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Marksistas gina katalikus
V. SEVRUKO LAIŠKAS LIETUVOS TSR 

GENERALINIAM PROKURORUI, 
PASAULIO VISUOMENEI
Roma, 1974 m. lapkričio mėn. 11 d.

Pasaulio visuomenė su dideliu susirūpi
nimu stebi įvykius Lietuvoje, kur tarybinė 
valdžia mindžioja piliečių Konstitucijos 
teisę į tikėjimo laisvę.

Nuo 1972 metų išeinančioje LIETUVOS 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOJE 
(išėjo 11 numerių) pateikiama daug faktų 
apie tikinčiųjų diskriminaciją. Vis dėlto 
valdžios organai tyli. Lyg ir nebūtų protes
tų. Tuo pačiu laiku ruošiamasi teisminiam 
susidorojimui su tais, kurie viešai gina sa
vo religines pažiūras ir nesitaiksto su prie
varta. Apie tai kalbama 5 Lietuvos kunigų 
kreipimesi į Maskvos Žmogaus Teisių Ko
mitetą. Tą kreipimąsi, teikdamas jam di
delę reikšmę, akademikas A. Sacharovas 
paskelbė ir persiuntė Pasaulio Bažnyčių 
Tarybai, Katalikų Bažnyčios 1974 metų Si
nodui ir visai pasaulio visuomenei.

Aš — marksistas, ateistas. Eet tuo la
biau jaučiu pareigą ginti tikinčiųjų teises, 
kuomet jas pažeidžia „socialistinė“ valsty
bė. Ir niūriame tikinčiojo A. Vaičiūno 1962 
metų viešajame Vilniaus universiteto stu
dentų teisme, kuriame aš dalyvavau, gy
niau jo teisę mokytis. Jis buvo pašalintas. 
Už gynimą grasino man tuo pačiu. 1963 m. 
pašalino! O visgi ir Jūs, Generalinis Pro
kurore, laikote tai, nežiūrint viešumo sto
kos, „humaniška“. 1962 m. manyje jau ki
lo, nors ir silpnas, sąžinės balsas, raginan
tis protesto ženklan palikti universitetą. O 
nepalikau. Todėl ir man taikytini Solženi- 
cino žodžiai: „Amžininkai, Tėvynainiai! 
Ar pažinote savo snukį?“

Aš primenu Jums, Generalinis Prokuro
re, socialistinį teisėtumą. Jis, tas socialis
tinis teisėtumas, ne Maskvoje, o Pragoję, 
1968 metų pavasarį.

Suimtieji už religiją: P. Pluira, P. Pet
ronis, I. Stašaitis, V. Jaugenis, J. Gražys, 
N. Sadūnaitė ir kiti dabar yra VSK prie 
Ministrų Tarybos LTSR Tardymo izolia
toriuje, kur 1972 m. aš, ten irgi būdamas, 
sužinojau apie Angela Davis triukšmingą 
gynimo kampaniją ir lyginau su savo pa
dėtimi: apie mane — nei žodžio!

Paliekant svetingąją Romą, kelyje į 
tremtį, aš negaliu likti abejingas kalina
mų, tikinčiųjų lietuvių, mano draugų liki
mui. Aš kreipiuosi į visus ir prašau veiks
mais padėti tiems, kurie yra persekiojami 
už tikėjimą.

Aš kreipiuosi į Jus, Generalinis Proku
rore, su' geros valios žodžiais — laikytis 
Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos!

Gindamas tuos principus ir norėdamas, 
kad jie būtų pritaikyti šiame atvejuje, aš 
skelbiu bado streiką, kurį pradedu lapkri
čio mėnesio 12 dieną.

Vaclovas Sevrukas,
b. marksizmo-leninizmo filosofijos 

dėstytojas
. (Apie iš Lietuvos atvykusį V. Sevruką 
plačiau buvo parašyta praėjusios savaitės 
„E. Lietuvyje“ (Nr. 45). Red.

Solženicynas gina baltus
Savo pirmoje spaudos konferencijoje 

Šveicarijoje Solženicynas paskelbė didelio 
dėmesio vertą „moralinės revoliucijos“ 
programą. Kas šią programą remia, tas tu
ri atsisakyti melo ir turėti pakankamai 
drąsos neremti Rusijos, kurioje yra tota
litarinis režimas. „Jau buvo tuzinai revo- 
liuvijų pasaulyje, bet jos neišsprendė jo
kių problemų. Rusijos gyventojai turi liau
tis rėmę ideologinę melagystę. Jeigu mili
jonai žmonių tai padarys, — dabartinė 
ideologija subyrės.“

Pagrindinis konfdrencijos tikslas buvo 
pristatyti greitai iš spaudos išeinančią ru
sų kalba knygą „Iš po uolos“ (From Under 
the Boulders), kurią sudaro straipsnių rin
kinys apie Rusijos ateitį. Ne visus autorius 
Solženicynas galėjo suminėti. Iš suminėtų, 
be jo paties, toje knygoje rašo: profesorius 
Igor Šafarevič (Socializmas ir tautybės), 
kibernetikos profesorius M. Agursky (Ry
tų-Vakarų politinės ir ekonominės siste
mos), istorikai I. Barabanov ir V. Borisov 
(Rusijos bažnyčios reikalai).

Solženicynas konferencijoje palietė ke
turis svarbius klausimus.

1. Detentė, kuri nieko bendra neturinti 
su jo skelbiama moraline revoliucija. Jis 
negalįs suprasti, kaip Vakarų vadai gali 
santykiauti su žmonėmis, kurie valdo jė
ga.

Čia jis pareiškė nustebimą dėl dviejų so- 
cialistų-darbiedių vadų elgsenos. „Vienas 
iš jų buvo Wilsonas, kuris prieš kelis me
tus nuvykęs į Prahą, patarė atleisti ir už
miršti rusų okupaciją (Čekoslovakijoje). 
Jis nepaklausė, ką apie tai galvoja čekai, 
tik patarė detentės labui viską užmiršti“.

„Jo darbo partijos brolis Australijoje, 
naujasis ministeris pirmininkas, pareiškė, 
kad laikas užmiršti Baltijos valstybių oku
paciją. Tokiu būdu Australijos pasiuntinys 
lankys Estiją, Latviją ir Lietuvą, aiškinda
mas naujai susidariusią poziciją.“

PA S A I L UE
VAGIE, KEPURĖ DEGA!

„Sovietskaja Litva“ (rusų oficiozas Lie
tuvoje) rašo (1974 m. rugpiūčio 2 d.) apie 
Salake gyvenančią darbininko R. šeimą. 
Tos šeimos galva darbuojasi Degučių var
totojų bendrovėje, bet jis išsiskiria iš dau
gelio gyventojų tuo, kad jis pats ir visa jo 
šeima yra giliai tikintieji katalikai. Laik
raštis pažymi, kad ta šeima toli laikosi 
„nuo mūsų audringos kasdienybės“ ir vie
toje vaikščioję į kultūros namus ar į bib
lioteką, nuolatos ir reguliariai lanko baž
nyčią. Blogiausia, kad kartu su tėvais į 
bažnyčią eina ir „tylūs ir įbauginti“ vai
kai. Tuo tarpu vietinė ateistinė taryba 
svarsto ir nesuranda, ką daryti, kad šeima 
atsitrauktų nuo bažnyčios.

Kitoje vietoje ta pati „Sovietskaja Lit
va“ (28. 8. 74) piktinasi, kad tautiniai kle
rikalai teigia, jog ateizmą Lietuvoje plati
na partijos ir administracijos organai 
prievartos būdu. Laikraštis kategoriškai 
atmeta mintį, kad ateizmas yra žalingas 
lietuvių tautinei kultūrai. Tačiau prisipa
žįsta, kad tikybos reikaluose būna „menkų 
nukrypimų“ nuo partijos linijos, bet tie 
nukrypimai visada išlyginami ir atitaiso
mi. O vidaus Ir išoriniai sovietų priešai iš
pučia tuos „menkus nukrypimus“, dirbti
nai padidiną lietuvių prisirišimą prie tikė
jimo ir melagingai platiną žinias apie ti
kinčiųjų kovas su komunistų partija ir so
vietų administracija.

Perskaičius šiuos „Sovietskaja Litva“ 
vienas kitam prieštaraujančius išvedžioji
mus, galima jiems pritaikyti pačių rusų 
seną priežodį — Vagie, kepurė dega!

T. V.

PASIBAIGĖ GEROS DIENOS
Buvo laikai, kad Izraelio gyventojai ne

benorėjo priimti kitų kraštų žydų pašal
pų, nes jiems nieko netrūko. Tačiau laikai 
pasikeitė — milžiniškos krašto gynybos iš
laidos ir nuolatiniai karai kraštą nualino. 
Net ir turtuoliams pasibaigė geros dienos 
— policija ieško paslėptų prekių atsargų, 
jas konfiskuoja, o savininkus baudžia. Už-

Katalikai
Nors Lenkija yra komunistų valdoma, 

tačiau jos katalikai turi didesnę laisvę ne
gu Sovietų Sąjungoje ar kituose sateliti
niuose kraštuose.

Religijų ministeris K. Kakol neseniai 
pareiškė: „Kaip teisininkas ir pilietis, aš 
noriu laikytis konstitucijos, kuri garan
tuoja pagarbą bažnyčiai ir tikėjimo lais
vę. Bet kaip komunistas, aš noriu, kad ti
kinčiųjų skaičius ir įtaka mažėtų.“

Šitie žodžiai reiškia, kad kova vyksta su 
baltomis pirštinėmis. Valdžia žino, kad ka
talikai yra didžiausia jų opozicinė pajėga, 
kurios įtaką galima sumažinti ne smurtu, 
o diplomatišku bendradarbiavimu. Katali
kai turi net savo atstovus seime, kurie ko
voja už tikinčiųjų reikalus. Patys tikin-

2. Sacharovas. Jis neturįs politinės pro
gramos, bet jaučiąs nepaprastai didelę mo
ralinę ir socialinę atsakomybę.

3. Rusija, kaip kolonialinė pajėga. Sve
timųjų tautų eksploatacija Rusijai nieko 
nedavusi. Rusai dar tebesą neturtingesni, 
negu jų valdomieji kraštai. Lengva esą su
kelti tautinę neapykantą, bet sunku įgy
vendinti tikrą santaiką Sovietų Sąjungoje.

4. Emigracija. Apgailestavo, kad jos aiš
kinimui gaištama tiek daug laiko. Jo ma
nymu, svarbiausias dalykas esąs ne tai, 
kiek žmonių išvažiuos ar neišvažiuos iš 
Rusijos, bet tai, kaip turės gyventi 250 mi
lijonų, ten pasilikusiųjų.

GENEROLAS APIE ŽYDUS

JAV spauda paskelbė smulkmenas kal
bos, kurią spalio 10 d. pasakė Amerikos 
jungtinių karo pajėgų štabo pirmininkas, 
gen. G. Brown. Kalbėdamas apie Vid. Ry
tų konfliktą, jis pasisakė, kad JAV karinės 
pajėgos neturėtų į jį įsivelti. Jo nuomone, 
žydai Amerikoje turi per daug didelę įta
ką Kongrese. Jie, esą, beveik jį kontroliuo
ja. „Žydams priklauso šio krašto bankai 
ir laikraščiai“, pasakė generolas. Preziden
tas Fordas griežtai pareiškė, kad tai ne
santi jo ar JAV vyriausybės nuomonė.

SLAPTA SPAUSTUVĖ RYGOJE

KGB Rygoje surado slaptą spaustuvę, 
kurioje baptistai per eilę metų atspausdi
no keletą tūkstančių biblijų. Suimti septy
ni žmonės. Į Vakarus atvykęs vokiečių kil
mės Sovietų pilietis papasakojo, kaip Ry
gos priemiestyje 200 slaptosios policijos 
apsupo namą, areštavo jame rastus žmo
nes ir konfiskavo atspaustąją literatūrą. 

sienio prekybos balansas rodo 1.500 mili
jonų nuostolio. Nuvertinus Izraelio svarą, 
kainos nepaprastai pakilo. Duonos kaina 
pakilo dvigubai, sviesto ■— trigubai. Ben
zinas ir elektra pabrango 70%, o vanduo 
— 130%... Žydai vėl pradėjo kalbėti apie 
klaidą, kurią padarė Mozė, kai, perėjęs ty
rus, pasuko į kairę, kur augo apelsinai. 
Jam reikėjo pasukti į dešinę —būtų atsi
dūręs prie naftos šaltinių...

GALI GRĮŽTI KARALIUS?
Graikijos ministeris pirmininkas pareiš

kė, kad jeigu jo partija laimės rinkimus, 
tai bus atsiklausta graikų tautos, ar jie no
ri susigrąžinti monarchiją. Šiuo metu 
Graikijos karalius su savo šeimyna gyve
na Anglijoje.

TRŪKSTA ŠVAROS
Ką tik išleistas E. R. Dunlop kelionių 

vadovas 1975-ticrris metams nurodo, kad 
Anglijai reikia turizmo ministerijos. Ne
žiūrint, kad milijonai užsieniečių lanko 
kraštą, perkasi krautuvėse ir valgo resto
ranuose, sąlygos daugely atvejų esančios 
nepakenčiamos. Apie Londono aerodromo 
restoraną pasakyta: „Patarnautojų rankos 
suodinos, panagės nešvarios, kelnės dėmė
tos, švarkai neplauti. Maistas menkas, kai
nos aukštos, pastalėse mėtosi plastikinės 
lėkštės ir maisto likučiai.“ Kiek geresnis 
maistas ir patarnavimas esąs tik Terminai 
3, į kurį atvyksta lėktuvai iš kitų konti
nentų.

DIDYSIS PAUKŠTIS
JAV paleido į orą naują satelitą „Big 

bird“ (Didysis paukštis), specialiai pritai
kytą sovietų povandeninių laivų raketoms 
sekti. Tie laivai dabar esą užmaskuoti prie 
Murmansko. Satelitas gali pastebėti žmo
gų per šimtą mylių, fotografuoti nakties 
metu ir susekti požemines slėptuves.

AREŠTAI ARMĖNIJOJE
Dr. Sacharovas perdavė į Vakarus žinią, 

kad Armėnijoje sovietų policija suėmė 
vienuolika jaunų žmonių. Jie kaltinami 
bandę sukurti naują nepolitinę Tautinės 
Vienybės partiją. Sąryšyje su tuo esą areš
tuota ir daugiau žmonių.

Lenkijoje
tieji visokiais būdais kelia religinį įsitiki
nimą, negailėdami jokių priemonių. Pvz., 
kai valdžia norėjo nuo Gilvonto kalno Tat
ruose) pašalinti kryžių ir pastatyti kitą 
paminklą, žmonės be perstojo ėmė ten 
rinktis į pamaldas ir neleido (kryžiaus pa
liesti.

Kunigų seminarijos yra perpildytos. 
Šiuo metu ten yra 11% daugiau klierikų, 
negu buvo 1966 m. Misijų ir vienuolynų 
skaičius yra patrigubėjęs. Šių metų pra
džioje vien tik užsienio misijose dirbo 826 
lenkai. Katekizmo pamokas lanko daugiau 
kaip 90% mokyklinio amžiaus vaikų. Vien 
tik Przemyslio vyskupijoje į šį darbą 
įtraukta 735 kunigai, 165 vienuolės ir 20 
pasauliečių. Katalikų spauda laisva ir vi
sada išparduodama. Joje atvirai vedamos 
opozicinės diskusijos, kurios neįmanomos 
per valdžios globojamą radiją ir televiziją.

Katalikų judėjimo centrinė figūra yra 
kardinolas Wyszinskis. Jis laikomas senų 
pažiūrų, bet sugebančiu prisitaikyti prie 
masių reikalavimų. Bažnyčios reformos 
Lenkijoje nevykdomos taip greitai, kaip 
Vakaruose. Kiek kitoks yra kardinolas 
Wojtyla, pačių lenkų laikomas kandidatu 
į popiežius. Jis veda modemiškesnę liniją, 
kuri ne visada sutinka su primato Wy- 
szinskio nuomone.

Nežiūrint ekonominių sunkumų, leidžia
mos remontuoti sugriautos bažnyčios ir 
statomos naujos. Nuo Giereko atėjimo į 
valdžią, jau gautas leidimas statyti 160 
naujų bažnyčių.

Vyskupai neturi didelių sunkumų pa
skirti naujus kunigus. 1973 m. iš 700 nau
jų paskirymų tik 16 buvo valdžios pasiprie
šinta. Neseniai sumažinti mokesičai katali
kų aukštosioms mokykloms, o buv. vokie
čių teritorijoj bažnyčios visai nuo mokes
čių atleistos.

Lenkijos kaip ir kitų kraštų tikintieji 
baiminasi dėl vyriausybės flirto su Vati
kanu. Užs. reikalų ministro Olczowskio vi
zitas Romoje ir arkivyskupo Casarolli lan
kymasis Varšuvoje sudaro įspūdį, kad vy
riausybė bando susitarti su Šv. Sostu per 
tikinčiųjų galvas, neatsiklausdama jų nuo
monės. Daugelis tikinčiųjų jaučia, kad Va
tikanas yra verčiamas daugiau duoti, negu 
pats gauna. Jų išvados eina taip toli, kad 
įtaria Vatikaną siekiant susitarti su Mas
kvos patriarchu, kad tuo būdu galėtų pra
dėti katalikinti Rusiją...

Lenkijos vyriausybė tikisi gana daug 
laimėti iš gerų santykių su Vatikanu. Jau 
minėtas Kakol yra pareiškęs, kad, jei Len
kijos katalikai mato jų vyriausybę drau
gaujant su Šv. Sostu, tai jie negali jos kal
tinti dėl vieno ar kito suvaržymo. Todėl 
nenuostabu, kad katalikų seimo atstovai 
pataria eiti į visokius kompromisus atsar
giai, nes kitaip neišvengiamai atsiras ka
talikų bendruomenės skilimo pavojus. O 
tada jau rankas trins ne Dyszinskis, o Ka
zimieras Kakol.

5. Kudirkos sutiktuvės
„Įsivaizduokite, visa tai vyksta Wal

dorf — Astoria viešbutyje New Yorke, 
Liudviko XVI salėje, išpuoštoje brangiau
siais kilimais, kristalinėmis žvakidėmis ir 
neįkainojamos vertės baldais. Kambaryje 
pilna TV aparatų, mikrofonų, reporterių, 
du JAV senatoriai, užsienio reikalų minis
terijos atstovai!. O jų vidury stovi viduti
nio ūgio, nelygiai nukarpytais (pradedan
čiais ataugti) žilstelėjusiais plaukais, rim
tomis akimis ir giliai įsirėžusiais aplink 
lūpas ruožais, žmogus. Net jeigu ir nieko 
nežinotum, vistiek pagalvotum, kad tas 
žmogus neseniai yra apleidęs koncentraci
jos stovyklą“. (UBA Inform. Service),

Aišku, kad čia kalbama apie Simą Ku
dirką, kuris tame viešbutyje lapkričio 7 
d. turėjo spaudos konferenciją. Su juo 
kartu buvo žmona Genė, sūnus Evaldas 
(8 m.), duktė Lolita (14 m.) ir motina Ma
rija šulskienė.

Konferenciją pradėjo dr. R. Paegle, ku
rio žmona Gražina kasdien kalbėdavosi te
lefonu su Simo motina. Čia pat buvo Ku
dirkoms daug padėję Romas ir Daiva Ke- 
ziai, matęs Simo išdavimą prieš 4 metus 
latvis kapt. R. Brieze, advokatas Schleffly 
ir Algis Rukšėnas, „Day of Shame“ knygos 
autorius.

Pirmieji Kudirkos šeimyną pasveikino 
New Yorko senatoriai J. K. Javits ir J. L. 
Buckley. Simas Kudirka savo kalbą per
skaitė lietuviškai, užbaigdamas ją vienu 
anglišku sakiniu: „I owe gratitude to those 
who helped me reach America safely, but 
I owe loyalty to those who shared my 
fate and my difficulties and helped keep 
the dreams and faith alive“.

Padėkojęs visiems, padėjusiems išsiva
duoti, jis apsidžiaugė, kad Amerikoje ne
matęs maisto trūkumo, ginkluotų sargybų, 
spygliuotų vielų ir sargybų, kaip buvo pa
sakojama Sov. Sąjungoje.

Korespondentas paklausė, ar jis nejau
čiąs pykčio Amerikai, ypačiai Sargybos

Septimos DIENOS
— Sąryšy su prezidento Fordo vizitu, 

Japonijoje kraštutiniai marksistai užpuolė 
JAV ir Sov. Sąjungos ambasadas. Jie laiko 
abi tas valstybes imperialistinėmis.

— Vietoj mirusios Furtsevos Sov. Są
jungos kultūros ministeriu paskirtas 
„ideologinės komisijos“ pirmininkas P. 
Demičevas.

— Kinijos naujuoju užs. reik, ministe
riu paskirtas Čiao Kuan-hua, buvęs Kini
jos delegatas prie J. Tautų.

— Saudi Arabijos užs. reik, ministeris 
Omar Al-Sakkaf (51 m.) staiga mirė New 
Yorko viešbutyje.

— Londone 82-jų metų moteris, besi- 
grūsdama krautuvėje prie cukraus, griu
vo ir mirtinai susižeidė.

— Sovietų ambasadorius Londone atsi
sakė priimti keturis rabinus, kurie norėjo 
aptarti žydų problemas Sov. Sąjungoje.

— Londone mirė rusų princesė Alek
sandra Lieven (95 m.), kuri 1924 m. buvo 
ištekėjusi už sir K. Studd.

— Belgijos parlamentas uždraudė lošimo 
mašinas (fruit machines). Policija išaiški
no, kad mašinos visada laimi, o dalis jų 
pelno nueina Mafia, naudai.

— D. Britanija pirmą kartą per 30 me
tų importuoja iš Kanados šieną. Kaina — 
100 svarų už toną.

— Gruodžio 10 d. Solženicynas atsiims 
Stockholme savo laimėtos Nobelio premi
jos aukso medalį ir diplomą. Laimėtoji 
(1970 m.) premija 32.000 svarų jau išmo
kėta.

— D. Britanijos vyriausybė numato pa
dvigubinti imigrantų-skaičių iš Banglade
šo.

— Ispanijoje išleistos naujos taisyklės, 
pagal kurias motoristai ir taksi šoferiai 
už blogą vairavimą ir keikimąsi bus bau
džiami vietoje nuo 4 iki 20 svarų.

— E. Bendruomenė sutiko įsileisti 
1.400.000 tonų cukraus iš Commonwealtho 
kraštų, kad palengvintų D. Britanijos cuk
raus krizę.

— Romoje kasdien apvagiama apie 400 
užsieniečių keliautojų.

— Birmingham© katalikų arkivyskupas 
G. P. Dwyer paskelbė, kad bažnyčia nesi
ims laidoti tų žmonių, kurie bus žuvę, be
dėdami bombas.

— Daugelyje Londono viešbučių nebe
duodami angliški pusryčiai — egg & ba
con. Juos esą galima gauti tik už atskirą 
kainą.

— Mirusio Argentinos prezidento Pero
no antrosios žmonos Evos palaikai buvo 
atgabenti iš Ispanijos ir palaidoti šalia jo, 
publikos viešai lankomoje kriptoje.

— Konstantinas Karamanlis, dešiniojo 
sparno demokratų vadas, laimėjo rinkimus 
Graikijoje.

— Angliakasių prof, sąjungų vicepirmi
ninkas, komunistas McGahey, reikalauja 
pakelti angliakasių algas 30 svarų per sa
vaitę ir „užmiršti apie reikalavimą padi
dinti darbo našumą“. 

laivo įgulai, kuri jį 1970 m. lapkričio 23 d. 
grąžino sovietams. Ne, jis to nejaučiąs da
bar ir net nejautęs būdamas kalėjime. 
„Man tik buvo gaila, kad tie žmonės ne
suprato Sovietų Sąjungos ir jos valdymosi 
sistemos“.

Paprašytas daugiau papasakoti apie gy
venimą kalėjime, jis patarė pasiskaityti 
Solženicyno „Gulago Salyną“, kurio tik 
ranka perrašytas ištraukas jam tekę maty
ti.

Lietuviai ir kiti pabaltiečiai jau pradedą 
pavargti, belaukdami laisvės. Tačiau jie 
suprantą, kad jų skaičius per menkas pa
dėčiai pakeisti.

Paskutinis klausimas buvo, kokias sąly
gas Sovietų valdžia pateikusi, prieš išduo
dama vizą. „Nemeluoti apie Sovietų Są
jungą“, atsakė Kudirka. „Dievas mato, 
kad visa, ką aš sakau, yra teisybė“.

Po konferencijos visa šeima buvo nuga
benta į Švč. Marijos Angelų Karalienės 
bažnyčią, kurioje Simo motina buvo pa
krikštyta. Čia juos pasitiko klebonas An
tanas Petrauskas ir spaudos bei televizi
jos atstovai.

Mažoji šeimyna jau buvo pavargusi. 
Poilsis pravertė ir tėvams, vos pusantros 
dienos išbuvusiems naujojoje žemėje. Pir
moji spaudos konferencija buvo baigta. Ji 
rado plačiausią atgarsį didžiojoje JAV 
spaudoje.

PERKA NAMUS VOKIETIJOJE

Vokietijos spauda praneša, kad anglai 
perkasi nuosavybes V. Vokietijoje. Ham
burge, Duessęldorfe, Koelne, Frankfurte, 
Stuttgarte ir Muenchene jau esą supirkta 
biznio ir įstaigų reikalams pritaikytų pa
statų beveik už 2 milijardus DM. Kalba
ma, kad šitas nuosavybių supirkimas esąs 
finansuojamas arabų pinigais. .

— Persija, kurios gyvenimo lygis paly
ginamai nėra labai aukštas, jau yra pasko
linusi kitiems kraštams 3,000 mil. svarų.

— Rusų smuikininkas Rostropovič New 
Yorke nusipirko garsiojo Stradivariaus 
cello-smuiką, už kurį sumokėjo 250.000 do
lerių.

— Halifaxe (Yorkshire) viena moteris 
pravažiuojantį karalienės automobili ap
mėtė kiaušiniais.

— Anglijos angliakasių prof, sąjungų 
vadovybė įspėjo Yorkshire- angliakasių 
prof, sąjungų prezidentą A. Scargill ne
maišyti savo asmeniškų marksistinių idė
jų su angliakasių profesiniais reikalais.

— Arabų šaltiniai praneša, kad Izraelis 
turi pakankamai medžiagos pasigaminti 
dešimtį atominių bombų.

Filipinuose nuteista sušaudyti 37 
žmonės, kurie prieš 4 metus politiniais su
metimais sudegino du kaimus.

— Popiežiaus Jono XXIII Tarptautinę 
Taikos premiją Vatikanas paskyrė UNES
CO organizacijai. Pingų suma neskelbia
ma.

— Du pirmieji Egipto laivai praplaukė 
Sueso kanalu. Nuo 1967 m. kanalas buvo 
užblokuotas.

— Rumunijos prezidentas Ceausescu iš
rinktas visam amžiui partijos vadu ir pre
zidentu.

— Dalis JAV spaudos nepatenkinta, kad 
prezidentas Ford išvyko į Japoniją ir Vla
divostoką tokiu metu, kai graso žydų-ara- 
bų karas, o naujasis viceprezidentas dar 
nepatvirtintas.

— KGB Maskvoje įspėjo moderniuosius 
dailininkus, kad nebandytų daugiau ruošti 
viešų parodų.

— Lapkričio 26 d. Churchilio šimtmečio 
gimimo sukakčiai paminėti BBC-4 pradės 
programos seriją, pavadintą’ „The Lions 
Roar“.
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KAZOKU TRAGEDIJA>•

Jaltos konferencijoje 1944 m. vasario 4- 
11 d. d. buvo slaptai sutarta, kad „visi So
vietų Sąjungos piliečiai, JAV ar D. Brita
nijos karinių jėgų išlaisvinti, nedelsiant 
atskiriami nuo priešo belaisvių ir, iki bus 
perduoti sovietų valdžiai, laikomi specia
liose stovyklose ir surinkimo punktuose“. 
Niekas nežinojo, kad Sovietų Sąjungos pi
liečiais Stalinas tada laikė ir 1939-1940 m. 
užgrobtų Vakarų Ukrainos, Vakarų Balta
rusijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nes. Ir tik dėl to, kad JAV ir D. Britanijos 
vyriausybės nebuvo pripažinusios tų kraš
tų užgrobimo, ano meto DP stovyklų gy
ventojai išvengė žiauraus likimo tų žmo
nių, kuriuos vaizdžiai ir tragiškai aprašo 
lordas Nicholas Bethell savo knygoje „The 
Last Secret“ (Paskutinė paslaptis). Pabal- 
tiečiai tada ir nejautė, kad vienu plunks
nos brūkštelėjimu ir jų kailis galėjo būti 
parduotas...

Tačiau ne apie šią paslaptį rašo N. Bet- 
hell. Jis rašo apie paslaptį, kuri paaiškėjo 
beveik po 30 metų iš neseniai paskelbtų 
vyriausybės archyvų ir Solženicyno „Gu
lago salyno“, kad D. Britanija ir JAV iš
davė sovietams žmones, kurie bevelijo ge
riau mirti, negu grįžti į savo gimtąjį kraš
tą. Šiurpas eina visu kūnu, skaitant apie 
aną paskutiniųjų karo metų ir pokario lai
kotarpį, kai daugiau kaip du milijonai 
žmonių buvo pasiųsta į darbo stovyklas ir 
mirtį. Žymi dalis tų žmonių galėjo ir turė
jo būti išgelbėta.

Naivios apgavystės aktas prasidėjo, kai 
D. Britanijos ambasadorius Maskvoje A. 
C. Kerr pasiuntė Molotovui laišką, kuria
me pranešė, kad Vakarų fronte kartu su 
vokiečiais į nelaisvę patenka ir daug bu
vusių Sovietų Sąjungos kareivių. Ta pro
ga jis pasiūlė, kad pats Stalinas kreiptųsi 
į vokiečių pusėje kariaujančius raudonar
miečius, siūlydamas jiems mesti ginklus 
ir grįžti namo. Kadangi dauguma rusų bu
vo grasinimais ir badu suvaryti į vokiečių 
dalinius, tai Sąjungininkai siūlė atskirti 
karo nusikaltėlius, o likusius po karo pa
leisti įprasta tvarka.

Tuo metu dar mažai težinota, kad dau
gelis rusų ėjo ne prieš vakariečius, o prieš 
Staliną, tikėdamiesi iškovoti savo paverg
tam kraštui laisvę. Mažai, tur būt, žinota 
ir apie sovietų generolą Vlasovą, 1942 m. 
prie Leningrado patekusį į vokiečių nelais
vę, o vėliau sukūrusį Rusijos Išlaisvinimo 
Armiją, kurioje galėjo būti iki pusės mili
jono karių. Vlasovas vėliau buvo prievar
ta išduotas ir kartu su draugais pakartas.

Stalinui to buvo perdaug. Kaip jis galė
tų leisti pasauliui sužinoti, kad du milijo
nai raudonarmiečių ir senųjų rusų išeivių 
atsuko ginklus prieš jį patį ir jo santvar
ką, kai tuo tarpu nei vienas britas ar ame
rikietis nenuėjo su vokiečiais! Todėl jis 
atsakė D. Britanijos ambasadoriui, kad ru
sų, kariaujančių prieš savo tėvynę, gali 
būti labai mažai, o jeigu tokių atsiranda, 
tai turi būti tuoj perduodami sovietams, 
kad išdavikai būtų tinkamai nubausti. To
kiu būdu Vokietijoje buvusių sovietinių 
piliečių likimas buvo jau tada Stalino nu
spręstas — visus į kalėjimą arba prie sie
nos.

R. Lankauskas

■ NAMUOSE ■
(Ištrauka iš romano

„Netikėtų išsipildymų valanda“)

Tur būt, nepraeina nė dienos, kad mano tėvai 
nesibartų. Atsiranda daugybė įvairiausių priežasčių, 
dažniausiai smulkmeniškų ir kvailų, dėl kurių jie 
tuoj ima vaidytis, užgauliodami vienas kitą įžei
džiančiais žodžiais. Labiausiai su jais nesiskaito mo
tina: ji pažeria tuos žodžius tėvui it smiltis į akis, ta
rytum jaustų kažkokį slaptą malonumą šitaip elgtis. 
Neteisinu ir tėvo. Jis irgi nelieka skolingas, bet gal 
tai tik savigynos priemonė, noras atsilyginti už pa
žeminimą ir apginti savo vyrišką ambiciją, kurios 
jis, atrodo, dar galutinai neprarado. Vaidai liepsno
ja be paliovos. Jie siutina mane, nors kartais, jų pa
siklausius, ima juokas. Komediantai! Tikri kome
diantai, vaidinantys tą absurdišką, pabaigos netu
rinčią pjesę, o man tenka būti ir žiūrovu, ir dalyviu.

Jau du kartus jie skyrėsi ir du kartus susitaikė 
teisme- Bet kas iš to?... Ramybės kaip nebuvo, taip 
ir nėra šiuose namuose, kur nieko netrūksta, kur, 
tiesą sakant, visko per daug. Kambariai, rūsys ir vi
sos palėpės jau seniai prigrūstos įvairiausių vertin
gų, nors retai kada naudojamų daiktų, garaže stovi 
tėvo automobilis, kieme — visiškai naujas motinos, 
ir vis tiek pirkiniams galo nematyti. Kartais aš gal
voju, kad tėvas yra kvaištelėjęs: jis perka nereika
lingus daiktus ir tempia į namus, nesvarstydamas, 
ką paskui su jais darys, kam panaudos. Jam svarbu 
juos turėti. Taip, turėti, nes tai vertybė, tai turtas, o 
juk visas jo ir motinos gyvenimas, visos jų svarbiau
sios pastangos, siekiai, veiksmai nukreipti viena 
linkme: kaupti pinigus ir turtą. Turtas — jų aistra, 
gyvenimo tikslas ir prasmė. Jie mano, kad valdo jį, 
bet iš tikrųjų yra apgailėtini jo vergai. Daiktai jau 
seniai juos nugalėjo, paversdami paklusniais savo 
tarnais. O, jeigu žmonės norėtų ir sugebėtų bent ne
didelę dalį to dėmesio skirti kitiems, kurį jie skiria 
sau ir savo daiktams, — kaip gražiai jie gyventų! 
Bet godumui, gobšumui nėra ribų.

Belaisvių grąžinimas iš D. Britanijos ir 
JAV prasidėjo dar karui tebesitęsiant. Ir 
tada paaiškėjo visai nelauktas dalykas: 
daugelis Sovietų Sąjungos piliečių atsisa
kė geruoju grįžti ir turėjo būti prievarta 
siunčiami namo. Jau tada prasidėjo žiau
rios savižudybės ir bandymai išsigelbėti, 
apsišaukiant lenkais arba pabaltiečiais. 
Tačiau dėl kalbos nemokėjimo mažai, kas 
šiuo keliu teišsigelbėjo.

Belaisvių desperacijos ir savižudybių 
paveikti, britų ir amerikiečių karininkai 
kreipėsi į savo vyriausybes, prašydami ką 
nors daryti su atsisakančiais grįžti. Jie ta
da nieko nežinojo apie slaptąjį Jaltos su
sitarimą, kuris turėjo būti vykdomas. 
Spauda rašė apie rusų mases, grįžtančias į 
savo tėvynę, tik negalėjo rašyti (ir nežino
jo), kad dalis jų, vos koją iš laivo iškėlę, 
jau buvo sušaudomi...

Iš ano meto britų vyriausybės narių la
biausiai Stalinu pasitikėjo ir aklai laikėsi 
diplomatinio Jaltos susitarimo tuometinis 
užs. reikalų ministeris A. Edenas (lordas 
Avon). Vėliau, darbiečiams valdžią per
ėmus, jo pėdomis sekė ir užs. reik, minis
teris Bevinas. Churchilis gailėjosi prievar
taujamų žmonių, siūlė kiek galima išsiun
timą nutęsti, bet reikalingo ryžto neparo
dė. Edeno dėka buvo išgelbėta tik viena 
jauna pora, kuri Anglijoje susilaukė kūdi
kio. Labiausiai priešinosi prievartos de
portacijai feldmaršalas lordas Alexander, 
kai kurie jo karininkai, ąuakerių veikėja 
Ethel Christie ir kt.

Vienas tragiškiausių knygoje aprašytų 
įvykių yra, kaip britai Austrijoje prie 
Lienzo išdavė sovietams tik iš vienos sto
vyklos apie 20,000 kazokų, kurių mažiau
sia trečdalis visiškai nebuvo Sov. Sąjun
gos piliečiai. Nieko blogo nejaučiančius 
kazokus britų kareiviai pirmiausia geruo
ju nuginklavo, pažadėdami duoti naujus 
šautuvus ir įjungti į pagalbinius dalinius. 
Atskyrę karininkus (jų tik keletas buvo 
Sov. Sąjungos piliečiai), išgabeno į „kon
ferenciją“, iš kurios jie niekada nebesugrį
žo. Nors ir buvo instrukcijos, kad kiekvie
nas asmeniškai turi būti apklausinėtas, bet 
jų niekas nepaisė.

Skatant kazokų išdavimo aprašymą, 
apima gėda, pasibjaurėjimas ir liūdesys. 
Teisingai sakė romėnai, kad žmogus žmo
gui yra vilkas. Net ilgame kare užgrūdin
ti britų kareiviai, matydami kazokų pasi
ryžimą, desperaciją ir savižudybes, nesu
laikė ašarų. O kazokus prižiūrėjęs ir su 
jais susidraugavęs maj. R. Davies, negalė
damas pernešti smurto vaizdų, prašė at
leisti jį nuo kazokų „medžioklės“.

Tragiškiausias buvo Drau slėnio stovyk
los kazokų išdavimas. Iš viso Austrijoje 
britai išdavė apie 50,000 kazokų, įskaitant 
moteris, vaikus ir senius. Prie Lienzo yra 
supilti 27 kapai tų, kurie geriau įvairiais 
būdais nusižudė, bet nepasidavė deportuo
jami. Čia neįskaitytas tėvas, kuris, nušo
vęs žmoną ir tris vaikus, pats nusišovė. 
Taip pat nėra motinos, kuri, įmetusi į pu
tojančią upę du savo vaikus, pati šoko į 
vandens verpetus. Kiek žmonių nusižudė 
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no. Iš pusantro tūkstančio karininkų du 
pasikorė, du pasiplovė, vienas nusiskandi
no. Pataikaudami rusams, britai išdavė 
net kazokų kilmės generolą Škuro, kuris 
1919 m. už pasižymėjimą kare buvo pakel
tas į Commander of the Order of the Bath, 
ir gen. Pannwitz, kilusį iš Pabaltijo vokie
tį. Daug kazokų karininkų buvo sušaudy
ta tuoj rusams juos perėmus. Didelė dalis 
išduotųjų negrįžo iš Sibiro vergų stovyk
lų, o šeši generolai 1947 m. buvo Maskvoje 
pakarti.

Išlikusieji kazokai iki šiai dienai kaltina 
britus už žiaurų elgesį ir išdavimą. Atama
nas V. Naumienko rašo, kad 1945 m. bir
želis bus įrašytas kazokų istorijon krauju, 
pralietu prie Drau upės Austrijoje.

JAV karo vadovybė taip pat neišvengė 
prievartos, bet jie tokiu keliu pasiuntė žy
miai mažesnį žmonių skaičių, negu britai. 
Daugumas į JAV kariuomenės rankas pa
tekusiųjų buvo tikri Sov. Sąjungos pilie
čiai ar Vlasovo armijos kariai, ir jie grįžo 
be dramatiškesnių pasipriešinimų. Tačiau 
atskirose vietovėse vis dėlto ipasikartotjo 
Lienzo kazokų išdavimo scenos. Pvz., Fort 
Dix stovykloje 154 Sov. Sąjungos piliečiai 
atsisakė grįžti, prašėsi geriau nužudomi 
vietoje, priešinosi iki paskutiniųjų, o ke
turi patys pasidarė sau galą. Gal būt, 
Amerikoje didesnis rusų skaičius prisipla
kė prie lenkų ir pabaltiečių, kurie padėjo 
jiems, kiek galėdami.

Vokietijoje padėtį sunkino į belaisvių 
stovyklas infiltruoti sovietų agentai ir ko
munistams palankūs kai .kurie UNRRA 
tarnautojai, turėjusieji belaisvių sąrašus. 
Labai žiauriai buvo išgabenti 1946 m. sau
sio mėn. sovietiniai piliečiai iš Dachau ir 
Platting stovyklų. Čia taip pat žmonės kū
rėsi, padėjo vienas kitam pasipiauti ir pra
šėsi JAV kareivių, kad jie nušautų juos 
vietoje.

Po to, kai jau buvo apie du milijonai be
laisvių išsiųsta, JAV vyriausybė pradėjo 
galvoti, ar tikslu laikytis slaptojo Jaltos 
susitarimo. Britų ir JAV spauda pradėjo 
iškelti Jaltos paslaptis, nors Bevinas ir 
Churchilis jas vis dar paneigė parlamente. 
Teisinikai ėmė įrodinėti, kad piliečiai ne
gali būti kaltinami valstybės išdavimu, 
jeigu toji valstybė nesaugoja jų teisių 
(atima turtą, įkalina be teismo ir t. t.). 
Pakėlė balsą ir popiežius Pijus XII. Paga
liau generolas Eisenhoweris, matyda
mas, kad Stalinas jau seniai nebesilaiko 
Jaltos susitarimų, patvarkė, kad belaisvis 
gali prašytis egzilo teisių, kaip politinis 
pabėglėis.. (Tas patvarkymas tebeveikė ir 
S. Kudirkos išdavimo dienomis). Gaila, 
kad tų „politinių belaisvių“ Amerikoje jau 
beveik nebebuvo...

Išdavimo istorijų neįmanoma viename 
straipsnyje atpasakoti, jas reikia perskai
tyti. Autorius, negailėdamas Sąjunginin
kams, ypač britams, piktų žodžių, vis dėlto 
pataria neužmiršti, kad tai buvo dienos po 
šešių karo metų, kad dauguma kazokų bu
vo vokiečių uniformose ir kad jie gal būtų 
panašiai pasielgę, jei raudonarmiečiai bū
tų patekę į jų rankas. Keisčiausia gal tik 
tai, kad nežiūrint paskirų gandų, kuriuos 
sovietinė propaganda greit paneigdavo, per 
30 metų niekas nebuvo šios paslapties at
virai ir objektyviai atidengęs.

J. Bltm.

Prisimenu, kai buvau dar mažas, motina dirbo 
mėsos kombinate- Grįždama iš darbo, ji kasdien 
parsinešdavo po kelis kilogramus mėsos, kurią pas
kui pardavinėdavo spekuliantams. Motina turėjo 
pasisiuvusi specialų diržą su maišeliais; į juos prisi
kraudavo vogtos mėsos ir apsijuosdavo diržu po rū
bais. Sargui, kad tas netikrintų, einant pro kontro
linę būdelę, kyštelėdavo rublį. Sargas tylėdavo. Jis 
irgi norėdavo pasipelnyti. Taip ji nuolat nešdavo tą 
mėsą namo; neštų ir šiandien, jeigu ten dirbtų. Man 
atrodydavo, kad ji visa prasmirdus vogta skerdiena, 
kurios kvapo iki šiol negaliu užmiršti; bloga daros, 
vien apie ją pagalvojus.

Pajamos buvo didelės. Greitai iškilo šitas mūri
nis namas, atsirado brangūs baldai, kilimai, rūbai. 
Tėvas taip pat nesnaudė, dirbdamas tiekimo bazėje: 
jis pardavinėdavo pažįstamiesiems aukštesne kaina 
deficitines prekes, kurių nė su žiburiu nerasi par
duotuvėse, ir dar kitokiais būdais, jo žodžiais ta
riant, kombinuodavo, kol vieną gražią dieną vos ne
įkliuvo, bet jam pasisekė išsisukti. Tur būt, tai ne
mažai kainavo. Tėvui teko pereiti į kitą tarnybą; jis 
ėmė dirbti kukliu sandėlininku ir pasidarė žymiai at
sargesnis- Baimė įkliūti sumažino jo pajamas. Ar 
ne todėl, galvoju aš, motina ėmė jį niekinti, išdidžiai 
sakydama: „Jei ne aš, jūs visi driskiai būtumėt. 
Džiaukis tėvai, ir rankas man bučiuok, kad esu 
krautuvės ir filialo vedėja“. Girdėjau, kaip kartą ji 
tėvui gyrėsi savo veikla, atskleisdama įvairių sukty
bių paslaptis: į raugintus kopūstus pilamas vanduo, 
parduodami apgedę, jau nurašyti, netinkami parda
vimui vaisiai, o pinigai jai į kišenę... Neiškentęs su
šukau: „Mama, juk tu begėdiškai apgaudinėji žmo
nes!“ Ji nusijuokus tarė: „Kvailuti, dabar visi taip 
daro“. — „Ne, dar ne visi.“ — „Nesiginčyk su. ma
nimi. Geriau pasakyk, ar nori gražiai rengtis, sočiai 
valgyti? Ar nori, kad atėjusi šeimininkė pagamintų 
tau gardžius pietus? Ar nori, kad nupirkčiau moto
ciklą?“ Motociklas buvo mano didžiausia svajonė, 
ir aš nutilau, žinoma, be reikalo. Vėliau per tą mo
tociklą vos galo negavau: nulėkiau su juo nuo sta
čios ir aukštos pakriaušės, o atsigaiveliojau tik ligo
ninėje; ten pradrybsojau keletą savaičių. Buvo 
smarkiai sutrenkta galva ir sužalota koja. Per tą lai
ką daug galvojau apie visokius dalykus, iš kitų ligo

!w Su (lotuma is 
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MOTERYS KULTŪRINĖJ VEIKLOJ

Toronto (Kanadoje) Lietuvių Namų Mo
terų Būrelis deda pastangas, kad Lietuvių 
Namai taptų kultūriniu Židiniu. Pirmiau
sia jos numato išdekoruoti vieną L. Namų 
salę pagal architekt. dr. A. Kulpavičiaus 
projektą senoviškame „Gedimino pilies 
menės“ stiliuje. Ji bus skirta paminėti 650 
metų sukakčiai nuo sostinės įkūrimo. Me
nė atidaroma lapkričio 9 d. Ta proga mote
rys paruoš istorinį montažą „Šimtmečių 
Lietuva“, kurio turinį sudarė E. Kadabie- 
nė, Kanados lietuvių teatro režisierė.

Būtų labai džiugu, kad ir Londono veik
liosios dainavietės pasuktų savo tautiečių 
Kanadoje keliu. Londoniškiams Lietuvių 
Namams taip pat labai praverstų moteriš
ka ranka.

GALI NUGRIAUTI „MINDAUGO PILI“
Daug kartų spaudoje yra buvę rašyta, 

kad Putname (JAV) lietuvių seselių kape
lionas, rašytojas kun. prof. Stasys Yla pats 
vienas savo rankomis pastatė „Mindaugo 
pilį“. Benešdamas akmenis net nugarą su
sižeidė. Dabar tas plotas, kur pastatyta pi
lis, parduota bankeliui „Litas“. Šis savo 
ruožtu suskirstė žemę atskirais sklypais ir 
parduos namų statytojams. Tokiu būdu ir 
kun. Ylos „Mindaugo pilis“ gali būti nu
griauta.

STUDIJŲ SAVAITĖ BUS ROMOJE
XXII-ji studijų savaitė ateinančią (1975 

m.) vasarą bus Italijoje. Ji vyks liepos 27 
— rugpiūčio 3 dienomis. Kun. dr. V. Kaz
lauskas surado labai patogias patalpas Vil
la Campitelli prie Frascati, 18 km. nuo 
Lietuvių Kolegijos ir '2 km. nuo Lietuvių 
Saleziečių namų. Romą galima autobusais 
pasiekti per pusę valandos. Viloje yra 65. 
kambariai, kuriuose galės apsigyventi 130 
asmenų. Gera paskaitų salė, baras ir kop
lyčia. <

Kadangi ateinančią vasarą šventųjų Me
tų proga į Romą vyks daug ekskursijų, tai 
ir dalyvių skaičius studijų savaitėje turė
tų būti nemažas.

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ 
KANADOJE

Jonas Enskaitis, baigęs šį pavasarį To
ronto Ryersono Politechnikos Institutą, 
atidarė Hamiltone litografinę spaustuvę. 
Ta proga naujasis spaustuvės savininkas 
spaudos atstovui pareiškė:

— Mūsų spaustuvė yra litografinė. Pa
grindinis spausdinimas atliekamas ofsetu, 
t. y. fotografiniu būdu, žinoma, spausdin
sime viską, bet ypač knygas ir žurnalus. 
Patarnausime ir lietuviams. Jiems esu nu
matęs daryti net 10% nuolaidą. Mūsų ren

nių išgirdau įdomių minčių ir, man atrodo, supratau 
tai, ką anksčiau tik gana miglotai suvokdavau. Po 
ligoninės teko imti akademines atostogas ir praleis
ti vienerius mokslo metus. Ilgai negalėjau atsipeikė
ti nuo avarijos metu patirto siaubo; galutinai pasvei
kęs, motociklą pardaviau, nes nebeįstengiau, atsikra
tyti baimės jausmo, kuris persekiodavo mane, kai 
tik imdavau važiuoti- Aplamai nervai tada gerokai 
pagedo.

Velniop tą motociklą! Juk ne apie jį dabar ke
tinau galvoti. Aha, galvojau, kokiom priemonėm 
motina ir tėvas kūrė visą šitą gerovę, šitą kvailą 
daiktų ir pinigų pasaulį, bet nuo tų minčių ir prisi
minimų mane stačiai vemti verčia. Būčiau tūksantį 
kartų laimingesnis, jeigu turto turėtumėm daug ma
žiau, bet kad viskas būų sąžiningai uždirbta. Su vis
kuo aš ilgai taiksčiaus. Gana. Daugiau nebegaliu. 
Turiu jiems tai pagaliau pasakyti, taip pat, kad ke
tinu mesti ekonomikos studijas ir pereiti į filologiją. 
Na, žinoma, tuoj pasipils priekaištai ir atkalbinėji
mai... Abu baisiai pasipiktins. Tegu! Manęs jie ne- 
beperkalbės.

Saulė, krypdama link laidos, atsisuka į langus; 
kambary darosi nepakenčiamai karšta. Prakaitas 
taip ir sunkiasi iš visų porų- Pašokęs nuo sofos, už
traukiu užuolaidą. Mane vėl troškina. Apačioj, vir
tuvėj, amsi pudelis, matyt, kažkas atėjo.

Aš nusileidžiu į virtuvę ir randu tenai Mongir- 
dienę, besišnekančią su senele. Mongirdienė pensi
ninkė, kaip ir senelė. Neseniai grįžo iš Amerikos, 
kur buvo savo sūnaus aplankyti, ir dabar vis ateina 
pasipasakoi, ką toje Amerikoje matė ir girdėjo.

Atidaręs šaldytuvą, ištraukiu limonado butelį. 
Šaltas gėrimas gaivina. Kol pamažu geriu jį, Mon
girdienė vis šneka ir šneka:

— Mano sūnus, brangioji, gražai gyvena. Visi 
daktarai tenai daug uždirba, o Celestinas tai jau 
ypatingai gerai. Savo namą turi. Aštuoni kambariai- 
Dvi mašinos garaže, viena jo, kita žmonos, šįmet 
dar vilą prie vandenyno nusipirko. Kad tu matytum, 
kaip puikiai viskas sutvarkyta, kokie baldai ir kili
mai. Liuksusas, brangioji, didžiausias liuksusas. Tik 
paukščio pieno betrūksta.

(Bus daugiau)

kamoji mašina (Compugrapfic) turi visus 
lietuviškus šriftus. Jau turime sudarę su
tartis su leidėjais spausdinti šias knygas: 
M. Aukštaitės „Ant marių kranto“ (roma
nas iš I D. karo ir pokario laikų Lietuvo
je, aipe 400 psl); Antano Klajūno (auto
rius Lietuvoje) „Requiem“ (poetiniai-filo- 
sofiniai atsiminimai, gausiai iliustruoti 
moderniais piešiniais; dailininkas irgi Lie
tuvoje). Rankraštis gautas slaptai; J. Ka
ributo „Atsiminimai apie teatrą nepriklau
somoje Lietuvoje“ (apie 300 psl.); P. Ens- 
kaičio „Rūtos ir lelijos“ (skautiški nuoty
kiai, apie 200 psl.); B. Milašiaus „Neuž
dirbtą naudą svetimi vėjai gaudo“ (krimi
nalinis romanas); kun. K. Burbulio „Gy
voji Evangelija“ (apie 400 psl.).

Pažymėtina, kad J. Enskaičio tėvas, Pra
nas Enskaitis., taip pat buvo suorganizavęs 
Kanadoje „Rūtos“ spaustuvę, kuri at
spausdino ir išleido keletą knygų. Prieš 
porą metų J. Enskaitis lankėsi Londone ir 
apžiūrėjo mūsiškę Nidos spaustuvę. Linki
me naujiems spaudos darbininkams ge
riausios sėkmės.

V. VERIKAITIS — PRELATAS...
Rūta šiūlytė, aprašydama savo įspūdžius 

su „Aido“ choru, „T. Žiburiuose“ pasako
ja, kaip po koncerto Šv. Tėvui „L‘Osser- 
vatore Romano“ parašė, kad choras atvyko 
lydimas dviejų prelatų — L. Tulabos ir 
Verikaičio. Spaudoje visko pasitaiko...

PELNINGAS KLUBAS
Sydnėjaus (Australija) Lietuvių klubas 

per pirmuosius savo veiklos metus turėjo 
43.000 dolerių pelno. Tai gražus pavyzdys 
kitiems lietuviškiems klubams.

„MUZIKOS ŽINIOS“
Naujas (Nr. 2-3) V. Mamaičio redaguo

jamas „Muzikos Žinių“ numeris daugiau
sia skiriamas muzikui J. Stankūnui pa
gerbti. Be to, iš jo sužinome, kad šį pava
sarį JAV mirė žinomas muzikas Jonas Či- 
žauskas, o kompozitoriui, lietuviškų mar
šų kūrėjui, Broniui Jonušui suėjo 75 me
tai. Įdomi V. Strolios paskaita apie vargo
nininką plokštelėse. Straipsnis apie prof. 
A. Aleksio 50 metų muzikinę veiklą, N. 
Mazalaitės „Legenda apie prisikėlimą“ ir 
plati dviem kalbom muzikinė kronika. 
Priedas — J. Stankūno duetas „Meilės bal
sai“.

„Muzikos žinios“ yra toks kultūrinis 
žurnalas, kuris sudomina ir tuos, kuriems 
muzikos pasaulis yra svetimas.

NAUJAS SPAUDOS KLUBAS
Rugsėjo 22 d. buvo įsteigtas Chicagos 

Lietuvių Spaudos Klubas. Steigiamajame 
susirinkime dalyvavo apie 30 asmenų. Pa
gal „Naujienose“ (Nr. 226) pateiktą ap
rašymą, „svarbiausias klubo tikslas yra 
kelti snūduriuojančius, nurodyti galimą 
pavojų ir imtis priemonių prieš lietuviams 
svetimos ir demokratijai pražūtingos poli
tikos pinkles“. Toliau sakoma, kad į lie
tuvių organizacijas braunasi elementas, 
kuris sėja pesimizmą, ardo lietuvių vieny
bę ir kenkia ALT-o darbui. Tatai rodytų, 
kad klubas įsteigtas lyg ir ALT-o šalinin
kų ir gins jo vedamąją politiką. Kas yra 
tas „ardomasis elementas“, aprašyme įsak
miai nepasakyta. Klubo įstatymų projektą 
pateikė teisininkas P. Stravinskas. Pagal 
tą projektą, klubas neisiąs į kovą su vei
kiančiomis organizacijomis, bet stengsis 
padėti JAV lietuvių spaudai.

Aiškindamas klubo ideologinius pagrin
dus, P. Stravinskas ryškiai pabrėžęs, kad 
„klubo nariais galės būti visi geros valios 
lietuviai, bet jokiu būdu nebus priimami 
vadinami ,;kultūriniai bendradarbiauto
jai“, „bendradarbiautojai su kraštu“, „ben
drautojai“ ir kitokiais vardais vadinami 
bendradarbiautojai, nes jie nebendradar
biauja su Lietuvos gyventojais, bet su 
okupanto parinktais žmonėmis.“

Klubo valdybon išrinkti: Petras Stra
vinskas, Martynas Gudelis, dr. VI. Šimai
tis, dr. Kazys Šidlauskas ir Valerijonas 
Šimkus.

Galutinis pataisytas klubo įstatymų pro 
jektas būsiąs priimtas kitame susirinkime.

Susirinkimo aprašymas baigiamas įsiti
kinimu, kad „padaryta pradžia bendradar- 
biautojams aptramdyti“.

NORVAIŠOS NEATVYKO
Vokiečių spauda jau iš anksto buvo pa

skelbusi, kad ką tik Mainze įvykusiose šo
kių varžybose dalyvauja ir lietuvių pora 
— daktarai Jūratė ir Česlovas Norvaišos. 
Deja, jie „dėl techniškų 'kliūčių“ negalėjo 
atvykti, nes negavo leidimo išvažiuoti.

Pirmą vietą šokių varžybose laimėjo 
anglų pora — R. & J. Gleaves. Varžybose 
dalyvavo šokėjai iš dvylikos Europos vals
tybių.

DAR VIENA KARALAITĖ
Čikagoje tautybių tradicinėje parodoje 

tos parodos karalaite buvo išrinkta lietu
vaitė studentė Laima Nainytė. Jai karalai
tės karūną uždėjo Čikagos miesto burmist
ras R. J. Daley. Spauda įsidėjo jos nuo
traukas.
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N. P. Timber Company Ltd.
NUO SUNKVEŽIMIO IKI SKLANDYTUVO

Įvažiuodamas į nedideli Keltteringo 
miestelį vidurinėje Anglijoje, vienoje kelio 
pusėje pamatai didelę ligoninę, o kitoje — 
aukšta tvora aptvertą kiemą, užverstą 
įvairaus dydžio rąstais. Daugiausia tai 
garsieji Anglijos elms trees (vinkšnos ar
ba guobos), kurios paskutiniais metais 
ypačiai išgarsėjo beveik nepagydoma 
olandų liga (dutch desease). Iš tų rąstų 
gaminamos lentos nors ir liūdesį sukelian- 
tiems, bet gražiai atrodantiems karstams.

Prie nedidukės kiemo kontoros durų va
rinėje lentoje gražiai (graviruotas užrašas 
— N. P. TIMBER COMPANY Ltd. Regis
tered Office. Lietuviškai tai reikštų: „Na- 

Pranas Požerskis
gio ir Požerskio medžio apdirbimo 'bendro
vė“. Apie šią bendrovę ir jos savininkus 
čia ir norima kiek papasakoti.

Penkiolikmetį Praną Požerskį karas už
klupo Viekšniuose, kur jo tėvas turėjo 
lentpiūvę. Tos lentpjūvės piuvenų, anot 
Prano, esą nuo mažens įsėdę į jo kraują. 
Po karo apsigyveno Greveno stovykloje ir 
lankė lietuvišką Prekybos mokyklą, čia jis 
susigiminiavo su savo kaimynu Stasiu Na- 
giu, 'kuris vedė Prano seserį. Taip visi kar
tu atvyko į Angliją ir įsikūrė žemės ūkio 
stovykloje prie Ketteringo. Ūkis neviliojo 
jaunųjų ateivių, ir jie vis galvojo apie sa
varankišką darbą. Dar padirbėję keletą 
metų odos ir plieno fabrikuose, nutarė pra
dėti „biznį“. Bet pasakyti lengviau, negu 
padaryti.

1952 m. Pranas Požerskis skuria šeimą, 
išsirinkęs sau puikią merginą iš tos pačios 
apylinkės. Šiuo metu jie jau yra išauginę 
ir išmokslinę sūnų studentą, kuris padeda 
tėvui, ir dukterį — grožio technikos spe
cialistę. Šeima įsikūrusi Isham vietovėje 
prie Ketteringo erdvioje viloje, kurios kie
me puikuojasi vienas už kitą gražesni pen
ki automobiliai. Jų tarpe naujutėlis 12 
tūkstančių svarų vertės Rolls-Royce. Tur 
būt, tai bus vienintelė lietuvių šeima Ang
lijoje, galinti pasididžiuoti tokiu automo
bilių skaičiumi.

1952 m. įvyksta persilaužimas. Abu svai
niai sukrapšto paskutinius penus, Požers
kis dar parduoda akordeoną ir už visa tai 
nusiperka seną sunkvežimį ir tokį pat mo
torinį įpiūklą. Atidaro malkų (firewood) 
įmonę — piausto, kur gaudami, pabėgius ir 
kitokius medžius ir, vežiodami nuo durų 
iki durų, pardavinėja tuo metu dar labai 
anglies trūkstantiems gyventojams.

Po trijų metų jau atsirado žemės skly
pas, mechaninis piūklas, geresnės trans
porto priemonės. „Bendrovė“ pradėjo pirk
ti mišką ir gaminti pabėgius ir ramsčius 
anglių kasykloms. Darbas sekėsi, patyri
mas didėjo. 1954 m. buvo išsinuomavę 
lentpiūvę Škotijoje, bet po kelių metų lik
vidavo ir ėmė dar labiau plėstis Ketterin- 
ge. Atsirado jau tikra medžio apdirbimo

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

įmonė — bendrovė.
Lentpiūvėje augo nauji pastatai, per

kamos vis tobulesnės ir brangesnės maši
nos, gabenama vis daugiau miško. 1957 m. 
N. P. Timber Company jau buvo pati di
džiausia medžio įmonė Midlande, patie
kianti medžiagą karstų gamybai ir kasyk
loms.

Šalia bendrojo darbo lentpiūvėje, abu 
atkaklūs žemaičiai dar imasi šalutinių dar
bų. S. Nagys savo sodyboje pamažu išvystė 
šeškų (minks) ūkį. o vėliau nusipirko ben
zino stotį ir garažą, kurį vis didino ir to
bulino. Gerokai pažengusį šeškų ūkį buvo 
priverstas likviduoti, nes miesto rajone 

mėgstami tik šeškų kailiai... Prie naujai 
įsigyto garažo įvyko pirmoji šeimos trage
dija. 1967 m. Stasys, betaisydamas vėjo 
nudraskytą stogą, nukrito ir užsimušė. Li
kusi našlė nebegalėjo broliui daug padėti, 
nors iš bendrovės visiškai ir nepasitraukė.

Dabar didžiausia darbų našta krito ant 
jaunojo Prano Požerskio pečių (jis dabar 
tik 47 metų). Dvigubu įnirtimu ėmė plės
ti įmonę. Sugalvojo gaminti medžiagą pra
monės gaminių padėklams — platformoms 
(angliškai pallets). Tų padėklų Anglijos 
fabrikai pareikalauja po vieną milijoną 
per mėnesį. Darbas pasirodė pelningas. 
Todėl dabar bendrovė planuoja pradėti ga
minti ne tik medžiagą, bet ir pačius padėk
lus. Daromi bandymai, numatoma užsaky
ti automatiškas, brangias mašinas.

Bendrovė turi savo agentus, kurie super
ka mišką, savus kirtėjus ir nuosavus bent 
šešis sunkvežimius, gabenančius vinkšnas 
ir ąžuolus iš tolimiausių Anglijos kampų. 
Iš viso šioje įmonėje dirba apie 50 žmonių.

Kartą Pranas per televiziją ar radiją iš
girdo, kad Anglijoje dar yra apie 14 mili
jonų akrų nenusausintos dirbamos žemės, 
šios rūšies pramonė dar esanti silpna. Jam 
šovė mintis pabandyti savo laimę. Pasi
kvietęs patyrusį kultūrtechniką, jis kartu 
su juo įsteigė naują bendrovę — Kettering 
Land Drainage Co. Ltd. Pradžioje dar
bas ėjo sunkiai, mes įsigytos mašinos neti
ko šios apylnikės dirvožemiams. Pagaliau 
atsigabenta iš Olandijos automatiška dre
nažo mašina, kaštavusi 29.5 tūkst. svarų. 
Su ja dirbant, vartojami ilgi plastikiniai 
vamzdžiai (66 pėdų). Darbas nepaprastai 
greitas ir patogus. Užsakymų per akis. 
(Ūkininkai už laukų nusausinimą gauna 
valdžios pašalpas). Kadangi tokios rūšies 
drenažo mašina, berods, pirmoji Anglijoje, 
tai ją ir jos savininkus jau bent porą kar
tų lankė laikraštininkai ir rodė per tele
viziją.

Šiuo metu abi bendrovės kartu jau daro 
apie pusę milijono svarų apyvartos (ne 
pelno!) per metus. Nežiūrint infliacijos ir 
'krizės, jų veikla plečiasi. O turint galvoj 
Prano Požerskio sumanumą ir ryžtą, tos 
veiklos ateitis neribota.

Vis dėlto, papasakojus visa tai, tik pusė 
būtų pasakyta, jei nebūtų paminėtas pats 
mėgiamiausias Prano užsiėmimas, jo „hob
by“ — sklandymas. Gal ne daug kas žino, 
kad jis yra vienas iš geriausių Anglijoje 
sklandytojų, iki šiol jau gavęs už įvairius 
rekordus auksinį „C“ ženklą su dviem dei
mantais. (šį ženklą turi vos keli sklandy
tojai Anglijoje).

Dar lankydamas Viekšnių gimnaziją, jis 
tiek domėjosi aviacija ir sklandymu, kad 
pats vienas 1943 m. pasigamino pirmąjį 
sklandytuvą. Tam reikalui jis surankiojo 
iš apylinkėje karo metu numuštų lėktuvų 
vielas ir net „pasiskolino“ apleistoje sina
gogoje rastus odos gabalus.

Karas sutrukdė jo planus, ir tik atvykęs 
į Angliją, vėl pradėjo rimtai domėtis 
sklandymu. Prieš 18 metų jis įsteigė pir
mąjį sklandytojų klubą Northamptonshire. 

Apie tą patį laiką suprojektavo vienvietį 
autožirą, kurį vėliau pardavė suinteresuo
tai firmai. Dalyvaudamas įvairiose varžy
bose, jis pirmas Anglijoje pasiekė 500 km 
rekordą, nuskrisdamas tą atstumą per 8 
valandas. (Šiais metais jis savo rekordą 
pagerino, nuskrisdamas tą patį atstumą 
per 7 vai.). P. Požerskis yra trečias ge
riausias sklandytojas Anglijoje ir aštun
tas Europoje. Šiais metais jis yra pasiry
žęs siekti aukščio rekordo, o taip pat nu
skristi be nutūpimo iš Anglijos į Šveicari
ją-

Paklaustas, kaip jis suderina sportą su 
tokiu intensyviu darbu, Pranas atsakė: 
„Aš privalau sklandyti, nes tik pakilus i 
orą, galima išsiblaškyti ir viską užmiršti. 
Iš dangaus aukštybių pasaulis atrodo ki
taip...“

Sklandymo sportas yra brangus. Pvz., 
paskutinės varžybos Šveicarijoje jam kaš
tavo daugiau kaip 200 svarų. O norint pa
siekti gerų rezultatų, reikia įsigyti gerą 
sklandytuvą. Praėjusiais metais jis tokį 
nusipirko Vokietijoje. Tai moderniškiau
sias sklandytuvas, aprūpintas kompiute
riu, radijo siųstuvu ir visokiais oro navi
gacijos instrumentais. Jo -kaina — 15 tūks
tančių svarų!

Važiuodami aplankyti Praną Požerskį ir 
jo malonią šeimą, nesitikėjome tiek daug 
pamatyti ir išgirsti. Jo lietuviškas užsispy
rimas ir darbštumas dar kartą įrodo, kad 
ir Anglijoje esama galimybių prasimušti 
ir pakilti. Tad gero vėjo, Pranai!

ji

Bangladešas badauja
Bangladešas yra palyginti maža (55.000 

kv. mylių) nuo Indijos atsiskyrusi valsty
bėlė, beveik kasmet kenčianti nuo potvy
nių ir kitokių gamtos nelaimių.

Šitame mažame plote gyvena 75 milijo
nai gyventojų, arba 1,300 žmonių vienoje 
kvadratinėje mylioje. Jeigu šitaip „sutan
kintume“ gyventojus Europoje, tai Pran
cūzijoje šiuo metu turėtų gyventi 600 mil. 
žmonių. Turint galvoj nepaprastai didelį 
gimimų skaičių, šito amžiaus pabaigoje, 
jeigu neišmirs badu, Bangladeše jau bus 
170 milijonų gyventojų.

Pagrindinis gyventojų verslas (75%) 
yra žemdirbystė. Ūkiai labai smulkūs, o 
žemė apdirbama pačiomis primityviškiau- 
siomis priemonėmis. Prieaugliui didėjant, 
kasmet didėja bežemių skaičius, kurie, ne
turėdami iš ko pragyventi, badauja. Tuo 
tarpu stambesnieji ūkininkai stengiasi sa
vo derliaus perteklių slaptai per sieną par
duoti Indijoje, nes vietiniai gyventojai ne
turi pinigų...

Šiais metais badas ypačiai plinta. Iki 
šiol jau yra mirę badu 15-30.000 žmonių. 
Kol bus nuimtas šių metų ryžių derlius, 
tas skaičius gali dar kelis kartus padidėti. 
Net ir tie gyventojai, kurie dar pajėgia 
šiaip taip gauti ryžių, dalinai badauja, nes 
labai trūksta baltymų ir vitaminų.

Pagrindinė priežastis, kodėl padėtis 
Bangladeše ir kitose valstybėse taip smar
kiai pablogėjo, yra tai, kad JAV, Kanada 
ir kiti duonos perteklių tiekiantieji kraštai 
dėl menkų grūdų kainų sumažino javais 
užsėjamus plotus. Be to, grūdų perteklių, 
vietoj pusvelčiui ar veltui atidavę badau
jantiems, jie pradėjo sušerti gyvuliams. 
Tokiu būdu jie galėjo pateikti savo kraš
tų gyventojams žymiai daugiau 'baltymi
nio maisto — mėsos. Taip pasielgė net So
vietų Sąjunga, žymią dalį 1972 metais JAV 
nupirktų grūdų sušerdama gyvuliams. 
Anot prancūzų agroekonomisto Rene Du
mont, praėjusiais metais trečdalis grūdų 
turtinguose kraštuose buvo sušerta gyvu
liams. Tokiu būdu turtingieji „suvalgė 
vargingųjų Afrikos ir Azijos kraštų vai
kus“...

Šiuo metu pasaulis išgyvena didžiausią 
maisto krizę nuo 1939-1945 m. karo. Jos 
aptarti ir išspręsti buvo susirinkę viso pa
saulio atstovai Romoje. Apie toj konferen
cijoj padarytus sprendimus bus kita kalba. 
Tuo tarpu vargšams bangladešams yra dar 
likusios trys išeitys: drastiškai sumažinti 
gimimų skaičių, importuoti duoną ir mo
kėti už ją aukštą kainą arba mirti ba
du...

A. Bučys

Devyni juodvarniai
Baudžiauninko
Devyni vaikučiai,
Sukritę ant molinės aslos, 
Mediniais šaukštais
Srėbė žilą putrą
Iš medinio lovio,
Tiek ir tebuvo
Ten tos poezijos,
Bet vaikai
Užsiaugino sparnus, 
Ir devyni juodvarniai 
Išskrido
Pro dūminės pirkios kraigą.
Baudžiauninkas
Neteko sūnų
Nei vergijos, —
Savo sparnais
Jie uždaužė ją 
Ir užkasė
Praeities juodoje girioje.

Kas yra infliacija?
Pats populiariausias žodis šiuo metu yra 

infliacija. Kas tai per daiktas? Žodynai in
fliaciją šitaip aptaria: pernelyg didelis po
pierinių pinigų padaugėjimas apyvartoje 
ir dėl to atsirandantis jų vertės mažėji
mas. Kadangi moderniškame gyvenime pi
nigai yra visų gėrybių matas, tai jų vertei 
mažėjant, tų gėrybių kainos kyla, ekono
minio gyvenimo pagrindai pradeda svy
ruoti. Šiuo metu D. Britanijoje pinigų ver
tė krinta apie 20% per metus.

Kodėl taip atsitinka? Pagrindinis atsa
kymas — perdaug pinigų. Jeigu valdžia jų 
dar daugiau leis į apyvartą, tai pinigas ga
li pasidaryti tiek vertas, kiek vertas popie
rius, ant kurio jis atspausdintas. Kodėl 
valdžia taip daro? Ji turi primokėti prie 
visam pasauly pakilusių maisto kainų, iš
laikyti ligonines, kariuomenę, tiesti kelius, 
statyti mokyklas, bibliotekas ir t. t. Tiems 
reikalams iš gyventojų surinktų mokesčių 
nebeužtenka, ir valdžia pradeda leisti nau
jus pinigus.

Dar vienas pinigų šaltinis, nesukeliąs in 
fliacijos, yra paskolos. Valdžia skolinasi iš 
gyventojų jų bankuose laikomas sutaupąs 
arba tiesiog iš kitų valstybių. Bet už pa
skolas reikia mokėti nuošimčius, kurie di
dina skolas. O pinigų vertei smunkant, 
nuošimčiai visada didėja. Jei gyventojai 
daugiau taupo, tai infliacijos pavojus ma
žėja.

Kas daugiausia nuo infliacijos nuken
čia? Atsakymas trumpas — taupytojai. Jie 
skolina (taupo) pinigus, kurių vertė kas
met mažėja ir gaunamieji nuošimčiai to 
mažėjimo nebepadengia. Tuo tarpu tie, ku
rie pinigus patys skolinasi arba gauna pa
šalpas, visada laimi. Trumpai sakant, sko
lininkas laimi, skolintojas nukenčia.

Kaip infliaciją sustabdyti? Pati pagrin
dinė priemonė — sumažinti valdžios išlai
das, t. y., mažiau duoti pinigų viešiesiems 
darbams, švietimui, sveikatos reikalams, 
gynybai ir t. t. Šias išlaidas sumažinus, ne 
tik nebekils krašto gyvenimo lygis, bet ne
išvengiamai atsiras nedarbas. Gyventojai 
turės daugiau veržti diržus, apsieiti be 
prabanginių prekių, gal net maistą sunor- 
muoti. Visa tai mažina valdžios populiaru
mą, kurį opozicija visada vadina nesuge
bėjimu. Nenuostabu, kad visų šitų priemo
nių nei viena valdžia nesiskubina imtis, 
bet vis ieško nujų būdų iždui papildyti — 
didina mokesčius, įveda primokėjimus už 
vaistus, apkrauna mokesčiais pąlikimus, 
dovanas, didina prabanginių prekių mui
tus ir t. t.

Kelias į infliaciją yra gana lengas, bet 
iš jos išsikrapštyti labai sunku. Jeigu val
džia laiku imasi protingų priemonių, nebi
jodama nustoti populiarumo, tai po keletos 
liesų metų jie gali vėl pradėti darytis rie
besni. Bet j'eigu vaikoįmasi populiarumo 
ir antiinfliacinės priemonės nėra pakanka
mai stiprios, tai kraštą pamažu slenka į 
padėtį, kurioje Vokietija'buvo atsidūrusi 
po pirmojo pasaulinio karo.

Infliacijos palydovai yra nedarbas, 
streikai ir net revoliucijos. Krašto ekono
miniai trūkumai neišvengiamai pradeda 
graužti demokratinės santvarkos šaknis, o 
socialinė nelygybė pagreitina perversmus 
ir revoliucijas. Vyriausybės padėtis tokiu 
atveju nėra lengva, tačiau ji nėra ir bevil
tiška.

Skaitytųjų taiSkai
KO TUO SIEKIAMA?

Kad komunistiniai ateistai, pilni neapy
kantos religijai, Bažnyčiai, dvasiškijai ir 
tikintiesiems, griebiasi melo, šmeižtų nė
ra ko stebėtis. Tai jų „mokslinis“ metodas 
kovoti su visa, kas rišasi su religija. Bet, 
kad jiems į talką pasišovė Stasys Kuz
minskas, yra daugiau negu nuostabu. Jis 
savo „Laiške iš Nottingham©“ („Europos 
Lietuvis“, 1974. IX. 24), kalbėdamas apie 
prieš dvejus metus Romoje įvykusį vysku
pų sinodą, prasilenkė su tiesa, teigdamas: 
„Tame suvažiavime vyskupai, Kristaus 
apaštalų įpėdiniai, nubalsavo, kad žmo
gaus persekiojimai Rytų Europoje (atseit, 
komunistiniuose kraštuose) jiems nežino
mi“. Čia straipsnio autorius ne tik prasi
lenkė su tiesa, bet stačiai iš piršto išlaužė 
nutarimą, kokio visiškai nebuvo. Jei jis 
drįsta taip teigti .tenurodo šaltinį, iš ku
rio tokią žinią yra paėmęs, nes patsai sino
de nedalyvavo ir nebuvo vykupų nutari
mų liudininkas. Juoba, kad tokio nutarimo 
iš viso nebuvo.

Ta proga S. Kuzminskas, paremdamas 
savo neteisingą tvirtinimą, paduoda Lietu
vos Diplomatijos Šefo S. Lozoraičio, neva 
užsienio spaudoje dėl minimo vyskupų si
nodo padarytą pareiškimą, kuriame tasai 
vyskupų nutarimas palygintas su bolševi
kų revoliucijos pirmųjų dienų fabriko dar
bininkų mitingu, kuriame nubalsuota, kad 
Dievo nėra...

Niekur spaudoje tokio S. Lozoraičio pa
reiškimo neteko pastebėti ir todėl jis yra 
neįtikėtinas, kad buvęs tokio turinio. Jei 
ir čia S. Kuzminskas prasilenkė su tiesa, 
patsai S .Lozoraitis padarys reikiamą pa
taisą. (Žiūr. S. Lozoraičio laišką „E. L.“. 
Nr. 43. Red.).

Ko S. Kuzminskis tokiomis insinuacijo
mis ir melagingomis informacijomis sie
kia? Paaiškina jis pats: esą reika bijotis 
„jėgos pataikūnų ir dvasios skurdžių“, ku
rie „nuvertina Kristaus Bažnyčios autori
tetą“, palieka „žmogų vieną šalia Bažny

LIETUVOJE
REIKIA PULTI

Komunistų partijos plenumo posėdyje 
apie spaudos darbą ir uždavinius praneši
mą padarė „Tiesos“ laikraščio redaktorius 
A. Laurinčiukas. Tame pranešime itin pa
žymėtini du dalykai: 1. Reikalavimas, kad 
gaminių kokybė būtų geresnė.

„Tarybiniai žmonės nesimeldžia daik
tams. Tačiau teisūs tie, kurie reikalauja, 
kad prekės būtų geresnės kokybės. Reikia 
griežčiau prabilti ir apie žmogaus elgesį 
bei etiką.“

2. Jokių nuolaidų „buržuaziniams nacio
nalistams“. Juos reikia tik pulti.

„Purvinomis diversijomis užsiiminėja 
lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai. Jie 
tarnauja antikomunizmui. Todėl mūsų 
propagandos užsieniui pobūdis turi būti 
tik puolamasis.“

NAUJAS TILTAS
Prie Nemenčinės pastatytas per Nerį 

naujas tiltas. Taip pat pastatytas viadukas 
ir apvažiavimo kelias.

AIŠBĖS RAŠTAI
„Vagos“ leidykla išleMo A. Sprindžio 

parengtą senosios kartos rašytojo Antano 
Kriščiukaičio-Aišbės raštų rinkinį, pava
dintą „Kas teisybė — tai ne melas“. Į rin
kinį sudėta penki originalūs apsakymėliai, 
geturi vertimai ir keletas škicų iš ciklo 
„Iš atliekamo literato užrašų“. A. Kriš- 
čiukaitis buvo teisininkas ir plunksnos 
ėmėsi tik jausdamas didelį lietuviškojo 
rašto trūkumą. Mirė Kaune 1933 m.

IEŠKO UŽDRAUSTŲ KNYGŲ
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj KGB ir ko

munistų partijos pareigūnai daro privatiš- 
kuose namuose kratas, ieškodami iš užsie
nio gautų ar nelegaliai įsigytų knygų. To
kios knygos paprastai konfiskuojamos. 
Dažnai konfiskuojami ir privatūs laiškai 
iš užsienio. Net madų ir technikos žurna
lai paskutiniuoju metu nebepasiekia adre
satų.

MAŽAI PUBLICISTIKOS
Lietuvos Rašytojų Sąjungos partinės or

ganizacijos ataskaitiniame susirinkime 
buvo peržvelgtas kūrybos idėjinis kryptin
gumas, jos ryšys su gyvenimu ir interna
cionalinių santykių plėtimas. Pasigesta 
publicistikos kūrinių. Tuo reikalu „Tieso
je“ rašoma:

„Paprastai kasmet „Vagos“ leidykla pa
teikia vieną kitą naują rašytojo publicis
tikos knygą. Šiemet jos dar nematome. 
Aistringas rašytojo publicistinis žodis te
bėra retas, ir apie tai su nerimu susirinki
me kalbėjo A. Jonynas, J. Macevičius ir 
kiti komunistai. Apibūdinęs publicistiką 
kaip operatyviausią žanrą, įgalinanti atsi
liepti į dienos aktualijas, iš aiškių idėjinių 
pozicijų įvertinti įvykius ir reiškinius, V. 
Radaitis apgailestavo, kad daugelis rašyto
jų šito neįvertina, retai pasinaudoja perio
dinės spaudos jiems teikiama tribūna.“

Šitoks pasisakymas byloja, kad net ir 
partiniai Lietuvos rašytojai bevelija laiky
tis atstu nuo politikos.

Kritikas V. Areška pareiškė, kad Lietu
vos rašytojų kūryboje vis dar vyrauja kai
mo tema. „Kūriniuose apie miesto gyveni
mą dažnai dingsta sodrios spalvos, ir auto
riai supilkėją, jų kūriniai suvienodėja“.

čios su savo sąžine ir su savo Dievu“. Baž
nyčia, kaip ir šių dienų politikai, „pavar
toja dvejopą mastą: vieną galingiesiems, 
kitą silpniesiems“.

Aišku, iš melagingų ir klaidingų prielai
dų, kitokia išvada ir negalėjo būti.

S. Kuzminskas reikalauja, kad Bažny
čia įsipareigotų ugdyti žmogaus sąžinę 
krikščionybės dvasioje, smerkti bet kurią 
neapykantą žmogaus žmogui. Bet šis rei
kalavimas ir pareiga būtina kiekvienam 
žmogui. Krikščionybės dvasia yra ne tik 
meilės, bet ir tiesos dvasia. Krikščioniška 
meilė yra priešinga neapykantai tiek at
skiram žmogui, tiek žmonių grupėms, šiuo 
atveju — Bažnyčios vyskupams. Atrodo, 
kad S. Kuzminskas, rašydamas savo 
straipsnį, šią tiesą pamiršo. Būtų tikrai 
gaila, jei jis, pasiremdamas neteisingomis 
prielaidomis, būtų susidaręs savo sąžinę ir 
savo Dievą.

J. Vaišnora

KASATE SAU DUOBĘ
Gerbiamas Redaktoriau,
Atrodytų, kad „Europos Lietuvio“ leidė

jai turėtų būti rimtai susirūpinę nekrolo
gais, kurių randame laikraštyje kiekvieną 
savaitę po kelis. Tačiau, iš kitos pusės, 
laikraštyje spausdinamos tokios žinutės, 
kaip Vietos baigiasi („E. L.“, Nr. 45), kur 
sakoma:

„Kapinių direktoriaus palankumo ir 
mūsų pastangų dėka, atsirado galimybė 
lietuviams įsigyti... (kapinėse) dar 16 vie
tų. Tuo jau pasinaudojo 6 tautiečiai...“

Atsieit, paskubėkite, nes neliks vietų!
Skaitant tokią žinutę, galima padaryti 

išvadą, kad laikraštis, kuris ir dabar turi 
neperdaugiausiai skaitytojų, kasa pats sau 
duobę.

Ar nereikėtų susilaikyti spausdinus ži
nutes, kur skatinama „pasinaudoti“ kapi
nių administracijos palankumu?

D. Balsevičius
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PADĖKIME APSIRŪPINTI SPAUDA
Pensininkų ir paliegusių skaičius lietu

vių tarpe nemažėja. Girdisi balsų, kad nuo 
atvykimo į Angliją skaitęs „Europos Lie
tuvį“ tautietis dabar nebepajėgia jo užsi
prenumeruoti. Iš savo pajamų jis užtenka 
kasdieninei duonai, bet ne visada atlieka 
pinigų dvasiniam alkiui nuraminti. O se
natvėje ir vienatvėje jis darosi vis dides
nis.

Todėl visos lietuviškosios, ypačiai šal
pos, organizacijos, klubai, sambūriai ir 
draugijas maloniai kviečiami apsidairyti 
savose apylinkėse, kas nepajėgia laikraš
čio užsisakyti. Kalėdos yra gera proga 
įteikti spaudos dovaną, kuria gavėjas nau
dosis ištisus metus. Tuo pačiu bus parem
ta ir lietuviškoji spauda. „Europos Lietu
vio“ prenumerata pensininkams £4.00 
metams, kitiems £5.50.

AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
I. Klumbys (iš a. a. P. Kybarto palikimo) 

10.00 sv., R. Sakalauskas (Blake) ir P. 
Bugailiškis — po 3.50 sv., L. čiudiškis — 
1.75 sv., J. Staniškis — 1.00 sv'., R. Mali
nauskienė — 0.75 sv., P. Pupalaigis ir K. 
Jankus — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo — P. Ramaitis 
£2.00.

AUKA SENELIAMS
Bristolyje gyvenąs tautietis R. Sakalaus

kas Kalėdų švenčių proga paaukojo lietu
viams seneliams ar šiaip nedarbingiems) 
5 svarus. Jo auka pervesta „Dainavos“ 
Sambūriui, kad jos paskirtų ją labiausia 
reikalingiems asmenims.

Ta proga R. Sakalauskas rašo: „Jei atsi
ras daugiau aukotojų seneliams, tai už 
kiekvienus suaukotus dešimtį svarų, aš dar 
prisiųsiu po vieną svarą“.

Gražus ir džiuginantis įsipareigojimas.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu

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

Ji priima laikraščio ir knygų užsakymus 
ir persiunčia pinigus.

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

LONDONAS
VISI Į BAZARĄ

Pabaltiečių kalėdinis bazaras įvyks lap
kričio mėn. 30-tą dieną ir gruodžio mėn. 1- 
mą dieną, šeštadienį, lapkričio 30 d. nuo 
11 — 8 vai. vakaro. Sekmadienį — nuo 3 — 
8 vai. vakaro.

Sekmadienį 5 vai. pasirodys Londono 
šeštadieninės mokyklos vaikučių Tautinių 
šokių grupė, kuri visada labai gražiai pa
šoka ir susilaukia daug ovacijų. Lietuviš
kam skyriui atstovauja Londono Lietuvių 
Moterų sambūris „Dainava“. Dar ne vėlu 
atsiųsti bazarui dovanų.

Veiks loterija, bufetas. Be to, galėsite 
nusipirkti gražių ir įdomių kalėdinių do
vanėlių, kurių krautuvėse nerasite.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Adresas: 72, Queensborough Terrace, 

Bayswater, London, W. 2, Latvių Namuo
se.

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Pranešame, kad lapkričio 30 d. DBLS 

Derby Skyrius rengia jaukų
KARIUOMENS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks „Grand Stand" viešbu

čio salėje, Nottingham Rd., Derby, 6.00 vai. 
vak.

Programoje trumpa oficialioji dalis, po 
kurios pasirodys vietinės meninės pajėgos 
su gražia ir įvairia programa. Vėliau bus 
šokiai ir pasilinksminimas iki vėlaus va
karo.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
lankyti, nes, kaip ir visuomet, gražiai ir 
linksmai praleisite laiką draugiškoje at
mosferoje bei šeimyniškame ratelyje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — gruodžio 1 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — gruodžio 1 d., 11.15 

vai., Židinyje.

PRANEŠIMAS
Baigiu sutvarkyti mano turimus TĖVY

NĖS APSAUGOS RINKTINĖS dokumen
tus. Taip pat baigiu Rinktinės įsisteigimo 
bei veiksmų apžvalgą. Jei kas buvusių 
TAR-nės dalyvių turėtų kokių dokumentų, 
duomenų bei pageidavimų ir norėtų įterp
ti, lauksiu iki ateinančių metų vasario 
pradžios.

Mano adresas: Jonas D. Č e s n a, 261 E. 
University Ave., Apt. 905, St. PAUL, Minn. 
55101, U. S. A.

MANCHESTERIS
PAKEISTAS LAIKAS

Vaikams rengiamoji Kalėdų Eglutė bus 
ne gruodžio 21 d. 5 vai. p. p., kaip paskelb
ta „E. Lietuvyje“ (Nr. 45), bet gruodžio 22 
d. (sekmadienį) 4.00 vai. po pietų.

Su dovanomis atvyks Kalėdų Senelis. 
Jaunieji skautai išpildys programą.

Visi klubo nariai-tėvai minėtą dieną pra
šomi savo vaikučius atsivesti į jiems ren
giamą Eglutę klube.

Tėvų K-tas

STOKE-ON-TRENT
VAJUS, VAJUS

Tarybos posėįdis-susirinkimas Sodyboje 
jau duoda rezultatus. Iš viso, tai buvo nau
dinga repeticija. Iš jos skyriai galės pasi
daryti išvadas, kaip atstovai visuotiname 
suvažiavime turės pasielgti.

Stoke-on-Trent skyriaus metiniame su
sirinkime V. Andruškevičius painformavo 
23 susirinkusius narius apie visą Tarybos 
posėdžių eigą. Po to sekė ginčai, diskusi
jos, kurias mes visi taip mėgstame. Dau
giausia apsistota ties „Europos Lietuviu“. 
Kadangi čia turime tik septynius skaityto- 
jus-prenumeratorius, tai nuspręsta, kad 
reikia rimtai pagalvoti, nes Bielinio krau
jas šaukiasi į mus laisvus. Bandyta aiškin
tis ir teisintis, kad panaši padėtis esanti 
ir kituose skyriuose. Jonas sako, kad rei
kia žmogaus, kuris priimtų pinigus ir už
sakytų. Antanas aiškinasi, kad grįžus iš 
darbo ir pasiginčijus su žmona, reikia už
sukti į alinę. Petras sako, kad sekmadienį 
būtų gerai pavartyti laikraštį, nes ten esą 
daug ir įvairių žinių iš lietuviškų kolonijų 
gyvenimo, bet vis nesurandąs laiko užsuk
ti į paštą pasiųsti užsakymo. Tokių ir pa
našių paaiškinimų daugybė. Tačiau bend
rai pripažinta, kad tai yra apsileidimas ir 
nerangumas. Bielinio laikais, anot pirm. 
P. Dudėno, buvo kitaip. Tada reta malda
knygė (kantička) buvo labai brangus da
lykas. Ji buvo dažnai knygnešio krauju 
aplieta. Dabar mums niekas nedraudžia, 
bet už tai pasidarėme apatiški lietuvybės 
išlaikymo reikalams.

Susirinkime buvo nuomonių, kad, girdi, 
jei „E. L.“ būtų kieno nors asmeniška nuo
savybė, tai pastangos sudaryti didesnį 
prenumeratorių skaičių, būtų didesnis. 
Gal net papigintų išpardavimą, kaip pre
kybos firmos, kol susidarytų didesnis ap
simokančių skaičius. Dabar nesvarbu, kiek 
prenumeratorių, nes alga vistiek mokama. 
Buvo pasiūlymas parinkti platintoją, ku
ris gautų, pvz. po 20 ar daugiau egzemplio
rių, o jis savaitgaliais prie alaus bokalo 
juos parduotų. Žmonės nupirktų dėl šven
tos ramybės, nors ir nesugebėtų ar neno
rėtų perskaityti. Tikslas pateisina priemo
nes.

Pagaliau buvo pasiūlyta paskutines dvi 
savaites prieš Kalėdas siųsti po du „E. L.“ 
numerius nuolatiniams skaitytojams, kad 
jie po vieną atliekamą numerį perduotų 
daugiausia vilčių teikiančiam naujam pre
numeratoriui. Kad nesusidarytų nuosto
lių, skyrių valdybos galėtų pasiųsti po 
£2.00 ar daugiau „E. L.“ administracijai. 
Tai būtų vienkartinis investavimas, kuris 
ateityej apsimokėtų. Būtų gera, Bradfor- 
do pavyzdžiu, turėti prenumeratas suren
kant! agentą.

Po susirinkimo net penki stokiečiai pa
sižadėjo per P. Dudėną užsisakyti „E. L.“. 
Sveikiname.

Stoke ėkyrius pareiškė savo nuomonę, 
turėtų pasisakyti ir kiti. Galutinį sprendi
mą palikime C. V-bai, bet spaudos akcija 
turėtų būti pravesta.

Susirinkime dalyvavęs VI. Dargis primi
nė, kad lietuvių susiskaldymas į kelias 
grupes taip pat niekam į naudą neišeina.

Pabaigai P. Dudėnas parinko tokį spau
dos platinimo dvieilį:

„Europos Lietuvis“, tai paguoda mano, 
Kas jo neskaito — nieko neišmano.

V. A.

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-Liet. ir Liet.-Anglų.
Rašyti: „Dainora“, 14, Priory Rd., KEW- 

Surrey, TW9 3DF.

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Du teatrai
Australijos lietuvių bendruomenėje po

karinės emigracijos pirmieji dešimt-pen
kiolika metų, pradedant 1948-tais metais, 
buvo gana kūrybingi. Aktyviausiai pasi
reikšta scenos mene. Turtingi koncertai, 
tautinių šokių pasirodymai, mėgėjų rate
lių vaidinimai užpildė kasdienį gyvenimą 
ir reiškė mūsų lietuviškos sielos troškimus, 
veržlumą ugdyti, puoselėti tautiškas ver
tybes. Tai buvo turtingi, riebūs metai. Su
sikūrė profesionalinės scenos meno studi
jos: Adelaidėje — Juozo Gučiaus Lietuvių 
teatro studija, Melbourne — Danos Nas
vytytės išraiškos šokio studija, Sydnejuje 
— Avos Saudargienės Jaunių teatro studi
ja ir Perthe — R. Rataiskienės ir J. čuno- 
vienės baleto studija. Be to, gausiai reiškė
si įvairūs mėgėjų rateliai.

Sydnejaus scenos mene iškilo du stip
rūs vienetai. Tai Sydnejaus Lietuvių teat
ras „Atžala“ ir Sydnejaus Jaunių teatras.

Iširus mažoms teatro mėgėjų grupėms,

VOKIETIJA
PABALTIEČIŲ STUDENTŲ IR JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS BAD GODESBERGE
Jau eilė metų, kai kunigas Juozas Urdzė 

Bad Godesberge, Pabaltiečių krikščionių 
studentų sąjungos name ruošia studentų 
ir jaunimo suvažiavimus. Toks suvažiavi
mas šiemet įvyko spalio 31 — lapkričio 3 
d. d. Reikia pažymėti, kad tokie suvažiavi
mai riša vienybėn Pabaltijo kraštų jauni
mą išeivijoje, nes visi kartu klausosi pui
kių paskaitų, gieda, dainuoja bei sportuo
ja. Ypatingai vakarai prie židinio suartina 
trijų tautų jaunimą. Gražiausias vakaras 
buvo šeštadienį, lapkričio 2 d., kai po pia
nino koncerto, dueto (dainavo jauna lietu
vaitė Albina Kablauskaittė ir jaunas lie
tuvis Valdemaras Kučma iš Solingeno lie
tuvių liaudies dainas modernia forma) ir 
skaidrių rodymo, visi susėdo ir traukė lie
tuviškas dainas. Latvių jaunimas buvo 
mūsų lietuviškų dainų taip sužavėtas,'kad, 
pasiėmęs dainorėlį, dainavo kartu. Tame 
suvažiavime buvo tik trys vyresnio am
žiaus estai. Lietuvių tą šeštadienį jau bu
vo apie 18, jų tarpe trys „Baltijos“ kvinte
to nariai iš Wuppertalio. Tie trys vyrai — 
Bertulaitis, St. Jasulaitis ir E. Rotkis — 
savo puikiais balsais sustiprino lietuvių 
jaunimo grupę ir nukonkuravo kitus. Tie
siog malonu buvo girdėti įvairiausias lie
tuviškas liaudies dainas, kurios suskam
bėjo Annabergo pilaitėje. Mūsų jaunimas 
užsitarnavo didžiausią pagyrimą.

Pirmą dieną jaunimo buvo dar mažai. 
Kunigas J. Urdzė atidarė suvažiavimą ir 
pasveikino suvažiavusius. Vakare įvyko 
Biblijos valandėlė.

Lapkričio 1 d. susirinko jau žymiai dau
giau jaunimo. Po pusryčių darbas pradėtas 
Biblijos valandėle. Pravedė kunigas Rolf 
Amling iš Oldenburgo. Po Biblijos nagri
nėjimo jis skaitė paskaitą, tema: „Indivi
das ir visuomenė pagal Biblijos ir teologi
jos aspektus“.

Po kavutės paskaitą skaitė kunigo J. Ur- 
dzės sūnus, dipl. sociologas Andrejs Ur
dzė, tema: „Žmogus, jo aplinka ir kas jį 
įtakoja?“

šeštadieni, lapkričio 2 d., suvažiavime 
buvo jau virš 40 asmenų. Prieš pietus 
klausėmės dviejų paskaitų: „Žmogus mo
dernioj visuomenėj — susvetimėjimas ar 
broliavimasis?“, skaitė dipl. sociologas Ja
nis Liepinš. „Individas ir visuomenė kas
dienybėj" — skaitė kun. Paulis Urdzė.

Tos dienos popietis buvo laisvas ir kiek
vienas galėjo važiuoti, kur tik norėjo. Va
sario 16 gimnazijos grupė aplankė Vaka
rų Vokietijos laikiną sostinę Bonn'ą ir ap
žiūrėjo jos įžymybes.

Pabaltiečių krikščionių studentų sąjun
gos taryba šeštadienį po pietų iki vidur
nakčio turėjo savo metinį posėdį ir aptarė 
ateities veiklą. Kiekvieną vakarą vyko va
karinės pamaldos. Pirmą vakarą jas pra
vedė kunigas diakonas Fr. Skėrys iš 
Mannheimo, antrą — kunigas Poeld (es
tas) iš Bielefeldo, ir trečią vakarą kuni
gas Rolf Amling (vokietis) iš Oldenburgo.

Sekmadienį programa prasidėjo bendro
mis pamaldomis su Šventa Vakariene, ku
rias laikė broliai kunigai Juozas ir Paulis 
Urdzė.

Po pamaldų įvyko suvažiavimo uždary
mas. Čia kiekvienas dalyvis galėjo pasaky
ti savo nuomonę apie renginį: ar jam su
važiavimas patiko, ar ne? Ką galėtumėm 
kitą kartą geriau padaryti? Jaunimas pa
teikė įvairiausių pasiūlymų dėl temų ir 
dėl programos.

Pavalgius skanius pietus, dar padaryta 
prisiminimui bendra nuotrauka. Po to visi 
dalyviai, nuoširdžiai padėkoję kunigui J. 
Urdzei ir Poniai už malonų priėmimą ir 
vaišes, išsiskirstė namo prie savo kasdie
ninių uždavinių ir pareigų.

________________ Fr. Sk.

QLASQOWAS 
t 
SERGA D. KANIAUSKAS

Staiga sunkiai susirgo Domas Kaniaus
kas, daugumai mūsų pažįstamas ir maty
tas scenos veikėjas.

Po sunkios vidurių operacijos Southern 
General ligoninėje, dabar jau taisosi, bet 
gal dar užtruks ilgesnį laiką, kol sustiprės. 
Apgailestauja, kad negalėjo atvykti į Ra- 
movėnų rengiamą šventę Manchesteryje. 

„Atžala“ subūrė stipriausias teatralų jė
gas ir 1955 m. spalio mėn. davė pirmą 
spektaklį. Tai buvo K. Binkio „Atžaly
nas“, kurį režisavo aktorius Julius Dam
brauskas, dekoracijas paruošė V. Stanevi
čius. Šis vaidinimas sydnejiškius sužavė
jo, o grupei buvo pripažintas teatro statu
sas.

Po metų K. Dauguvietytės režisuoti „Mo
kyklos draugai“ (dekoracijos K. Ankaus) 
dar labiau sustiprino šį vienetą. Trečią 
spektaklį „Visuomenės veikėjai“ režisavo 
S. Skorulis, aktorius, režisorius.

Vėliau kasmet, režisuojant K. Dauguvie
tytei ar S. Storuliui, „Atžala“ davė po vie
ną rūpestingai paruoštą, gerai apšlifuotą, 
kūrybiškai įdomų spektaklį.

Nuo 1965 m., t. y., po dešimtmečio, teat
rinė grupė darė ilgas pertraukas, publika 
rodė apatiją savo vaidinimams, šių metų 
S. Skorulio režisuotas spektaklis „Popiečio 
diagnozė“ ir vėl prikėlė bendruomenę iš 
susnūdimo. Tai malonus „Atžalos“ pasi
reiškimas, kuris, linkėtina, atneš naujos 
gyvybės Sydnejaus lietuvių teatro mėgė
jams.

Sydnejaus lietuvių Jaunių teatras įsikū
rė 1952 m. Jam vadovavo Ava Saudargie
nė, pedagogė, režisierė. Teatras studijinio 
pobūdžio, sėkmingai veikė penkiolika me
tų. Dainų ir -šokių koncertai bei pasakų in
scenizavimai sudarė progą mokytis lietu
vių kalbos ir pažinti tautinio meno ir Lie
tuvos istoriją. Studijos mokinių, kurių bu
vo 30-40 per visą veiklos laiką, lietuvių 
kalbos grynumas ir turtingumas atkreipė 
visos bendruomenės dėmesį. Jaunių teat
ras pasidarė labai populiarus ir spektak
liai skaitlingiausiai lankomi, entuziastiš
kai priimami.

Jauniems aktoriams vaidybiškai sustip
rėjus, prieita prie didesnių vaikalų pasta
tymų, pvz., 4 veiksmų „Eglė žalčių kara
lienė“, „Batuotas katinas“, 3-jų veiksmų 
„Sigutė“ ir kitų ilgesnių vaidinimų. Pas
kutinis pastatymas buvo 1967 m. su Avos 
Saudargienės parašyta pasaka „Buvo bro
liai devyni“.

Visus pastatymus režisavo A. Saudargie
nė, talkininkaujant tėvams ir savaitgalio 
mokyklos mokytojams B. Geniui, D. Sko- 
rulienei, M. Apinienei, J. Nakučiui; muzi
kams K. Kavaliauskui ir Br. Kiveriui. De
koracijos pradžioje darytos A. Šimkūno,
K. Jankaus, o vėliau, visos A. Pluko.

Geros dekoracijos, puošnūs kostiumai, 
jaunų aktorių sklandus ir vaizdus pasiruo
šimas, šokėjų grakštumas iškėlė šį jaunų
jų teatrą į profesionalinį lygį. O jo auklė
tiniai išaugo į gerai lietuviškai kalbančius, 
lietuvių tautos kultūrą pamilusius jaunuo
lius, kurie šiandien, baigę mokslus, dirba 
įvairiose profesijose ir prisideda prie lie
tuviškos kultūrinės veiklos.

Sydnejaus „Atžala“ kelis kartus gastro
liavo Canberroje, o Jaunių teatras Mel
bourne.

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Preš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lie
tuvoje, nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų pre
kių, kurios ypatingai ten yra naudingos ir pageidau
jamos.

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka 
moterų eilutėms arba suknelėms 1 jardas kainuoja

£2.50
Lygi crimplene medžiaga suknelėms 1 jardas £2.50 
Crimplene medžiaga su blizgučiais 1 jardas £3.25 
(Crimplene medžiagos viename siuntinyje galima 
siųsti iki 8 jardų.)
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3 ir ket
virtis jardų £19.00
Labai gera eilutei angliška medžiaga 3 ir ketvirtis 
jardų £16.50
Moterų paltams stora vilnonė medžiaga 3 jardai

£12.00 
Minko kailis moteriškam paltui £18.50
Nailono kailis moteriškam paltui 3 jardai £12 00 
Vyriški arba moteriški’užsisegami megztukai (Car
digan) £6.50
Vyriški nailono marškiniai £3.70
Sulankstom lietsargiai (labai geri) £3.50
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės, 
su blizgučiais £3.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pini
gus tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti. 
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudoji
mui „Olympia“ rašomąsias mašinėles su lietuvišku 
šriftu. Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis. Kiekvieno siuntinio 
pristatymas garantuotas.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND, 
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo 
pageidavimus.

Pirmieji penkiolika metų buvo turtingi 
metai, po jų atėjo liesi. Bet kaip ir po 
kiekvienų liesų ateina riebūs metai, taip 
ir dabar laukiama kultūrinės veiklos su
aktyvėjimo, kurį žada mūsų gražus jauni
mas.

Skautiškuoju keliu
APDOVANOJIMAI, PAKĖLIMAI

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir- 
mijos lapkričio 1 d. proga LSS garbės 
ženklais apdovanoti ir į skautininkų laips
nį pakelti: Domas Jelinskas, Manchesteris 
(atžymėtas „Padėkos“ ordinu su rėmėjo 
kaspinu); v. si. Aldona Šaduikytė — Vo
kietijoje (pakelta į paskautininkės laips
nį).

Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. Vadijos 
LSS ženklais apdovanoti: Juozas Levins- 
kas — Derbyje, „Už Nuopelnus“ ordinu su 
rėmėjo kaspinu ir s. v. si. Algis Silnickas, 
Leeds „Pažangumo“ žymeniu.

Visi apdovanotieji ir pakeltieji labai 
maloniai sveikinami.

Apdovanotiesiems nuoširdžiai dėkojame 
už jų didelius darbus Sąjungai, paramą :r 
pagalbą vadovams-vadovėms. Sveikiname 
su šventėmis.

Viso geriausio!
Budžiu,

v. s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos 

Pirmininkas ir Vyriausias Skautininkas

„BUDĖKIME“ NEPASIRODYS
Numatytas prieškalėdinis ,JB<tMėkime“, 

rinkėjui susirgus, nebeišeis. Skaitytojus 
nuoširdžiai atsiprašom.

Tikimasi, kad po švenčių „Budėkime“ 
vėl pasirodys.
Rajono Skautų Vadi ja ir administratorius

Parama Rajonui
M. Janulis — Nottinghamas, aukojo 1 

sv.
Nuoširdus skautiškas ačiū.

PRIEŠ 25 METUS
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. lapkričio 25 d.
— Lietuvių Namams pirkti surinkta dar 

tik 2,400 svarų. DBLS Centro valdyba 
svarstė klausimą: grąžinti įnašus, ar skelb
ti naują vajų. Nutarta skelbti dar vieną 
namų pirkimo vajų.

— Kalėdų proga D. Britanijos gyvento
jai galės pirktis vieną unciją daugiau be
kono ir pusę uncijos arbatos...

— Per paskutinį pusmetį uždaryta 150 
buvusių žemės ūkio darbininkų hostelių.

— Į Kanadą iki 1949 m. birželio mėn. 
buvo atvykę 6,918 lietuvių.

— Nuo 1949 m. lapkričio 13 d. Vatikano 
radijas pradėjo lietuviškas transliacijas.

— Lowtone suruoštame lietuvių koncer
te Liverpoolio lietuvis (mažai bemokąs 
lietuviškai) R. Stadalninkas parodė retų 
magiškų numerių, o anglas McDough, ku
rio žmona esanti lietuvaitė, padainavo ke
letą arijų.
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