugintų.

4. Valdžiai nuolaidžiaujančių naujų vys
kupų paskyrimas būtų moralinis smūgis 
tautos gerbiamiems vydkupams-triemti- 
niams J. E. vysk. J. Steponavičiui ir J. E. 
vysk. V. Sladkevičiui. Tokiu būdu būtų 
nuvertinta jų auka, tarsi pasmerkta jų iš
tikimybė šv. Tėvui, Bažnyčiai ir galutinai 
sunaikinta galimybė jiems sugrįžti į savo 
pareigas.

5. Kai ateistinė valdžia visomis galimo
mis primonėmis prievartauja Bažnyčios 
vadovus, versdama juos išleisti pastoraci
jai kenksmingų potvarkių, Lietuvos kuni
gams lengviau susiorientuoti, jei juos pa
sirašo ne vyskupas, o tik vyskupijos val
dytojas.

Todėl Lietuvos kunigai ir tikintieji mal
daute maldauja Šv. Tėvą ir Romos kuriją: 
a. kad nebūtų skiriami nauji, ateistams pa
taikaują vyskupai; b. kad, skiriant vysku
pus, apie kandidato vertę būtų atsiklausia
ma tremtinių vyskupų arba jų įgaliotų ku
nigų nuomonės. Tai galima įgyvendinti, jei 
naujos vyskupų kandidatūros Vatikano 
bus paskelbiamos nė vėliau, kaip pusme
tis iki jų nominavimo; c. kad nebūtų ateis
tams daroma diplomatinių nuolaidų, pasi
tikint jų gera valia. Iš ateistų negalima su
laukti nuolaidų derybų keliu — Lietuvos 
katalikai tiek turės laisvės, kiek jos išsiko
vos. Šią tiesą liudija nevienas dabarties iš- 
sikovojimas. Lietuvos katalikai bus pajė
gūs ką nors laimėti tik tada, kai juos pla
čiai rems pasaulio viešoji opinija ir Kata
likų Bažnyčios aukštieji hierarchai.

S. KUDIRKA GALĖS EMIGRUOTI

„The Times“ (spalio 12 d.) įsidėjo AP 
žinią, kad lietuvis jūrininkas Simas Kudir
ka, kuris prieš 4 metus bandė pabėgti iš 
Sovietų laivo, gavo leidimą emigruoti, šią 
žinią paskelbęs JAV Kongreso užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas.

DAR DU PABĖGĖLIAI

Gotlanidijos saloje policija saugoja du 
asmenis, kurie pasiprašė pabėgėlio teisių. 
Manoma, kad jie yra pabaltiečiai. Švedijos 
vyriausybė dar laikysianti juos suimtus 
dvi savaites, kol paaiškės, ką su jais dary
ti.

sios ekstremistų grupės ruošėsi nužudyti 
prezidentą Spinolą.

— Kinijos viceministeris Teng Hsiao- 
ping pareiškė, kad Kinija dar vis yra atsi
likusi per 50 metų nuo vakariečių pramo
nės kraštų.

— Norėdami išlyginti prekybos balansą, 
lenkai pasižadėjo tiekti Austrijai daugiau 
elektros energijos.

— The Grocer magazine apskaičiavo, 
kad maisto kainos per paskutinius 12 mėn. 
pakilo 16.8%.

— Portugalijoje areštuojami opozicijos 
žmonės. Pasikeitė tik valdžios, o teroras 
pasiliko.

— Sovietai Pacifike išbandė 4.900 mylių 
povandeninių laivų raketas. Jos pralenn 
kia JAV panašias raketas apie 2.000 mylių.

— Londone nuteistos dvi turtingos vo
kietaitės, kurios bandė slaptai išsigabenti 
20.000 svarų airiškų pinigų.

— Gruodžio 5 d. į Paryžių atvyksta 
Brežnevas, kuris bus Prancūzijos prezi
dento svečias.

— Egipte suimta palestiniečių šeima, 
kuri nuo 1967 m. šnipinėjo žydų naudai.

— Australijos min. pirmininkas Whit- 
lam lankėsi Vašingtone ir turėjo pasimaty
mus su prezidentu Fordu.
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V. Natkevičius

JURGIO BALTRUŠAIČIO IR FAUSTO 
KIRŠOS IDĖJINĖ POEZIJA

(Studijų Savaitėje skaitytos paskaitos 
santrauka)

Dėl idėjinės poezijos yra priešingų nuo
monių: vieni (žemininkai) ją iškelia, kiti 
(pvz., Aistis) ją nuvertina. J. Baltrušaitis 
ir F. Kirša dar prieš „Žemės“ antologijos 
pasirodymą (1959 m.) davė vertingos idė
jinės poezijos, 'kuri užima mūsų lyrikoje 
pirmaujančią vietą.

Baltrušaičio poezija yra simbolistinė. 
Simbolizmam poetą lenkė jo prigimtis, lin
kusi mąstyti, ieškoti gilesnės daiktų pras
mės, ir ano meto, 20 amž. pradžios, simbo
listinė rusų lyrika. Vienas pagrindinių 
Baltrušaičio lyrikos motyvų yra atskleidi
mas visatos prasmės. Daiktų beribę susie
ja kažkoks ryšys. Žmogus yra dalis pras
mingos būties. Būty viešpatauja darna ir 
vienybė; joje nėra esminio skirtumo tarp 
didžio ir menko, tarp aukšto ir žemo: visa 
yra sujungta i prasmingą visumą. Dėl to 
poetas jau rusiškuose rinkiniuose („Žemės 
laiptai“ 1911 m., „Kalnų takas“ 1912 m.) 
galėjo rašyti, kad gerbiąs „gelmę jūrų ir 
lašelį lygiai“ ir reikalauti lenktis ne tik 
didingiems dangaus žydrynės gaisams, bet 
ir pavasario lapų balsams, o už vis žemiau
siai rudens stagarams; melstis ne tik jau
nam rožės žiedui, kuris sklidinas kerinčio 
grožio, bet pagarbinti ir paprastą šakelę 
dulkinam kely; klauptis ne tik prieš kait
rios saulės spindesį, gerbti ne tik bedug
nės nakties didybę, bet ir mažytę žemės 
smiltį. Ta pati mintis — ir mažiausias šios 
žemės daiktelis slepia savy didingą pras
mę, nes ir jame yra „visa“ būtis, — užtin
kama visoj eilėj ir lietuviškai rašytų eilė
raščių, bet ypač būdingai išreikšta „Ra
munėlės“ šedevriuke. Būtis yra vieninga ir 
vienoda savo paskirtimi, bet jos dalis, 
žmogus, yra suskilęs: jo krūtinėje plakanti 
dvejopa širdis, trokštanti čia didžio, čia 
žemo ir menko. Kitaip yra Putino lyrikoj, 
kur visa būtis,'ne tik žmogus, yra suskilu
si. Būties damos Putinas nepažįsta. Būti:

yra mįslinga, ji paslėpta nuo mūsų „tam
sos skraiste“. Mes stovim per amžius prieš 
dieviškąją lemtį, ilgėdimies aiškumo, švie
sos ir sielvartaudami, kad ji nepasirodo. 
Dainius, poetas yra tas, kuriam skirta šiek 
tiek praskleisti tamsos skraistę ir .guosti 
žmogų jo nelaimėse ir varguose. Dainius 
yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus; jis 
geriausiai sukuria maldą Kūrėjui, kai ban
do praskleisti jo kūrinijos mįslingas pa
slaptis. Visatos prasmę betgi tiek dainius, 
tiek kiekvienas žmogus tegali atskleisti 
kūryba, darbu. Tuo būdu žmogus dalyvau
ja Dievo kūryboje, įprasmindamas save 
patį. Šią mintį būdingai išreiškia „Žemės 
laiptų“ eilėraštis „Avė, crux!“:

Dar pasaulis nesutvertas,
Ir šventovė nebaigta,
Tik laukų akmuo pažertas,
Tik pečiams galia duota.

Pro tuštybę, melą, tingį 
Ženk su pareiga rūsčia — 
Tik per ją tau naują vingį 
Atidengs būties erčia...

J. Baltrušaitis yra dviejų kultūrų augin
tinis: Rytų ir Vakarų. Rytų kultūrai bū
dinga mintis, kontempliacija, bet ir pasi
davimas likimui, Vakarų — akcija, dina
mika, kūryba. Savo lyrikoj jis ieško šių 
dviejų pradų sintezės. Tokiu būdu jo eilė
raščiuose galima rasti ir Rytų dvasiai bū
dingų bruožų. Yra posmų, kuriuose žmo
gus parodomas tik kaip nuolankus Dievo 
planų vykdytojas; jis tik „amžių smilka
las“, būties dalelė, priklausanti nuo visu
mos. Dažnokai galime užtikti mintį, jog 
reikia nuolankiai pasiduoti amžių tėkmei, 
tam, kas bus. Rytų dvasiai (tuo pačiu ir 
jos įtakoj esančiai ortodoksinei rusų reli
gijai) skausmas yra priemonė pakilti į 
aukštesnę būtį, ši idėja skelbiama kelioli- 
koj Baltrušaičio eilėraščių. Vakarietiškoji 
dvasia betgi laimi Baltrušaičio lyrikoj, 
nes joje dominuoja valingasis, kūrybinga
sis žmogus, kuris stato Dievo nebaigtą 
šventovę, nepalaužtas skausmo ir nevil
ties, kelia rankas aukštyn, jungdamas Že
mę su Dangumi.

J. LŪŽA

Žemės Ūkio 
Akademija
(Prisiminimų nuotrupos)

Šiais metais spalio 15 d. sueina 50 metų nuo 
gana populiarios Lietuvoje aukštosios mokyklos — 
Žemės Ūkio Akademijos įsikūrimo Dotnuvoje. To
je aukštojoje mokykloje yra dirbę daug anuomet 
Lietuvoje žinomų ir nusipelniusių žmonių. Jos rek
toriais iki 1944 m. yra buvę profesoriai P. Matulio
nis, J. Tonkūnas, V- Vilkaitis, J. Kriščiūnas, A. 
Kondrotas, B. Vitkus.

Iki 1940 m. ŽŪA baigė 607 studentai, iš kurių 
178 apgynė diplominius darbus. Visi baigusieji gau
davo agronomo vardą ir dirbo Lietuvos žemės ūkio 
kultūros kėlimo srityje. Trys ŽŪA darbuotojai iki 
karo pabaigos jau buvo įsigiję doktoratus.

Šioje vietoje nesiekiama išsamiai pavaizduoti 
ŽŪA kaip mokslo įstaigą ir įvertinti jos nuopelnus. 
Čia tik norima atgaivinti vieną kitą tolimos praei
ties prisiminimą, atliepiantį anų dienų vienos Lietu
vos mokslo šventovės kasdieninį gyvenimą ir joje 
dirbusius žmones, kurių dauguma jau yra iškeliavę 
amžinybėn-

***

ŽŪA buvo savotiška ir vienintelė tokio pobū
džio mokykla Lietuvoje. Visi jos mokymo ir gyve
namieji pastatai buvo suglaudinti kelių hektarų plo

Situose rūmuose buvęs Rusijos min. pirm. Sto
lypinas 1911 m. buvo įsteigęs žemės ūkio techniku
mą, kuris 1919 m -buvo atnaujintas, o 1924 m. virto 
Žemės Ūkio Akademija.

raktu, ir buvo iškabinta raudona vėliava, kurią prof. 
Dovydaitis vėliau sakėsi matęs pro netoli praeinan
čio traukinio langą...

***
Pirmasis ŽŪA rektorius buvo Povilas Matulio

nis, nusipelnęs mokslininkas — botanikas ir miški
ninkas. Be kitų darbų, jis paruošė pirmąjį Lietuvos 
kainuotume ir nuotakumo žemėlapį.

šių eilučių autoriui jau neteko su prof. P- Ma
tulioniu susidurti. Man pradedant fukso (pirmame
čio studento) dienas. Akademijos rektorium buvo 
prof. Juozas Tonkūnas, neseniai ir pats išsirinkęs 
sau gyvenimo draugę (studentę Milvydaitę) iš Ket
virtosios Sekcijos, kurią savaitgaliais taip mielai iki 
11 valandos vakaro lankydavo studentai. Sakau, iki 
11 valandos, nes tik iki to laiko Akademijos nuosa
va elektros jėgainė tiekdavo šviesą. Ketvirtį prieš

Minties lyrikos požiūriu Fausto Kiršos 
lyrika neišvengiamai atsiduria J. Baltru
šaičio šešėly. Joje pastebim Baltrušaičio 
įtakos, nors Kiršai netrūksta ir savito cha
rakterio; pastebim kiek menkesnį filosofi
nį krūvį nei pas Baltrušaitį; pastebim, kad 
Kiršai geriau pavyksta tie eilėraščiai, kur 
mintis neperkrauta simboliais. Pirmuo
siuose autoriaus rinkiniuose „Verpetuose“ 
ir „Aidų aidužiuose“ idėjinės lyrikos ma
ža. Juose yra keletas lengvos, žaismingos 
formos eilėraščių, kurių vienas antras yra 
sukomponuoti ir iki šiol solistų dainuoja
mi. šie pirmieji rinkiniai mums perduoda 
žmogų, kuris yra tik aidas ano, tikrojo, 
idealinio pasaulio. Šis žmogus yra labai 
panašus į J. Baltrušaičio pavaizduotąjį — 
svečią iš anapus. Sekančiuose rinkiniuose 
Kirša pasineria mąstymo bei maldos pa
saulin, kuris vėl artimas Baltrušaičio lyri
kos mintims ir vaizdams. Betgi būties dar
nos, vienybės, centrinės Baltrušaičio lyri
kos minties, Kirša beveik neišsako, nors 
ji yra jaučiama. Poetas čia yra daugiau 
vakarietiškas nei Baltrušaitis. Apskritai, 
Kirša yra savo minčių pasauly ne tiek spe
cifinis ir šituo pažiūriu mažiau filosofinis 
nei Baltrušaitis, kuris turi lyg kokią savi
tą minčių sistemą, nuolat išsakomą eilė
raščiais. Daugumas betgi Kiršos eilėraš
čių puoselėja vis kokią nors mintį, idėją, 
refleksiją. Pasekdami Kiršos rinkinių 
„Giesmių“, „Maldų ant akmens“, „Piligri
mų“, „Tolumų“, „Šventųjų akmenų“ mo
tyvus, pastebim, kad poeto žmogus yra lyg 
„rūko dulkė, menkas kloniuos ir kalnuos“, 
bet pajėgus šviesti, galįs gamtos, „šaltuos 
vaizduos“ regėti slaptingą šventumą, pla
tybę ir jaunumą, galįs melstis, bet ir my
lėti, kiekviena proga pulti ir vėl keltis, nes 
jau tokia jo buitis: įvairiaspalvė. Prade
dant „Giesmėmis“, taigi maždaug nuo 1934 
metų, poetas, kad ir nenutoldamas nuo 
simbolizmo, savo mąstymų neperkrauna 
neaiškiais simboliais, bet vis labiau įsižiū
ri į gamtą, ypačiai pamėgdamas pavasario 
temas ir tam panaudodamas realų, kartais 
net grubų žodį. Kai kur dabar poetas vėl 
pasiekia lengvo grakštumo, kaip ir „Aidų 
aidužių“ rinkiny, neatsisakydamas savo 
įprastos refleksijos. Kietas, realistiškas ir 
piktai ironiškas yra Kirša ir „Pelenų“ sa
tyroje, kuri prilygsta kai kur Kudirkos ir 
geriausioms Maironio satyroms. „Pelenuo
se“ poetas plaka lietuvių inteligentijos po
nišką gyvenimą, nutolimą nuo liaudies, 
karjerizmą, piktas partijų kovas.

J. Baltrušaitis įrodė, kad yra galima 
vertinga minties lyrika. Kiršai ji pasisekė 
tik iš dalies, nes jo keliolika eilėraščių yra 
perkrauti nudėvėtais, kartais dirbtiniais 
simboliais, po kuriais žūsta ir ryškesnė bei 
gilesnė mintis.

te. Studentai ir profesoriai gyveno, galima sakyti, ta
me pačiame kieme. Todėl nenuostabu, kad Akade
mija sudarė lyg ir uždarą sodybą, beveik šeimyną, 
kurioje vienas kitą gerai pažinojo, pradedant sar
gais, baigiant Akademijos rektorium. Ano meto są
lygose, tai buvo pati demokratiškiausia Lietuvos 
aukštoji mokykla. Šis uždaras vienetas turėjo savo 
bendrabučius, studentų valgyklą, 30.000 tomų bib
lioteką, pirtį, kooperatyvą, banką ir bažnyčią, šalia 
to, dar buvo apie 500 ha dvaras, selekcijos stotis, 
bandymų ūkis, bitynas, motereologijos stotis ir ki
tos mokymo pagalbinės įmonės. Savo pramogoms 
studentai patys gaminosi vyną, o profesoriai lenk
tyniavo skanesniais krupnikais.

{ studentų ruošiamus pasilinksminimus-balius 
rinkdavosi visų spalvų korporacijos, maišydavosi 
studentai ir profesoriai- Negalėdavo to susimaišy
mo išvengti net ir didelės Kauno garsenybės — ope
ros solistai, ministerial, net pati prezidentienė, jei
gu kartais į tokį studentų balių atvykdavo, žodžiu, 
tai buvo draugiška solidari mokinių ir mokytojų 
bendruomenė, per daug nesirūpinanti, kokios spal
vos kepuraitę kuris studentas nešioja. Ateitininkai ir 
jaunalietuviai, kultūrininkai ir samogitai traukdavo 
vakarais parke kartu dainas ir lankydavosi Ketvir
tojoje Sekcijoje, kaip tada buvo vadinami mergaičių 
bendrabučiai.

Čia buvo atvira paslaptis, kad kai kurie Aka
demijos sargai, darbininkai ir dvaro kumečiai buvo 
susiorganizavę į pogrindžio komunistų kuopelę, bet 
niekas į tai nekreipė didelio dėmesio. Net ir tada, 
kai vienas metais gegužės pirmąją ant Akademijos 
stogo suplevėsavo raudona vėliava, niekas, berods, 
dėl to nenukentėjo. Sargai jau iš anksto buvo prane
šę ūkvedžiui, kad raktas nuo palėpės durų yra din
gęs. Šis neatkreipė dėmesio ir nepakeitė užrakto. 
Gegužės pirmąją, pasinaudojant tuo „dingusiu“

Pirmasis vaidinimas
1899 m. rugpiūčio 20 d. Palangoje suvai

dinta komedija „Amerika pirtyje“. Tai 
buvo mūsų tautinio atgimimo laikotarpio 
pirmasis viešas spektaklis. It tie metai yra 
skaitomi lietuviškos dramaturgijos pradžia 
Lietuvoje. Todėl minėdami to pirmojo vie
šo vaidinimo 75 m. sukaktį, susipažinkime 
su jo eiga.

Tuo laiku Palanga priklausė Kuršo gu
bernijai, kurioje neveikė spaudės draudi
mo potvarkiai ir buvo mažiau varžoma lie
tuvių kultūrinė veikla. Todėl rusų policija 
leido statyti lietuvišką veikalą. Tik vėliau 
susiorientavo, kad padaryta klaida.

Vaidinimo skelbimai buvo atspausdinti 
lietuvių kalba ir platinami ne tik Kurše, 
bet ir Lietuvoje. Tai ir žmonės rinkosi iš 
visų Lietuvos vietų, kad tik galėtų pama
tyti tą pirmąjį viešą vaidinimą. Veikalas 
buvo statomas grafo Tiškevičiaus lentinia
me pastate, netoli jūros tilto. Jo pastaty
mu rūpinosi L. Vaineikis, A. Janulaitis, P. 
Višinskis ir kt. Režisavo S. Jakševičaitė ir 
G. Petkevičaitė. Vaidino: Jakševičaitė, 
Juškevičiūtė. Empacheris, Gabalyš, Janu
laitis, Kuizinas, Mongirdias, Višinskis ir 
Žalnieriukynas. Tai buvo pirmieji aktoriai, 
prabilę viešai lietuviškai į susirinkusią 
minią. O žiūrovai įtemptai sekė vaidinimą, 
džiaugėsi lietuviška kalba, kuri taip sklan
džiai sklido iš artistų lūpų. Ir patenkinti 
grįžo į namus, jausdami širdyje padidėju
sią energiją kovai dėl Lietuvos laisvės.

„Amerika pirtyje“ buvo labai populiari 
komedija teatro mėgėjų scenoje, nes joje 
vaizduojama Lietuvos kaimo buitis. Veika
lo autorius yra J. Vilkutaitis-Keturakis, 
gimęs 1869 m. kovo 1 d. Gulbiniškių km., 
Liudvinavo vis., Kalvarijos aps. Nelankė 
jokios mokyklos ir tik mokėsi savarankiš
kai. Buvo aktyvus spaudos bendradarbis, 
rašytojas, dramaturgas. 1908-1915 m. Bal
bieriškio valsčiaus teisėjas, o 1924-1939 m. 
Prienų notaras.

Yra manančių, kad jam šią komediją 
padėjo sukurti jo brolis Antanas. Kai ku
riuose šaltiniuose net yra laikomas jos au
toriumi. Veikalas pirmą kartą buvo at
spausdintas 1895 m.

Žurnalistas A. Kelmutis savo atsimini
muose (ž. „Naujienų“ II dalis, 1959 m. Nr. 
481) rašo, kad autorius savo komedijai pa
grindą paėmęs iš tikrojo gyvenimo. Re
miantis žmonių pasakojimais, toks įvykis 
buvęs Liudvinavo valsčiuje. O Keturakio 
slapyvardę pasirinkęs todėl, kad dar jau
nas būdamas nusipirkęs akinius. Tuomet 
draugai juokaudami pradėję jį vadinti ke
turakių.

1947 m. Augsburge įvykęs Lietuvių rašy
tojų tremtinių draugijos antrasis suvažia
vimas, J. Vilkaitį išrinko tos draugijos 

vienuoliktą tris kartus blikstelėdavo šviesa — ženk
las skubėti į lovą. Po penkiolikos minučių Akade
mijos sodyboje jau viešpataudavo tamsios nakties 
ramybė. Išimtys būdavo daromos tiktai balių ar po
būvių progomis.

Prof. Tonkūnas buvo labai geras administrato
rius ir didelis savo dėstomojo dalyko žinovas. Dar
bo metu jis beveik niekada nesišypsojo. ir savo rim
ta laikysena sukeldavo tiek studentų, tiek ir kolegų 
profesorių pagarbą- Tačiau pramogų-pasilinksmini- 
mų metu jis netikėtai pasikeisdavo, pasidarydavo 
linksmas, pakeldavo kartu su studentais taurę ir pa
pasakodavo linksmų istorijų. Bet smarkiai nusivil
davo tas studentas, kuris kitą rytą, pamatęs rekto
rių, bandydavo sveikintis plačiu šypsniu. Jis sutik
davo rektoriaus šaltą žvilgsnį, tarsi jie būtų pirmą 
kartą susitikę.

Pats studijavęs užsienio universitetuose, jis ne
draudė ir Dotnuvoje praktikuoti iš ten atneštas stu
dentų tradicijas. Populiariausia iš jų buvo „fuksų 
krikštynos4. Taip vadinamos imatrikuliacijos arba 
susipažinimo vakarienės metu, senieji studentai nu
žiūrėdavo keletą labiau pasireiškiančių naujokų-fuk- 
sų, nusivesdavo juos į bendrabučio prausyklą ir pa
kišdavo po šalto vandens kranu. Kuris nesipriešin
davo, tam dažniausia tik sušlapindavo galvą, bet 
narsuolius ir gerokai ištrinkdavo. Vienas lenkų dva
rininko sūnus tokias „krikštynas“ palaikė lenkiškos 
garbės įžeidimu ir sukėlė „politinę audrą“. Po ke
lių dienų Varšuvos laikraščiuose buvo pasirodžiusi 
žinia, kad ŽŪA persekiojami lenkų kilmės studentai. 
Būta pasteiravimų iš užsienio reikalų ministerijos, 
bet joks studentas dėl to nenukentėjo. Vėliau tas 
lenkiukas įsijungė į šį studentišką paprotį ir jau ki
tais metais pats „krikštijo“ fuksus.

1934 m- prof. J. Tonkūnas buvo paskirtas švie
timo -ministeriu. Tada jis atsisakė ŽŪA rektoriaus 
pareigų, bet į Akademją vis dar važinėdavo savo 
dėstomojo dalyko skaityti. Egzaminams artėjant, 
studentai dėl šito gerokai baimindavosi, nes jau rei
kėjo stoti akis į akį su pačiu švietimo ministeriu.

1941 metais per didžiuosius trėmimus jis buvo 
išvežtas į Sibirą, kuriame išbuvo 14 metų. Atsitiko, 
kad sugrįžęs į Lietuvą, tur būt, savo buvusių studen
tų padedamas, gavo darbą selekcijos stotyje, toje 
pačioje Dotnuvoje. Iš privatiškų šaltinių yra tekę 
nugirsti, kad jis buvęs kolegų labai šiltai priimtas. 
Abu su žmona apsipylę ašaromis, kai įėję po dauge
lio metų į savo buvusį butą, radę jį vėl paruoštą ap
sigyventi ir net parūpintą maisto atsargą pradžiai. 
Šiuo metu prof. J. Tonkūnas jau yra amžinai išsi
skyręs iš gyvųjų tarpo. Jis mirė 1968 metais Vilniu
je-

(Bus daugiau)

garbės nariu. Tai buvo padėka už jo para
šytą komediją „Amerika pirtyje“, nuopel
nus lietuvos dramos teatrui ir už patrioti
nę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą.

Juozas Vilkutaitis mirė 1948 m. rugsėjo 
11 d. Augsburge, Vokietijoje, sulaukęs 79 
m. amžiaus.

Istorikas Vaclovas Biržiška savo atsimi
nimuose (ž. „Naujienų“ II d„ 1954 m. Nr. 
240) rašo, kad už to pirmojo spektaklio lie
tuviškų 'afišų platinimą rusų policija P. 
Višinskiu: teisme iškėlė bylą. Tai buvo są
moningai padaryta, kad su policija galėtų 
bylinėtis dėl lietuviškos spaudos draudi
mo. P. Višinskis tuos skelbimus pavedė 
platinti ir lipinti batsiuviui Jurgiui Brijū- 
nui. Joniškio mieste. Paprašė lipinti vie
šai, kad būtų policijos sugautas ir būtinai 
pasakytų, kas tuos skelbimus jam davė. 
Policija P. Višinskiu: iškėlė teisme bylą, 
kurią pasiėmė vesti Šiaulių advokatas 
Krečinas. Tai buvo byla, kokių gyvenime 
labai retai pasitaiko. Kaltinamasis ir ad
vokatas „patepė“ teisėją ir prašė, kad jis 
padidintų piniginę baudą. Nubaudus, byla 
buvo perkelta į aukštesnę instanciją, ofi
cialiai prašant, kad bausmė būtų panaikin
ta. Tačiau neoficialiai teisėjai buvo vaiši
nami ir prašomi, kad baudą padidintų. Ir 
taip baudą vis didinant, pavyko bylą pra
stumti per tris instancijas ir pasiekti se
natą. Tai buvo Rusijos aukščiausioji vals
tybinė teismo ir įstatymų vykdymo prie
žiūros įstaiga. Senatas P. Višinskį išteisi
no. ir aukščiausioji Rusijos teismo įstai
ga formaliai pripažino, kad spaudo^ už
draudimas esąs vien tik administracijos 
prasimanymas ir sauvaliavimas. Lietuviai 
bylą laimėjo ir džiaugėsi, o rusai širdo. 
Rusai niršo ir gailėjosi, kad jie leido sta
tyti lietuvišką veikalą ir nedraudė loty
niškomis raidėmis spausdinti spektaklio 
skelbimus. Tas pražiopso] imas pagaliau 
aiškiai išryškino rusiškosios administraci
jos neteisėtus sauvaliavimus.

V. Vytenietis

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„TECHNIKOS ŽODIS“ APIE B. OŠKINĮ

Lietuvos sklandymo veteranas — B. Oš- 
kinis, — tokiu pavadinimu įsidėjo išsamų 
straipsnį Čikagoje leidžiamas „Technikos 
žodis“ (Nr. 1). Iš jo sužinome, kad pirmie
ji sklandymo bandymai Lietuvoje prasidė
jo 1931 m., nors dar prieš I pasauk karą 
kaunietis muzikos instrumentų meistras J. 
Garalevičius jau buvęs suprojektavęs savo 
vargonų dirbtuvėje sklandytuvą ir su juo 
pakilęs į orą Pažaislio smiltynuose.

Vienas iš pirmųjų lietuviškų sklandytu
vų kūrėjų —■ konstruktorių yra Bronius
Oškinis, šiuo metu dirbąs Raguvos sporti
nės aviacijos eksperimentinių dirbtuvių \ 
medinių konstrukcijų laboratorijos vedė
ju. įsigijęs gerą patyrimą, B. Oškinis su- 
konstruktavo bene 16 skirtingų sklandytu
vų. Kai kurie iš jų gaminami serijomis ma
siniu būdu. Vienas paskutiniųjų jo darbų 
esąs hidrosklandytuvas, su kuriuo galima 
treniruotis skraidyti ežeruose ir upėse.

To paties straipsnio pabaigoje aprašy
tas ir plastmasinis sklandytuvas „Lietu
va“, -kurio konstruktorius yra Balys Kar
velis .

Pažymėtina, kad Anglijoje taip pat turi
me vieną labai patyrusį sklandymo entu
ziastą, gražiai atstovaujantį lietuviams 
įvairiose sklandymo varžybose. Prie pro
gos parašysime apie jį plačiau.

JAUNA SMUIKININKĖ M. ĮVES — 
IVANAUSKAITĖ

Ilforde gyvenančio Albino Ivanausko — 
įves šeimoje išaugo dvi sesutės — muzi
kės. Margareta (18 m.), kuri yra baigusi 
vietinę muzikos mokyklą, groja smuiku 
Ufordo orkestre (Nr. 1). To orkestro pasi
rodymas, bus ateinančių metų balandžio 
30 d. (8 vai.) Albert Hairėje.

Pažymėtina, kad jaunoji smuikininkė 
nesitenkina vien tik muzika, bet taip pat 
studijuoja prancūzų ir vokiečių kalbas.

TRAGIŠKAI MIRĖ KUN. BŪDVYTIS
Čikagoje prie savo namelio buvo rastas 

be sąmonės kun. B. Būdvytis. Ligoninėje 
rastos mirtinai sužalotos galvos smegenys. 
Policijai nepavyko nustatyti, kur kun. 
Būdvytis buvo sužalotas. Dėl silpnos svei
katos jis negyveno prie parapijos, bet bu
vo persikėlęs į savo namelį. Buvo gimęs 
1910 m. Lietuvoje. Palaidotas rugsėjo 13 
d. šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

NAUJAS „LIETUVOS“ NUMERIS
Filatelistų draugijos žurnalas „Lietuva“ 

Nr. 1 (159) beveik išimtinai paskirtas pre
zidento A. Smetonos gimimo (100 metų) ir 
mirties (30 metų) sukaktims paminėti. Iš
spausdintas ne tik. jo paveikslas, bet ir 
laiškų originalai, o taip pat visi pašto 
ženklai, skirti jo veiklai paminėti.

Be to, žurnale rašoma apie pirmąją Lie
tuvos pašto ženklų laidą, apie garsų lietu
vių-lenkų mokslininką Igną Domeiką ir tę
siama Vilniaus 650 metų kronika.

SPAUDA YRA TIKRIAUSIA PRIEMONĖ, 
PADEDANTI IŠLIKTI LIETUVIAIS;, 

AR SKAITOTE NORS VIENĄ 
LIETUVIŠKĄ LAIKRAŠTĮ?
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KAS DIRBA - NESENSTA
(Kun. dr. K. A. Matulaičio 80 metų 

sukaktis)

Sutikęs kun. dr. K. A. Matulaitį, MIC 
pirmą kartą niekada nepasakytum, kad, 
štai, spalio 19 d. jam sukanka 80 metų, šis 
„jaunas“ filosofijos daktaras, vienuolis, 
dvasios vadas, laikraščių redaktorius ir 
knygų autorius visada atrodo vienodai 
rimtas, gerai nusiteikęs, pasiruošęs kiek
vienam padėti.

Nors ir nebeturėdamas oficialių klebono 
pareigų, jis mielai patarnauja ne tik Lon
dono parapijai, bet taip pat apsilanko Not
tingham© marijonų Židinyje ir įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose. Apie jo ener
giją ir jaunatvišką nuotaiką liudija ir tas 
faktas, kad kiekvieną sekmadienį atvyksta 
į lietuvių Sporto ir Socialinį klubą ir čia 
sulošia keletą biliardo partijų...

Nėra pasitraukęs ir iš visuomeninės 
veiklos —• aktyviai dalyvauja DBLB Kraš
to valdyboje.

Pagaliau kun. K. A. Matulaitis yra gi
lus mokslininkas-istorikas. Yapčiai jis yra 
pamėgęs lietuvių kalbos kilmės studijas ir 
šioje srityje nemažai pasidarbavęs.

„E. Lietuvio“ redakcija kreipėsi į gerb. 
Sukaktuvininką, prašydama papasakoti 
skaitytojams apie savo veiklą su Londo
no lietuviais ir darbą lietuviškoje spaudo
je. J šį prašymą jis atsiliepė gražiu laišku, 
kurį čia ir patiekiame.

„Iš tikrųjų, nesijaučiu pasenęs. Atrodo, 
kita tiek mielai pagyvenčiau... Esu artimai 
susirišęs su Londono lietuviais, tik, deja, 
mano buvusieji veiklūs pagalbininkai su
gulė šv. Patriko kapinėse. Jeigu nebūtų 
Lietuvos ištikusi nelaimė II-jo Pasaulinio 
karo metu, Londono lietuviai nebūtų atgi
ję. Tos nelaimės dėka turime gyvą koloni
ją su skaitlingu prieaugliu.

Pirmoji mano pažintis su Londonu buvo 
1921 m. T aid a Velykų metu atvykau iš 
Šveicarijos Friburgo Londonan patalki
ninkauti sielovadoje klebonui kun. Kaz. 
Jurgiui Matulaičiui, mano dėdei ir krikšto 
tėvui. Kaip svečias dar buvau 1922 m. ir 
vėlai rudenį 1923 m., bekeliaudamas į 
JAV (Chicagą), ką tik įsigijęs filosofijos 
doktoratą.

Oficialiai į Londoną patekau, susitarus 
mano viršininkui kun. P. Bučiui ir West- 
minsterio kardinolui Pr. Bourne, 1931 m., 
nes klebonas K. J. Matulaitis buvo 1929 
m. pusiau paralyžuotas, ir jį tada pavada
vo studentas iš Belgijos, kunigas A. Side- 
ravičius.

Man einant Londone klebono pareigas, 
Lietuvoje staiga mirė prof. A. Savickis ir 
gruodžio 32 d. kun. Jurgis Tilvytis — žal
varnis. Taip pat buvo sunkiai įklimpęs į 
skolas Marijampolėje leidžiamas ŠALTI
NIS. Įvyko vienuolyne persitvarkymas.

Lietuviškas filmas ir radijas
Iškeltoji mintis apie lietuvišką filmą ir 

radiją sukėlė gančų, abejonių, net sarkaz
mo ir priekaištų. Gal būt, tai įvyko todėl, 
kad ne visa lietuviškoji visuomenė buvo 
tinkamai painformuota. Kadangi laikraštį 
ne visi skaito, tai skaitantieji turėtų pain- 

* formuoti kitus. Man rodos, kad „E. L.“ sa
ve per mažai perša. Anglų laikraščiai ne- 
sigėdina-saviesiems būti net įkyrūs.

Grįžtant prie filmo ir radijo, pasiteira
vau pas patį organizatorių V. Dargį. Po 
pasikalbėjimo ir išklausius kai kurias 
magnetines juostas, susidariau šitokį vaiz
dą:

1. Šį darbą jau galėjome organizuoti 
prieš dešimtį metų. Ir apie Lietuvą jau 
smulkiai žinotų visa Anglija. 2. V. Dargis, 
mėkdamas ir suprasdamas šį reikalą, jau 
yra atlikęs milžinišką darbą. 3. Pradžią 
davė Leeds radijo BBC režisorė Mrs. Eli
zabeth AMBLER, kuri buvo apsilankiusi 
Bradforde pavergtųjų tautų atstovų posė
dyje. Dalyvavo 6 tautybės, lietuviams at
stovavo A. Bučys. Mrs. Ambler pasiūlė 
■kiekvienai tautybei kas savaitę paruošti 
radijo pusvalandį. 4. Neabejoju, kad lat
viai, ukrainiečiai ir kiti jau tuo reikalu 
rūpinasi.

Įdomu, kad ir Bradfordo komercinė ra
dijo stotis jau pasiūlė lietuviams prisidėti 
prie programos. Panašūs atgarsiai ateina 
ir iš Newcastle-upon-Tyne. Propaganda 
yra brangus, bet labai svarbus ir sėkmin
gas ginklas — tai visi žinome.

Mes šioje srityje apsileidę, apatiški, ne
pasitiki ir šykštūs. Dabar, kai jau įsikūrė
me,'o daugumas net visiškai patogiai, ga
lėtume daugiau padėti šiam rimtam reika
lui. Jau dabar padaryta labai daug. Suda
rytas 30 min. radijo tekstas angliškai, į 
kurį įeina trumpa Lietuvos istorija, kultū
riniai bruožai, Lietuvos nepriklausomojo 
gyvenimo laikotarpis ir trumpai apie lie
tuvius Anglijoje .Kanados mergaičių choro 
„AIDAS“ koncertas įrašytas į magnetines 
juostas ir su atitinkamais paaiškinimais 

. bei dainų vertimais pasiųstas į Leeds Mrs.
E. Ambler. Sudarytas Anglijoje gyvenan
čių lietuvių radijo bendradarbių sąrašas. 
Palaikomas susirašinėjimas su BBC Radijo 
Leeds.

Šalia šių darbų yra ruošiami B'. Valte- 
rienės įdainuotų lietuviškų dainų vertimai 
į anglų kalbą. Tariamasi su šv. Cecilijos 
choru Škotijoje, su lietuvių choru Londone 
ir su Z. Popikaite Derbyje dėl įrašų į mag
netines juostas. Ruošiamas apie 200 lietu
viškų plokštelių fondas. Jas reikės perra
šyti j magnetines juostas ir bent trumpai 

Man teko važiuoti į Marijampolę, o į Lon
doną atvyko kun. VI. Mažonas.

Kai buvau paskirtas Marijampolės vie
nuolyno vyresniuoju, supratau, kad virši
ninkas gali neturėti sau laisvo laiko, ki
tiems begelbėdamas, nes kasdien po 3 kar-

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC

tus teko maitinti 105 viennuolius, prižiū
rėti įstaigas, spręsti griūvančius reikalus 
ir pjriiminėti nelauktus svečius. Tie daly
kai, kaip ir „šaltinio“ redagavimas, buvo 
seniai.

Antru kartu į Londoną patekau 1935 m. 
Išbuvau iki 1939 m. VIII. 28 d. Tuo laiku 
apėjau visus, kiek galėdamas, lietuvius, 
surinkau galimas gauti žinias, parašiau ir 
išleidau knygą „LONDONO LIETUVIAI“. 
Ją papildžiau 1952 m., švenčiant Londono 
lietuvių bažnyčios „AUKSINĮ1 JUBILIE
JŲ“ 1902-1952 m.

Trečiu kartu teko eiti Londono lietuvių 
klebono pareigas 1941-1946m. Ketvirtu 
kartu — 1951-1954 m. Penktu kart 1967 — 
iki 1968 m. buvau vikaras, o nuo 1968 m. 
III. 13 vėl klebonas iki 1969 m. VII. 28 d.

Šiuo tarpu einu Anglijoje ir Europoje 
vicepostuliatoriaus pareigas Dievo Tarno 
beatifikacijos byloje ir padedu klebonui, 
arkiv. J. Matulaičio beatifikacijos byloje 
ir padedu klebonui, kun. dr. Jonui Sakevi- 
čiui, MIC, sielovadoje.

Sveikinu visus mano amžiaus sulauku
sius jaunuolius ir linkiu visiems darbščios 
senatvės.“

angliškai apibūdinti, šešių plokštelių lau
kiama iš Amerikos, kitos jau suaukotos 
dosnių tautiečių (daugumas K. Steponavi
čiaus iš Manchesterio). BBC Radijo Leeds 
lietuviškos programos reikalu buvo apsi
lankyta šiose lietuviškose kolonijose: Man- 
chesteryje (Aido koncertas), Londone, 
Bradforde (Mokytojų Diena), Glasgove — 
Bellshille (Rugsėjo 8-toji), Birminghame 
(Rugsėjo 8-toji), Nottinghame (Lietuvių 
Sąskrydis). Parengimų programos buvo 
įrašytos į magnetines juostas. Ši medžiaga 
sudaro tartum aruodą, iš kurio Mrs. Amb
ler rinksis lietuviškiems pusvalandžiams 
Kanados mergaičių chorą jau pažadėjo pa
naudoti, tik dar nežinoma data.

Darbas didelis, naudingas ir reikalingas, 
bet vienas žmogus, ir be lėšų, vargiai ar 
ištęsės. Kol kas organizatoriai yra suda
rę miniatiūrinį ratelį: A. Žukauskas, J. Le- 
kesys (patyręs radistas, turi nuosavą re
gistruotą siųstuvą-priimtuvą), J. Adomo
nis, J. Podvoiskis (garso specialistas). Rei
kia mokinių, jaunuolių, padėjėjų. Tai dar
bas ne tik naudingas, bet ir labai įdomus.

Negalima sakyti, kad visi žiūri apatiš
kai. Yra ir suprantančių šio darbo reikš
mę ir naudą, bet jų dar nepakanka. Įsijun
gę visi kartu, galėtume nepasiduoti ne tik 
latviams, bet net lenkams ir ukrainie
čiams. Londoniškiai jau suaukojo 375. 
DBLS pirmininkas sutiko apmokėti iš fi
gos iždo filmo ir garso pradines išlaidas. 
Bradfordo lietuvių klubas „Vytis“ prisi
ėmė priėmimo išlaidas. Manchesterio lie
tuvių klubas parūpins tinkamą kambarį 
filmo ir radijo aparatūrai. Ačiū Dievui, 
vežimas juda. Tik, vyručiai, dar pridėki
me, dar pastumk’ime, nes juk kiekviena 
pradžia sunki. Mes šitame krašte pradėjo
me iš nieko — savais penkiais pirštais ir 
lietuvišku atkaklumu. Rezultatai — kas 
penktas lietuvis jau turi mašiną, o kitas 
vairuoja net Jaguarą. Kodėl gi mes nega
lėtume turėti savo filmo ir radijo pusva
landžio?

Didelė paslauga būtų, jei „E. L.“ duotų 
kampelį savo puslapiuose, kur organizato
riai (V. Dargis, J. Adomonis, J. Podvoiskis 
ir A. Žukauskas) galėtų dažniau informuo
ti, kas padaryta, kas daroma, kiek viskas 
kaštuoja, kaip parinkti aukų ir t. t. Šita
me kampelyje kas savaitę pasirodančios 
žinios galėtų daug padėti vystytis lietu
viškam filmui ir radijui.

(Laikraštyje visada atsiras vietos, jeigu 
tik bus pateikiama medžiagos. Red.)

V. Andriuškevičius

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 36) Al. Gi- 
mantas bando išaiškinti, kad Australijos 
nutarimas pripažinti Baltijos valstybes So
vietams nesąs toks tragiškas ii- lemiantis.

„Labai jau minorine gaida nuskambėjo 
mūsų spaudoje nelemtasis (ir nelauktasis!) 
Australijos sprendimas, siekiąs cįficialiai 
pripažinti Pabaltijo valstybių inkorporavi
mą Sovietijon. Tai, žinoma, tragedija kur 
kas didesnė ir gilesnė nž JAV ambasado
riaus Kipre nužudymą. Vis dėlto tragiško
je padėtyje ieškant šiokių tokių pragied
rulių, galima jų surasti ir australiškame 
poelgyje. Visų pirma Australija nebuvo ir 
nėra kokiu nors didesniu veiksniu pasau
linės politikos sąrangoje. Jos svoris tikrai 
nėra lemiantis ar kokios nors didenės 
reikšmės. Nežiūrint „atominio amžiaus“ 
pasaulio sumažėjimo, Australija, būdama 
„down under“ — „tenai apačioje“, niekad 
nebuvo ir vargiai ar kada bus moraline ir 
militarine jėga, su kuria skaitytųsi betku- 
ri valstybė. O ką jau bekalbėti apie „su
per“ galybes. Todėl Australijos posūkis 
Pabaltijo pripažinimo pusėn negali būti 
laikomas lemtingu ar pavyzdį rodančiu. 
Mūsų visų susirūpinimas, aišku, supran
tamas ir visai vietoje, nors kažin, ar tas 
įvykis gali turėti tragiškų pasekmių ne
priklausomos Lietuvos bylai ir tolimesnei 
jos eigai.“

Toliau jis nurodo, kad Lietuva niekad 
neturėjo artimesnių ekonominių ar politi
nių santykių su Australija.

„Draugas“ (Nr. 194) išspausdino savo 
londoniškio korespondento A. J. Staniams 
straipsnį apie darbo vergus ir jų skurdą 
Europoje.

„Prieš 17 meti) Romos sutartimi įsikūrė 
Europs Ekonominė’ bendruomenė. Tajrp 
įvairių jos tikslų ypač buvo propaguoja
mas vienas, tai yra, kad visi žmonės būtų 
aprūpinti darbu ir gražiu pragyvenimu. 
Tačiau tikrasis) rezultatas', kurio nemato 
nei didžioji pasaulio spauda, kurį slepia

Nepatiko Izraelis
„Tiesa“ išspausdino iš Izraelio sugrįžu

sio žydo Rozenfeldo pasakojimą apie nau
jųjų emigrantų gyvenimą.

„Jau pirmąją dieną Izraelyje, — pasako
ja Rozenfeldas, — susidariau įspūdį, kad 
esu koncentracijos stovykloje. Dar Austri
joje (ten yra vykstančių iš TSRS į Izraelį 
tranzitinis punktas) mus pasitiko ir apsu
po sionistų samdyti policininkai. Su kon- 
vojumi nuvežė už miesto, į stovyklą, apgy
vendino iš gofruotos geležies sulipdytuose 
barakuose, kuriuose stovėjo tokios pačios 
lovos, kaip kalėjime. Po 2 dienas trukusių 
apklausų įsodino į lėktuvą ir atgabeno į 
Telavivą.

Iš čia naujai atvykusius pasiuntė į „Cio- 
no“ filtravimo Įjunktą, esantį Jeruzalėje. 
Čia kiekvienam davė suprasti, kad nuo 
šiol jis yra sionistinės valstybės nuosavy
bė. „Ką jūs atvežėte Izraeliui?“ — paklau
sė manęs Izraelio šnipinėjimo tarnybos 
„šin-Bet“ darbuotojas. Atsakiau, kad savo 
darbo rankas. „Taigi tavo vieta — kibice. 
Vyksi į dykumą, kaip pas jus sakoma, 
„įsavinti plėšinių“, — pasakė karininkas.
— Paskui pas tave atvažiuos tavo vaikai“.

Pamelavau, kad buvau Tarybinės Armi
jos papulkininkis. „Tada kitas dalykas, — 
atkuto karininkas. — Jus pasiųs ten, kur 
visi akademiečiai“.

„Akademiečiai“ — tai emigrantai su 
aukštuoju išsilavinimu. Suprantama, tikė
jausi išvysiąs inteligentiškus žmones, ku
rie savo įsitikinimais, nors ir klaidingais, 
bet įsitikinimais, persikėlė į Izraelį. Ta
čiau tai, ką pamačiau, sukrėtė mane nuo
gu cinizmu. Čia daugelis atvirai, visiems 
girdint, pasakojo, kaip ir ko čionai atvyko. 
Niekas neprisiminė žodžių apie „protėvių 
žemę“, „istorinę tėvynę“. Čia pardavinėjo 
viską, ką pasisekė atsivežti iš šalies, kur 
gyventa...“

Mano pažįstamas įsakas Gaboras pasi
korė iš nevilties Telavive, — pasakoja Ro
zenfeldas. — Jis negalėjo gauti darbo dve
jus metus, du vaikai ir žmona vos nenu
mirė iš bado.

Vos tik atvykus, man įteikė šią knygelę 
„Todat ole“. Joje surašytos visos mano 
skolos: už atgabenimą į Izraelį, už gyveni
mą stovykloje, už gydymą ligoninėje. Tai 
tikra skolų kilpa. Kaip jas išmokėti, jeigu 
neturi darbo? Pavyzdžiui, jeigu esi vairuo
tojas ir tau jau daugiau kaip trisdešimt, į 
darbą niekas nepįriims. Diplomuoti inži
nieriai laimingi, jeigu pasiseka įsitaisyta 
šaltkalviais. Pavyzdžiui, buvęs maskvietis 
Milė Gutmanas dvejus metus negali rasti 
darbo. Jeigu įsitaiso savaitei juodadarbiu
— džiaugiasi, kad pasisekė.

Vienas emigrantas, Bene Posleturas, vi
siškai nusivylė. Jis turi tris vaikus, o 
„Sohnuto“ (sionistų organizacija, besirū- 
pinanti emigrantų tiekimu į Izraelį) įdar
binimo skyriuje jį gainiojo po Telavivą iš 
kampo į kampą, kaip biliardo rutulį. Duo
da pramanytą adresą, tas eina, sugaišta 
pusę dienos kelionei Ir ieškojimams — vis 
pėsčiomis, nes autobusams nėra pinigų. Ir 
vis veltui. Taigi šitas Posleturas atėjo į 
„Sohnutą“ po eilinės savo tuščios kelionės, 
užkopė į trečią aukštą, į 308 kambarį, kur

multimilijoninės firmos, pro kurį praeina 
užsimerkę tarptautinių organizacijų veikė
jai, — yra 10 milijonų 'klajojančių darbo 
vergų vien tik V. Europoje. Tai yra atski
ra valstybė, kuri teisiškai ir morališkai 
priklauso Europos Ekonominei bendruo
menei.“

„...V. Europoje Ekonominė bendruome
nė pradėjo naują vergų luomą labai huma
niškai, išleisdama įstatymą, kad tos ben
druomenės kraštų darbininkai gali visiš
kai laisvai ir teisėtai ieškoti darbo ten, 
kur tik jiems patinka.

Ir prasidėjo masinis darbininkų judėji
mas iš vienos valstybės į kitą, bet tas ju
dėjimas buvo neplaningas, netvarkingas, 
neapdraustas.

Įvairių tautų darbininkai, palikę kaimus 
ir nepramoninius rajonus, plaukė į dides
nius Europos miestus, kur rūko iš didelių 
kaminų dūmai, kur įmonių pastatai užėmė 
hektarinius žemės plotus. Tie migrantai 
nežinojo nei kokį darbą dirbs, nei kokį at
lyginimą gaus, neturėjo nei užtikrinsimo, 
kad virš jų galvų bus šioks toks stogelis. 
Prieš jų akis tik žvaigždėmis švietė agen
tų pažadai, kad ten, kur mūsų nėra, tikrai 
bus gera. Tie visi pažadai buvo 99 proc. 
neteisingi ir klastingi.“

Nurodęs, kiek kuris kraštas tų „darbo 
vergų“ turi įsileidęs, A. J. Stonius klausia:

„Kodėl tie Ekonominės Bendruomenės 
kraigų darbininkai yra vadinami „darbo 
vergai“? Ar jie ne laisvu noru paliko savo 
namus ir pasirinko kraštą, kiurin norėjo 
vykti? Kodėl lietuviai emigrantai, išvykę 
į JAV-bes ar kitus kontinentus, niekuomet 
nebuvo vadinami „darbo vergais“? Oficia
liai ir V. Europoje svetimšaliai darbinin
kai tuo vardu nevadinami. V. Vokietija 
net nukalė jiems garbingą pavadinimą: 
„svečiai darbininkai“.

Taigi V. Vokietija, kuri daugiausia „sve
čių darbininkų“ (2.24 mil.) įsileido, neva
dina jų vergais. Kas juos vergais vadina, 
iš A. J. Stonio straipsnio taip ir nepaaiš
kėja.

sėdėjo jį siuntinėjęs tarnautojas, ir vožė 
kėde jam per galvą,

Izraelyje mačiau vaikų, kokių teko ma
tyti tik antrojo pasaulinio karo metais hit
lerininkų okupuotose teritorijose. Tai gyvi 
skeletai. Taip atrodė rusės moters Anos 
Selkh, atvykusios iš Alma Atos, vaikai. Ji 
atvažiavo į Izraelį drauge su žydų tauty
bės vyru. Čia ėmė reikalauti, kad jis mes-
tų kitatikę, ir jis tatai padarė. Dabar ji 
vargsta su dviem vaikais, gyvena iš at
vykstančiųjų išmaldos“.

Dabar Rozenfeldas jau gyvena S. Sąjun
goje ir tikisi atgauti prarastą pilietybę. 
Tuo tarpu norinčių emigruoti žydų skai
čius kasdien didėja.

D. Britanija 1964-74
Per paskutinį dešimtmetį D. Britanijos 

gyventojų skaičius padidėjo 3 mil. ir pasie
kė 56 mil. (5.5% iš jų yra gimę užsienio 
kraštuose). Gimimų skaičius vienam tūks
tančiui gyventojų sumažėjo iš 18.8% iki 
14.9%. Nelegalių gimimų skaičius padidė
jo iš 6.3% iki 8.5%.

Šiaur. Airijoje, kur terorizmas prasidė
jo 1968 m., Britanija neteko daugiau kaip 
tūkstančio gyventojų. Iš jų ketvirtadalis 
buvo kareiviai.

Gyvenimo standartas per dešimtmetį 
pakilo daugiau kaip 10%. Šiuo metu jau 
99% namų turi išvietes su vandeniu. 89% 
vartoja dulkių siurblius, 76% turi šaldy
tuvus (1964 m. tik 35% namų turėjo šaldy
tuvus).

Svaro vertė per tą laikotarpį nukrito 
50%, ir dabar krinta po 20% kasmet.

Religinis gyvenimas smarkiai sumenkė
jo. žymiai paplito „bereliginė religija“, 
kurios apaštalai yra marksistai. Net kai 
kurie dvasiškiai sulaužė savo kryžius ir iš 
jų pasidarė kūjus ir piautuvus. Šalia to, 
įsigalėjo isteriškas taip vadinamas „pop“ 
kultas.

Londone išgarsėjo „Carnaby Street“. At
sirado „mini skirts“, „hot pants“ ir „trou
ser suits“. Išsivystė „unisex“ tipas — vy
rai ir moterys pradėjo dėvėti vienodus rū
bus. papuošalus ir ilgus plaukus.

Gimdymų kontrolė pasidarė kasdieninės 
kalbos žodis. 1964 m. tiktai 245.000 mote
rų vartojo nuo vaisingumo apsisaugoti pi
liules, o dabar — 2.250.000.

Iš naujųjų „pop“ muzikos grupių, pvz., 
Beatles, Rolling Stones ir kt., išsivystė 
nauji milijonieriai ir jaunosios kartos die
vaičiai. „Pop“ muzika įkėlė koją ne tik į 
koncertų ir šokių sales, bet ir į bažnyčias.

Per šį laikotarpį (1965 pa.) panaikinta 
mirties bausmė. Prasikaltimų skaičius, 
ypačiai narkotikų ir sexo srityje, labai 
smarkiai padidėjo. Atsirado nauja krimi
nalistų rūšis — sportinis chuliganizmas, 
pasiekęs savo viršūnę šiais 1974 m.

Anglai kartu su prancūzais padarė pir
mąjį už garsą greitesnį keleivinį lėktuvą 
„Concorde“, kuris iki šiol jau kaštavo dau
giau kaip 1.000 mil. svarų.

Išlaidos sveikatos priežiūrai pakilo iš 
1.254 mil. svarų iki 3.000 mil. svarų. Viso-

LIETUVOJE
DERLIAUS ŠVENTĖS ŽEMAITIJOJE
Įdomi derliaus šventė 1972 m. įvyko Ši

lalėje. Jai buvo ruošiamasi ilgesnį laiką. 
Numatytą dieną miestas buvo papuoštas 
vėliavomis. Karnavalo dalyviai apsirengė 
tautiniais drabužiais bei karnavaliniais 
papuošalais. Eiseną pradėjo trys kviesliai 
su tautiniais drabužiais. Jie, važiuodami 
ąžuolų lapų vainikais apipintoje mašinoje, 
pūtė trimitus. Pušyno link, kur buvo nu
matyta šventės vieta, plūste plūdo žmonės. 
Paskui kvieslius važiavo vėliavėlėmis ap
sikaišę mitociklininkai, o už jų — „Der
lius“, pasipuošęs javų varpų vainiku, vai
siais, gėlėmis, persijuosęs raštuotu rank
šluosčiu, su tradicine rugių varpų lazda 
rankoje, šalia jo stovėjo jaunuoliai, apsi
rengę įvairiais javais. Linų drabužiais ka
rūnuota mergina laikė rankoje meniškai 
vainikais ir gėlėmis išpuoštą linų pabaig
tuvių lazdą.

Paskui derlių važiavo mašina, vaizduo
janti nūdieninę mokyklą su mikroskopais 
ir kitomis naujausiomis mokymo primonė- 
mis, o šalia jos — senovinė mokykla: mo
čiutė verpdama prie ratelio moko vaiką 
skaityti. Kitose mašinose buvo pavaizduo
ti pilietinio karo dalyviai, pergalė, karas 
Vietname ir kt. Gale, senoviniuose veži
muose, pakinkytuose arkliais su žvangu
čiais, su muzika važiavo senoviniai rugių 
plovėjai ir rišėjos.

Numatytoje vietoje karnavalininkus pa
sitiko „meška su alučio bačka“ ir sviesto 
gamyklos darbuotojų atvežtas 60 kg lietu
viškas sūris, kuriuo buvo vaišinami šven
tės dalyviai.

Apeigas pradėjo „Derlius“ su savo paly
da sveikindamas artojus, uždedamas dar
bo pirmūnams vainikus ir apdovanodamas 
juos, šventėje pasirodė saviveiklininkai 
bei sportininkai — virvės traukėjai, žirgų 
lenktynininkai, puodų daužytojai. Buvo 
dainų, šokių. Apskritai, į žemaičių derliaus 
šventes daug įdomumo, meniškumo įneša 
tradiciniai personažai — „Derlius“, „Kal
tinėnų Jurgis ir Mortelė“, „Palangos Ju
zė“, „Raseinių Žemaitis“ ir kt.

„Kultūros Barai“

LINO MUZIEJUS
Upytės bandymo stotis nutarė Sultiškių 

vėjiniame malūne įrengti lino muziejų. 
Muziejus užims visus keturis malūno aukš
tus.

„Čia tarsi atsiskleis sakmė apie mėlyn
žiedį liną — bus parodytas šios kultūros 
auginimo kelias nuo senovės iki dabarties, 
nuėmimo, mynimo, šukavimo, verpimo, 
audimo įrankiai. Lankytojai galės susipa
žinti su senųjų mūsų kaimo audėjų menu, 
plačiu šiandienos audiniu asortimentu.

Nemaža eksponatų jau surinkta. Pane
vėžio kraštotyros muziejaus darbuotojai
padeda juos sugrupuoti, suskirstyti pagal 
ekspozicijos reikalavimus. Mokslininkams 
muziejaus rengėjams daug padeda apylin
kės gyventojai ir Panevėžio linų kombina
tas.“

VIETOJ CUKRAUS — SACHARINAS
L. Girėnas „V. laikraštyje“, rašydamas 

apie būsimus Anglijos rinkimus, be kita 
ko, sako:

„Anglai pradėjo dėti į kavą ir sachariną, 
ne nutukti baimindamiesi. Priežastis kita 
— parduotuvėse kelios savaitės nebuvo 
cukraus. Tose, kur išmesdavo keletą mai
šelių, susidarydavo didžiulės pirkėjų eilės. 
Galite įsivaizduoti, kaip apmaudu pasida
rė eiliniam anglui, kai jis dar sužinojo, jog 
„cukraus krizės“ dienomis iš Anglijos uos
tų išplaukė laivai, išveždami 62 tūkstan
čius tonų puikiausio cukraus.“

ELEMENTORIŲ PARODA
Vilniuje buvo suruošta elementorių pa

roda. Išstatyta daugiau kaip 60 eksponatų. 
Vien tik pedagoginis muziejus pristatė 
apie pusšimtį. Žinoma, šalia lietuviškųjų 
buvo ir rusų elementoriai. Vienas jų S. Fio
dorovo pirmasis elementorius, išleistas 
Lvove, net 400 metų senumo. Jo originalas 
saugojamas Harvardo universitete, JAV. 
Seniausias lietuviškas elementorius yra iš
leistas 1547 m.

DIDELIS ŠAMAS
Algis Micka, meškeriodamas Nemune 

prie Prienų, pagavo 24 kg šamą.

mis užkrečiamomis ligomis, išskyrus ve
nerines, susirgimų skaičius sumažėjo. Ve
nerinių ligų plitimas yra pasiekęs didžiau
sią skaičių per paskutinius 40 metų.

1964 m. apie 1 milijonas anglų atostoga
vo užsienyje, o 1973 m. — daugiau kaip 4 
milijonai. Londono aerportas 1964 m. pra
leido 9,4 mil. keleivių, o 1973 m. — 21 mil.

Prieš dešimtį metų Thames upės žiotys 
per 20 mylių buvo tiek užnuodytos, kad 
dvokė kaip sugedę kiaušiniai ir joks gyvis 
čia nesiveisė. šiandien kvapas yra dingęs 
ir jau apie 40 įvairių žuvų rūšių pradėjo 
veistis. Prieš dešimtį metų sieros rūgšties 
dvideginio ir dūmų ore buvo po 140 mikro- 
gramų kubiniame metre. Dabar sieros 
rūgšties yra apie 100 mikrogramų, o dū
mų — 55 mikrogramai.

Darbo valandų savaitė yra sumažėjusi 
vidutiniškai nuo 47 valandų iki 40-45 va
landų. Atostogų laikas daugelyje įmonių 
padvigubintas.

Iš labiausiai pagarsėjusių anglų per 
paskutinį dešimtmetį mirė W. Churchilis 
(1965 m.), Bertrand Russel (1970 m.), W. 
H. Auden (1973m.).
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Lietuvių Kronika
AUKOS

Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 
jai paremti aukojo:

L. Galgauskas — 10.00 sv.,
P. Vencaitis ir A. Gaidelis — po 0.75 sv.

REIKIA BAIGTI

„Europos Lietuvio“ redakcija vėl yra ga
vusi keletą diskusinių straipsnių, nagrinė
jančių klausimą, ar turėjo Lietuvos ka
riuomenė priešintis, kraštą okupuojant. 
Tarp kitų gana ilgą ir išsamų straipsnį tuo 
reikalu yra atsiuntęs Anglijoje gyvenęs 
savanoris-kūrėjas Antanas Šukys.

Kadangi šiuo reikalu lietuviškoje spau
doje jau pakankamai daug prirašyta ir 
pridiskutuota, todėl redakcija yra nutaru
si daugiau rašinių apie tai nespausdinti. 
Išimtys galėtų būti tiktai tuo atveju, jeigu 
būtų pateikta visai naujos, iki šiol niekur 
neskelbtos medžiagos.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu

bo atstovė Vokietijoje yra Živilė Vilčins- 
kaitė, 58 Hagen/Westf., Luetzowstrasse 59.

Ji priima laikraščio ir knygų užsakymus 
ir persiunčia pinigus.

Postschekonto Nr. yra 640-28-461 Post- 
schekamt, Dortmund.

LONDONAS
RUOŠIAMOS PAGERBTUVĖS

Spalio mėn. 19 d. kun. dr. K. A. Matu
laitis, MIC, švenčia savo 80-tąjį gimtadie
nį. Londono lietuviškoji parapija rengia 
savo daugkartiniam klebonui, o dabar ku- 
nigui-emeritui pagerbti gimtadienio vaka
rienę.

Vakarienė ruošiama spalio mėn. 19 d. 
7.30 vai. vakaro Sporto ir Socialinio klubo 
salėje, 345A, Victoria Park Road, E9.

Vakarienė bus su šiltais valgiais, trum
pa, be gera programa, kurios metu bus pa
gerbtas kun. dr. K. A. Matulaitis.

Norintieji dalyvauti, prašomi įsigyti bi
lietus kiek galima anksčiau, nes šeiminin
kėms reikia žinoti dalyvių skaičių. Bilietų 
kaina — £1.50. Juos galima įsigyti kleboni
joje, Baltic Stores pas V. Jurienę, Šventos 
Onos Draugijos pirmininkę A. Kriaučiū
nienę ir parapijos komiteto narius.

Tikimasi, kad bus svečių ir iš kitų kolo
nijų.

TURGELIS

Dainaviečių Turgelis įvyks 19-tą spalio 
nuo 11 iki 4 vai. Portobello Court Club
room, Portobello Road, W. 11.

Kviečiame dalyvauti.
Dainavietės

RUDENS BALIUS

Londono L. M. Sambūris „Dainava“ ruo
šia Tradicinį Rudens Balių, kuris įvyks 
lapkričio mėn. 9 d. 7.30 vai. Lietuvių Na
muose, 2, Ladbroke Gardens, W.U.

Gros gera muzika, veiks turtinga loteriJ 
ja, karšti „cepelinai“ ir kiti skanumynai.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti. 
Įėjimas (su užkandžiais) 75 p.

„Dainava“

MIRĖ S. MOCKIENĖ

Spalio 9 d. po ilgos ir sunkios ligos vie
noje Londono ligoninėje mirė Stanislava 
Mockienė, 76 metų amžiaus. Lietuvoje gy
veno Ž. Naumiestyje, nuosavame ūkyje. 
Jau būdama našlė, karo siaubo vejama, su 
penkių vaikų šeimyna pasitraukė į Vokie
tiją, o 1947 m. atvyko į Angliją. A. a. S. 
Mockienė, nors ir ne stipriausios sveika
tos, visada buvo geros nuotaikos, mėgo 
žmonių draugystę ir pati buvo visų labai 
mėgstama. Jos; senatvės diena|s lengvino 
ir ligoje globojo gražiai išauginta šeimyna: 
sūnus Stasys (pas jį daugiausia gyveno) ir 
dukterys Petronėlė (Nenortienė) ir Zofi
ja (Grupiljonienė). Dar vienas sūnus gy
vena Kanadoje ir duktė Amerikoje. Visi 
yra sukūrę savo šeimas ir savarankiškai 
susitvarkę.

Paskutines savo gyvenimo dienas, iki iš
vykimo į ligoninę, a. a. Mockienė praleido 
pas dukrą ir žentą P. ir S. Nenortus, kurie 
ją tikrai pavyzdingai globojo ir slaugė.

Laidojama iš lietuvių bažnyčios spalio 
16 H. Leytonstone kapinėse, kuriose jau 
yra prisiglaudę šimtai senesnės ir naujo
sios kartos ateivių. Londono lietuviai už
jaučia likusiąją a. a. S. Mockienės šeimyną 
ir kartu liūdi.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — spalio 20 d., 12.30 vai.
DERBYJE — spalio 20 d., 18 vai., Bridge 

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

Lietuvių Židinyje.
KEIGHLEY — spalio 27 d., 3 v. p. p., 
St. Ann‘os bažn.
BRADFORDE — lapkričio 3 d., 12.30 
v. Po pamaldų — organizuotas lietu

vių kapų lankymas.
LEEDSE — lapkričio 10 d., 3 v. p. p.

BRADFORDAS
SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Po ilgos ir atkaklios kovos rusai prieš 70 
metų, kad ir labai nenorėdami, turėjo grą
žinti lietuviams spaudą.

Šiai sukakčiai atžymėti, spalio mėn. 19 
d., 6 vai. Vyčio klubo salėje rengiamas mi
nėjimas.

Programoje numatyta: J. Kuzmickio pa
skaita, linksmieji broliai iš Bradfordo ir 
Vik. Ignaičio lietuvių rašytojų 'knygų ang
lų kalba paroda.

Prašome visus minėjime dalyvauti.
Vyčio klubo valdyba

MANCHESTERIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

L. V. S-ga „RAMOVĖ“ Manchesterio 
skyrius š. m. lapkričio 2 d. 5.30 vai. p. p. 
rengia Cheetham Town Hall, Cheetham, 
Manchester, 8, LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS minėjimą.

Programą atliks P. V. Dzidoliko vado
vaujamas Škotijos lietuvių choras ir kiti. 
Po programos bus šokiai. Veiks baras, už
kandinė.

Rengėjai kviečia visus iš arti ir toli, pa
vieniai ar akskursijomis, atsilankyti į mi
nėjimą.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
PASITARIMAS LIETUVIŲ SODYBOJE

DBLS Taryba šaukia posėdį-pasitarimą 
spalio 26 ir 27 d. d. Liet. Sodyboje.

Kviečiami dalyvauti Tarybos nariai — 
organizacijų, klubų ir S-gos skyrių atsto
vai.

Pakviesti Bendruomenės Krašto Valdy
bos, Kat. Bendrijos ir Škotijos lietuvių at
stovai.

Dienotvarkėje: D. Br. lietuvių veikla, 
jos gerinimas ir derinimas.

S-gos Centro Valdyba sutiko dalyvauti 
ir paremti: parūpins transportą, užkan
džius ir nakvynę Sodyboje.

Iki Londono Liet. Namų ir atgal daly
viai vyksta savo lėšomis. I

Nuo Liet. Namų į Sodybą autobusas iš
važiuos šeštadienį apie 12.00 vai. Iš Sody
bos grįš į Londoną sekmadienį apie 15.00 
vai.

Jei kurių skyrių vadovybė, dėl adresų 
pakeitimo, negautų asmeniškų kvietimų, 
taip pat yra kviečiami dalyvauti ir prašo
mi ne vėliau, kaip prieš savaitę, apie daly
vavimą pranešti Tarybos sekr. VI. Dargiui, 
65, Hillchurch Str., Stoke-on-Trent, STI 
2HQ.

Tarybos Prezidiumas

KONFERENCIJA SODYBOJE

British League for European Freedom 
spalio 5 d., šeštadienį, Lietuvių Sodyboje 
turėjo savo metinę konferenciją. Ta proga 
gabus pavergtųjų tautų atstovas Mr. Don 
Martin skaitė paskaitą apie komunistų 
ekonominį karą ir jų pavojų Britanijai. Jo 
kalbos santrauka buvo išsiuntinėta anglų 
spaudai. Paskaita buvo stipri, iškalbinga 
ir pagrįsta duomenimis. Buvo malonu pa
matyti anglų svečių būrelį, kurie tikrai 
atidžiai klausėsi dabartiniams laikams la
bai svarbių minčių. Dalį jų čia perduodu.

Komuniątų Santvarka, ypatingai Rusi
joje, savaime sugriūtų, jei jos jau nuo pat 
revoliucijos laikų nebūtų ekonomiškai rė
mę Vakarai. Prelegentas pabrėžė, kad yra 
nepaprastai svarbu įsisąmoninti, kad ko
munizmas yr<a tarptautinis iri siekia už
valdyti pasaulį. Jo kova pasireiškia trimis 
būdais: ekonomiškai, psichologiškai ir ka
riškai. Beveik visa laisvojo pasaulio pa
rama sovietams, vienu ar kitu būdu, pa
naudojama kariniams tikslams. Vakarie
čiams pastačius Rusijoje mašinų ar sunk
vežimių fabrikus, vos tik Vakarų techni
kai išvyksta, tie patys fabrikai jau gamina 
tankus ir šarvuočius. Rusai naudoja pre
kybą, kaip ekonominį ginklą, politinį įran
kį ir tuo pačiu būdu stengiasi ardyti Va
karus iš vidaus, pasinaudodami streikais, 
infliacija, finansiniais sunkumais.

Marxas gana teisingai sakė, kad kapita
lizmas pats savyje turi pražūties sėklą, bet 
komunistai tą sėklą puoselėja ir augina ne 
kad išspręstų ekonomines problemas, bet 
kad sunaikintų laisvojo pasaulio ūkį.

Komunistai prof, sąjungose reiškiasi la
bai aktyviai, bet tik tam, kad piktnaudotų 
streikus ir visus kitus nesusipratimus dėl 
atlyginimų, darbo sąlygų ir kt. Tai prisi
deda prie klasių kovos kurstymo, neapy
kantos, kainų augimo, vargo. Bet reikia 
įsidėmėti, kad komunistai niekada nepa
siūlo teigiamo atsakymo į ekonomines pro
blemas. Jie tik trokšta pasiglemžti kuo 
daugiau galios ir kontrolės.

Jeigu darbdaviai ir darbininkai kartą 
suprastų, kad jų sunkumai yra panašūs, 
tai būtų įmanoma susitarti ir bendradar
biauti. Darbdavys nori sumažinti gamybos 

išlaidas, darbininkas— prekių kainą. Jei
gu nekils algos, nekils ir kainos. Tdkia 
mintis yra komunizmo pabaisa. Ji griauna 
pačius jų ekonominio karo pagrindus.

Jeigu mes pažinsime problemą ir viešu
mon iškelsime komunistų melą, tai jų pa
stangos pavergti pasaulį žlugs: tautos at
ras kelią į ekonominę laisvę ir tautinę ne
priklausomybę.

Konferencijoje buvo plačiai išdiskutuo
tas Lygos veikimas ir nustatytos gairės at
eičiai. Kaip žinoma, Lygai priklauso ne tik 
britų piliečiai, bet ir visų pavergtųjų tau
tų atstovai.

A. G-ba

STOKE-ON-TRENT
A. A. ANTANĄ RADUSĮ PALYDĖJUS

Visi žinome, kad mirtis yra neišvengia
ma. Žinome, kad amžino nieko nėra. Bet 
kai žiaurioji „dalgė“ pakerta netikėtai ir 
nelauktai vieną iš artimųjų, tai kažkaip 
liūdna ir skaudu.

Šitaip atsitiko, kai rugsėjo 17 d. staiga 
mirė Antanas Radusis, eidamas vos 52-us 
metus. Grįžęs iš darbo, atsigulė pusvalan
džiui pasnausti, prieš tai įspėjęs žmoną ne
pamiršti paruošti baltinių šeštadienio Not- 
tinghamo sąskrydžiui. Deja, po kiek laiko 
žmona rado Antaną užmigusį amžinai. Nu
statytas inkstų staigus sunegalavimas.

Antanas buvo toks pat tremtinys bas

tūnas be tėvynės, kaip ir mes visi, sunkiai 
ir sąžiningai padėjęs atkurti Anglijos po
kario ūkį.

Kilęs buvo nuo Švenčionių, lenkų oku
puotoje Lietuvos dalyje. Mokyklą lankė 
Vilniuje. Prisimindavo nelabai korektišką 
lenkų švietimo organų elgesį su lietuviais 
mokiniais. Karui baigiantis, atsidūrė kar
tu su J. Snabaičiu ir kitais Danijoje, Rau
donojo Kryžiaus globoje. Iš ten 1948 m., 
verbuojant savanorius į Angliją, atvyko 
čia.

Anglijoje teko Antaną arčiau pažinti, 
kai jis ir kiti jaunuoliai apsistojo ir pra
dėjo dirbti Wolverhamptone. Ten buvo su
sidaręs linksmų, šaunių lietuvių jaunuo
lių būrys: A. Radusis, J. Snabaitis, A. Stu- 
ronas, S. Markevičius, A. Surblys, A. Iva
nauskas, Bundonis, Buragas ir kiti. Gražu 
ir malonu buvo stebėti, kai K. Žukauskas 
nuvykdavo kur su ekskursija arba priim
davo pas save svečius, darniai remiamas 
visos tos jaunuolių brigados.

Tai buvo Skaistūs ir malonūs pusvalan
džiai. Laikas bėgo ir dėjo savo antspaudą. 
Antanas išsikėlė ir dirbo Doncasteryje, 
kur buvo sunkiai darbe sužeistas į galvą. 
Praėjus „Sturm und Drang“ periodui, jis, 
kaip ir kiti draugai, susirado rimtą mer
gaitę Edną ir vedė. Atsikėlęs į Stoke, kur 
jau keletas draugų dirbo kasykloje, įsikū
rė ir gražiai buvo pradėjęs gyventi. Tai 
buvo dar energingas, šaunių polėkių, drau
giškas ir populiarus dalyvis bet kuriame 
subuvime.

Rugsėjo 27 d. laidoti atvyko kun. S. Ma
tulis. MIC, iš Nottinghamo. Nežiūrint dar
bo dienos, susirinko apie šimtas žmonių. 
Atvyko J. Snabaitis, S. Markevičius, Bun
donis, Kazickas ir kiti. Susidarė net 17 
mašinų ir daugybu vainikų. Kapinėse ku
nigo trumpa malda, giesmės posmas, V. 
Andruškevičiaus žodis. Po to visi nuvyko į 
užeigą, kur Antanas praleisdavo dalį lais
valaikio, tradiciniam pakasynų pobūviui. 
Vencaitienė ir I. Petronienė visus skaniai 
pavaišino įvairais sumuštiniais.

Vienišai našlei ypatingai daug padėjo 
skyriaus pirm. P. Dudėnas. Jo rūpesčiu 
buvo atlikti visi formalumai ir visos lai
dotuvių ceremonijos.

V. A.
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„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. spalio 14 d.

— Spalio pradžioje Vokietijos DP sto
vyklose dar buvo apie 20.000 neišemigra
vusių lietuvių.

— Iš Švedijos pabėgęs britų invazinis 
laivas „Victory“ su 402 pabėgėliais atplau
kė į Airiją.

— Spalio 15-16 d. Sporto ir Soc. klube 
įvyko antrasis DBLS atstovų suvažiavi
mas.

— Lietuvoje jau įvykdytos septynios 
stambios genocido „operacijos“. Ištremta 
arti milijono žmonių. VLIKAS tuo reikalu 
įteikęs memorandumą JAV vyriausybei.

Thank you !
I, Mrs. Edna Radusis, 21, Applecroft, 

wishes to thank all the Lithuanians, their 
wifes, also friends and everyone who came 
and sent me kind expressions of sympathy 
and beautiful floral tributes and helped 
me in my sudden loss of my darling hus
band Antanas. Special thanks to Peter Du
dėnas which I can‘t express enough, for 
how he‘s helped me, at this time which 1 
needed someone, and for all the arranging 
made by him and friends of May Bank. 
Everything was lovely, my family was 
very impressed and like me wish to thank 
you for helping me. I must express my 
feelings and I will never forget the 'beauti
ful speech given by Mr. V. Andruškevičius 
at my husbands grave. Also Father Matu
lis for the perfect service and kindness.

My wish is for you all to come and 
keep in touch with me just as if Tony 
is still with us.

My heart is broken.
Mrs. Edna Radusis

21, Applecroft, Crackley Bank, 
CHESTERTON, Newcastle-under-Lyme, 

Staffs. S. T. 5. 7BS.

VOKIETIJA
KARIUOMENĖS DIENA BIELEFELDE

Lapkričio 23 d. 48 Bielefeld, Heinrich- 
Forke Str. 5 ruošiama VLB Nordrhein- 
westfalijos atstovybės ir Bielefeld© apylin
kės Lietuvos kariuomenės diena. Progra
moje: pamaldos už kovotojus dėl Lietuvos 
laisvės bei žuvusius, dr. Konst. Gulbino 
paskaita.

Meninė programa: dainuoja solistė Pan- 
se-Simaniukštytė (palydi pianistė Odinis 
Vilija), tautiniai šokiai, kvintetas „Balti
ja“ ir duetas (Albina Kablauskaitė ir Val
demaras Kučma).

Linksmavakariui gros Povilas Petrikai- 
tis. Veiks bufetas su patarnavimu.

Bielefeldo Apylinkės p-kas Pacevičius 
Atstovybės p-kas Kiužauskas

PRANCŪZIJA
MIRĖ A. M. MASIULIENĖ

Rugsėjo 30 d. Paryžiuje mirė Angelė Ma
rija Masiulienė — Jankauskaitė. Palaidota 
spalio 4 d.

Jos vyras Jonas Masiulis keletą metų gy
veno Anglijoje, kur velionė taip pat atsi
lankydavo. Iš anų laikų pažinusieji J. Ma
siulį reiškia jam ir šeimynai nuoširdžią 
užuojautą.

ITALIJA
SUVAŽIAVIMAS DOMODOSSOLOJE

Šiaurės Italijos Lietuvių Bendruomenė 
kviečia lietuvių tarptautinį suvažiavimą 
Italijos — Šveicarijos pasienio mieste — 
Domodossoloje.

Suvažiavimas įvyks spalio 19 ir 20 die
nomis ir jame bus paminėta lietuvių trem
ties 30-ties metų sukaktis, lietuvių spau
dos draudimo panaikinimo 70 metų sukak
tis ir taip pat „Domodossolos respublikos“ 
30 metų sukaktis. Suvažiavimo programo
je: italų dailininko Luciano Meili (kuris 
kuria lietuviškomis temomis) paveikslų 
paroda, italų choro koncertas lietuviškai, 
tautinių šokių sambūris „Viltis“ ir barito
nas Otto Linsi. Sekmadienį, atvykęs iš Ro
mos, prel. dr. Ladas Tulaba laikys iškil
mingas mišias lotyniškai. Italijos parla
mento atstovas O. L. Scalfaro pasakys kal
bą. Be to, suvažiaviman atvyksta p. S. Lo
zoraitis iš Romos ir dr. A. Gerutis iš Švei
carijos.

Suvažiavimą organizuoja Bendruomenės 
pirmininkas kun. Tąsius Ereminas, I. C., 
kuris yra vienintelis lietuvis (žemaitis) 
šiaurės Italijoje, galįs organizuoti' tokio 
pobūdžio suvažiavimus. Domodossoloje gy
vena dar vienas lietuvis, o visoje šiaurės 
Italijoje (plote, didesniame už Lietuvą) 
gyvena vos keliolika lietuvių, kurie tik pa
syviai prisideda prie panašių parengimų.

Pats kun. T. Ereminas, kuris yra vietos 
gimnazijos mokytojas, paruošia italų mo
kinių chorą, kuris paprastai atlieka lietu
višką programą. Iškilmių dalyviai — dau
gumoje italai — tuo būdu supažindinami 
su Lietuvos byla.

Lai gyvuoja atkaklus žemaitis kun. T. 
Ereminas!

J. V.

NAUJOS KNYGOS

Ilgais rudens vakarais lietuviška knyga 
— geriausias draugas.

Vėliausiai išėjusios iš spaudos:
Vyt. Bagdonavičius — „Indijos Religinė 
Išmintis“ £1.62
K. Barauskas — „Prisikėlimo žmonės“ 

£2.02
J. Tininis — „Laiškai Andromachai“ 

£2.02
Vaižgantas — „Sin at Easter“ £2.97 
B. Kasias — „The USSR-GERMAN Ag
gression Against LITHUANIA“ £7.71 
Naujai išleistas Lietuvos žemėlapis — 

£6.65
Žodynai, Anglų-Laet. ir Liet.-Anglų.
Rašyti: „Dainora“, 14, Priory Rd., KEW- 

Surrey, TW9 3DF.

Pabaltijo karininkų tragedija
Buvęs Izraelio komunistų partijos gene

ralinis sekretorius, Kominterno narys, il
gus metus sėdėjęs sovietų kalėjimuose ir 
Sibiro koncentracijos stovyklose, dabar 
Tel Avivo universiteto Ban-Ilan profeso
rius Iosif Berger (Barsilai) 1973 m. išleido 
savo pergyvenimų knygą „Krusenie Poko- 
nelija“. Puslapiuose 238-241 pasakoja ma
tęs. kaip Maskvos įsakyti komunistų sau
gumo organai išžudė 400 lietuvių, latvių ir 
estų karininkų Norilsk© (Sibire) koncent
racijos stovykloje. Jis rašo:

„Kai Sovietų Sąjunga 1940 m. prijungė 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, visi tų šalių ka
rininkai gavo tokį pat rangą raudonojoje 
sovietų armijoje, kokį buvo turėję prieš 
tai. 1941 m. birželio mėn. sovietai pašaukė 
į Maskvą didelę tų šalių karininkų dalį — 
400 lietuvių, 400 latvių ir 250 estų. Jie 
buvo pakviesti tariamai kariniam apmo
kymui. Maskvoje jie buvo nuginkluoti, su
imti, nieko nelaukiant susodinti į preki
nius vagonus ir išsiųsti į Sibirą. Paskui 
juos laivais gabeno Jenisėjaus upe į No- 
rilską. Norilsk© koncentracijos stovykloje 
jiems buvo pranešta, kad bus teisiami. 
Vargšai karininkai buvo be galo sujaudin
ti. Kaikurie jų rašė prašymus Sovietų Są
jungos Karo Tarybai, reikšdami savo lo
jalumą ir žadėdami atlikti karinę tarnybą 
bet kuriame sovietų kariniame dalinyje. 
Bet į tuos jų prašymus ir protestus nebu
vo kreipiama nė mažiausio dėmesio.“

***
„Taip buvo sušaudyta, geriau sakant, 

nužudyta nemažiau kaip 400 baltiečių ka
rininkų, pradedant estų generolu Brede ir 
baigiant jaunesniaisiais leitenantais. Skel
biant mirties sprendimus, nebuvo kreipia
ma jokio dėmesio į tų karininkų politines 
pažiūras. Pvz., estų generolas Brede buvo 
liberalas ir antifašistas. Tačiau vis tiek 
buvo sušaudytas. Esu Įsitikinęs, kad iš 
Maskvos buvo duotas įsakymas sušaudyti 
tam tikrą Pabaltijo tautų karininkų skai
čių. Kai nustatytą skaičių nužudė, nutrau
kė likvidaciją bei šaudymus. Tų žmonių 
naikinimas mūsų stovykloje paliko šiurpų 
įspūdį (psl. 241).“

***
„Stebėdamas gyvus likusius Pabaltijo 

tautų karininkus, aš įsidėmėjau kai ku
riuos būdingus bruožus, kurie skyrė vie
nos tautos karininkus nuo kitos. Pavyz
džiui, dauguma lietuvių karininkų nemo
kėjo rusų kalbos ir buvo labai patriotiš
kai nusiteikę. Tačiau jie gana gerai prisi
taikė prie sunkių stovyklos sąlygų, organi
zavo savo brigadas ir dirbdami labai są
žiningai, net sunkiausiose sąlygose išpil
dydavo normas. Jie buvo valstiečių kil
mės, baigę gimnazijas. Jų tarpe aš sutikau 
labai inteligentiškų žmonių.“

(„T. Ž.“)

PABIUOS ’
IR ROMĖNAI MUŠĘSI

Rašytojas Tacitas savo raštuose nurodo, 
kad 59 m. po Kristaus Romos valstybės 
sporto stadionuose būdavo panašūs įvy
kiai, kaip dabar Anglijos futbolo aikštėse. 
Sporto rungtynėse tarp Pompėjos ir Nuce- 
ria miestų publika sukėlė tokias muštynes, 
kad Pompėjos arena turėjo būti dešimčiai 
metų uždaryta, o rungtynių organizatoriai 
ištremtį.

DOENITZO PAGALBA

Vienas anglų moksleivis savo istorijos 
egzaminams pasirinko temą apie Vokieti
jos laivyną. Jis kreipėsi į buv. admirolą ir 
Hitlerio įpėdinį Doenitzą (81 m.), kodėl 
Vokietijos laivynas, turėdamas povandeni
nių laivų persvarą, nepribaigė Anglijos. 
Doenitzas atsakė, kad Vokietijos karo va
dai nesuprato, kad pirmoje eilėje turėjo 
būti nukirstos Anglijos jūros tiekimo lini
jos. To nepadarius, Vokietija turėjo pra
laimėti.

1982 M. DREBĖS ŽEMĖ?

Ką tik išėjo J. Gribbon ir S. Plagemann 
knyga „The Jupiter Effect“, kurioje moks
liškai įrodoma, kad 1982 m, bus dideli že
mės drebėjimai beveik visame pasaulyje. 
Daugiausia nukentėsianti Kalifornija. Los 
Angeles miestas galės būti nušluotas nuo 
žemės paviršiaus. Tačiau britų salos neįei
nančios į katastrofos zoną.

KONKURSAS JAUNIEMS 
ŽURNALISTAMS

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba ragina jaunuosius žurnalistus, iki 30 
metų amžiaus, rašyti į laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudą ir kviečia dalyvauti Dauž- 
vardžio Fondo konkurse.

Konkurso dalyviai, iškirpę iš laikraščių 
savo rašinius, spausdintus nuo 1974 m. 
sausio 1 d., ar padarę jų foto kopijas, at
siunčia tą įrodomąją medžiagą iki 1974 m. 
lapkričio 1 d. LŽS-gos pirm. kun. J. Vaiš- 
niui, S. J. adresu: 2345 West 56th St. Chi
cago, Ill. 60636.

Konkurse gali dalyvauti visų lietuvių 
laikraščių jaunieji bendradarbiai, neišski
riant jaunimui skirtos spaudos.

Pinigines premijas paskirs L. Ž. S-gos 
centro valdyba savo posėdyje lapkričio 6 
d.

Radijo valandėlių jaunieji bendradarbiai 
ar laikraščių foto reporteriai gali konkur
se dalyvauti, valandėlių vedėjams ar laik
raščių redaktoriams juos raštu rekomen
davus.

L. Ž. S-gos centro valdyba
•■'‘S
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