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Baltai Helsinkyje
Prieš pat laikraštį išleidžiant, „Mar
gutis“ prisiuntė čia spausdinamą praneši
mą apie baltų dalyvavimą Helsinkyje.

XXK metai

Londonas, 1975 m.rugpiūčio 12 d.

DUONA IR politika
Sov. Sąjunga ir šiais metais stengiasi
supirkti JAV ir Kanados kviečių atsargas.
Vieni sako, kad jiems trūksta duonos, kad
šių metų javų derlius numatomas blogas,
o kiti tvirtina, ■kad duona yra pati geriaušia priemonė politiniams žaidimams laimėti. Pasiūlyk alkanoms minioms duonos
— ir laimėsi jų širdis. O tų alkanų tautų,
kurios tiesia rankas į duoną, pasaulyje
šiuo metu ypatingai daug. Pasirodo, kad
šiais laikais lengviau yra Azijos ir Afrikos
tautoms išsikovoti nepriklausomybę, negu
apsirūpinti duona.
Yra idealistų, kurie galvoja, kad JAV
nebeparduos kviečių Sov. Sąjungai, nes
tuo būdu nuskriaudžia alkanuosius. Tokie
idealistai užmiršta lietuvišką priežodį, kad
sotus alkano neužjaučia. Nesvarbu, kad
tie alkanieji užrašys savo sielas tam, kas
numes jiems duonos plutą. Su duonos pre
kyba ankštai siejasi ir sielų prekyba, ku
ria pasinaudoti mokė Marksas ir Leninas.
Vis dėlto daugelis rimtų ūkio specialis
tų tvirtina, kad sovietai, valdydami tur
tingiausius pasauly dirvožemius, dar ne
sugeba patys pakankamai duonos pasiga
minti. Jeigu iš tikrųjų tos duonos iki so
čiai turėtų, tai „Pravda“ nerašytų apie
sunkias bausmės moteriai, kuri per 6 mė
nesius sušėrė gyvuliams 1.600 kepalų duonos...
Niekam ne paslaptis, kad duonos trūkūmas atsirado kartu su kolchozais. Stalinas išmarino badu milijonus Ukrainos
ūkininkų, Chruščiovas pradėjo pirkti grū
dus užsienyje, o Brežnevas įsivedė grūdų
spekuliaciją. Jis superka grūdus, kad jų
neliktų kitiems kraštams, o paskui par
duoda, gaudamas aukštesnes kainas ar po
litines koncesijas. Ir kas galėtų jį už tai
peikti...
Kas seka sovietinę spaudą (neišskiriant
ir vilniškės „Tiesos“), tas žino, koks neiš
pasakytas biurokratizmas viešpatauja kol
chozuose. Vienas „Pravdos“ koresponden-

tas pasakoja, kad užėjus darbymetei, į
kolūkius pradeda plaukti raštai ir instruk
cijos, reikalaujančios pildyti formas, daly
vauti susirinkimuose, pradėti remontus,
ruošti sandėlius ir t. t. Tokių instrukcijų
kiekvienas kolūkis per metus gauna dau
giau kaip 700. Tad nenuostabu, kad pa
skendus popierizme ir garbės raštuose, lie
ka nesuremontuoti ūkio padargai, laiku
nenuimtas derlius. Darbininkai nustoja
noro dirbti, nes, anot to paties korespon
dento, jei kombainas neveikia, tai gražiais
žodžiais javų nesuvalysi.
Prieš keletą metų sovietinėje spaudoje
buvo pradėta propaguoti „mažųjų viene
tų“ sistema. Siūlyta ūkį išdalyti atskiroms
žmonių grupėms, kurios rūpintųsi „savo
lauku“ nuo suarimo iki derliaus nuėmimo.
Bandymai pasirodė labai efektyvūs. Tūlas
kolchozo vedėjas čudenko Kazachstane
tuo būdu žymiai sumažinęs darbininkų
skaičių, o kolchozo laukų derlių padidinęs
300%.
Čudenko buvo pradėjęs garsėti, kaip ka
daise garsėjo Stachanovas. Tačiau parti
jos viršūnės įžiūrėjo jo darbe pavojų ko
lektyvinei sistemai. Grupęs pradėjo linkti
į individualizmą, todėl atsisakyta nuo jų
kūrimo ir pasukta priešinga linkme —
pradėta kolchozus jungti į milžiniškus ūki
nius vienetus. Pogrindžio spaudos žinio
mis, čudenkai buvusi sufabrikuota byla,
nuteistas 6 metams kalėjimo, kuriame jis
ir pasimiręs.
Keista gyvenimo ironija: statistikos len
telėse skelbiami beveik fantastiški kviečių
derliai, užauginami pašarinių žolių miškai,
o duonos kasdieninės pritrūksta ir gana.
Tuo tarpu Amerikos farmeris šypsosi ci
garą įsikandęs, visiškai negal vedamas,
kad savo kviečiais pamažu padeda megzti
politini tinklą, į kurį vieną dieną pats gaIi pakliūti.

Rugpjūčio Id. New Yorke buvo du
kartus telefonu kalbėta su VLIKO pirmi-'
ninku Kęstučiu Valiūnu. Pirmą kartą
anksti rytą Valiūnas kalbėjo iš Helsinkio.
Jis pasidžiaugė, kad pabaltiečiai Helsin
kyje veikia energingai. Jau išdalinta apie
3000 informacinių lapelių. Susitikinėjamą
su Suomijos, Švedijos ir kitų valstybių SKAUDI NELAIMĖ IŠTIKO „DIRVĄ“ kūmose esančio kolchozo vedėjo, kaip šie
met užderėjo kviečiai? „Dievui iki kelių“,
spaudos bei daugelio delegacijų atstovais.
Trečiadienį, liepos 30 d. 2 vai. ryto, kai šis atsakęs. „Ai- tu dar iki šiol nežinai, kad
Ypatingai artimai bendradarbiaujama su
Reuter telegramų agentūra. Platesnė in „Dirvos“ 54 numeris bvo baigtas spaus Dievo nėra“. „Taigi ir kviečių mūsų kolformacija buvo duota JAV, Britanijos, dinti, po trijų valandų užsidegė kaimy choze nėra“...
Vakarų Vokietijos, Ispanijos ir kelioms nystėje esantis pastatas. Penktą valandą
šias istorijas Šelepinas papasakojęs Pokitoms ambasadoms. Dr. Valiūnas prašo ryto didelis sprogimas pažadino „Dirvos“ litbiuro posėdyje. Ir už tai jam buvę patarnautoją Vincą Kizlaitį, gyvenantį „Dir
tęsti budėjimus, demonstracijas.
vos“ pastate. įsiliepsnojęs gaisras tuojau siūlyta daugiau į posėdžius nebeatvykti.
Tą pačią dieną 3 vai. p.p. dr. Valiū apėmė visą antrąjį aukštą. Laimingu bū
nas vėl buvo pasiektas Stockholme. Jis du buvo išgelbėta „Dirvos“ skaitytojų
SPAUDOS TAIKA
papasakojo, kad baltų jaunimas suruošė kartoteka, raštinė ir kompiuterinė rinkimo
„Rheinischer Merkur“ (13. 6. 75) apra
demonstracijas pačiame Helsinkio mieste. mašina. Beveik visai sunaikinta „Dirvos“
Kad būtų išvengta areštų, demonstrantai komplektai, knygos, spaustuvės ir foto šo 1937 m. J. Goebelso išrastą doktriną
pasiskirstė į kelias grupes. Demonstruota grafinės medžiagos ir kt. Iš „Dirvos" pa spaudos taikai įgyvendinti. Tą jo doktriną
„Neue Vorwaerts“ laikraštis Praboje taip
ne tuo pat metu ir įvairiose, net šešiose stato liko tik griuvėsiai.
apibūdino:
vietose. Du latviai — vienas iš Kanados,
Šiemet kaip tik sueina 60 metų nuo
kitas iš Stockholmo, protestą reiškė prisi„Spaudos santaika tarp diktatūros ir de
rakinę grandinėmis prie vienos tvoros. Jie „Dirvos“ įkūrimo. Skaudžios nelaimės iš mokratijos tik tada gali būti įgyvendinta,
ten išbuvo 3 valandas. Suvažiavo net sep tiktas, laikraštis kreipiasi į skaitytojus, kai diktatūrinė spauda pasižada apie de
tyni automobiliai pilni suomių policijos, prašydamas pagalbos. Užjausdami „Dir mokratiją daugiau nebemeluoti, o demo
bet niekas nebuvo suimtas. Vengta sukelti vos“ leidėjus ir darbuotojus, linkime grei kratinė spauda įsipareigoja nesakyti tie
atgarsį tarptautinėje spaudoje. Rugpjūčio tai vėl atsistatyti ir įsijungti j sunkų lie sos apie diktatūrą.“
1 d. 3 vaL p.p. Helsinkio laiku latvis Uldis tuviškos spados darbą.
Apie tokį susitarimą kalbama ir Euro
Grava, Pasaulinės Baltų Santalkos pirmipos taikos konferencijoje.
KODĖI. KRITO ŠELEPINAS?
ninkas, estų atstovas Kari Lante ir
VLIKO pirm. dr. Kęstutis Valiūnas prie
BALTIC HERALD
Spaudos gandonešiai pasakoja tokią is
suomių didvyrio Mannerheimo kapo patoriją
apie
tikrąją
Šelepino
pašalinimo
iš
dėjo gėlių vainiką. Švedų ir suomių spau
„Mūsų Pastogė" Australijoje ypatin
da mirgėte mirgėjo pabaltiečių nuotrau Politbiuro priežastį:
gomis progomis išleidžia keturių puslapių
komis ir aprašymais. Dr. Valiūnas, Grava
Būdamas Londone, per vienus pietus su anglų kalba priedą, pavadintą „Baltic He
ir kiti tikisi susitikti su Vakarų Europos
anglų
prof, sąjungų vadovais jis įsileidęs rald“. Pirmą kartą toks priedas pasirodė
socialistų vadais, kurių kongresas Stok
į linksmus pokalbius. Vienas anglų prof, po Wihtlamo Baltijos valstybių okupaci
holme prasideda rugpjūčio 2 d.
sąjungų vadas, neseniai lankęsis anoj pu jos pripažinimo, o Nr. 2 — po jo „pamo
Liepos 30 d. suomių policija Helsin sėje uždangos, papasakojo Šelepinui porą kos“ su geografijos mokytoju Launcestokio aerodrome buvo sulaikiusi dr. K. Va linksmų istorijų. Viena istorija buvusi la ne. Pažymėtina, kad šitame priede angliš
J. Peikia
liūną ir Pasaulinės Baltų Santalkos pirm. bai paprasta. „Ar buvai paskutiniame par kai skaitančiai publikai skirtoji medžiaga
Uldį Gravą. Išlaikė 4 vai. Vėliau buvo tijos susirinkime?“, paklausęs vienas par yra labai gerai sugrupuota, straipsniai
atidžiai sekami suomių policijos. Bet vis tietis savo draugą. Tas prisipažino nebu tinkamai atrinkti, pateikiamieji daviniai
dėlto galėjo laisvai lankytis svetimų vals vęs. „Bet jeigu būčiau žinojęs, kad tai pas trumpi, bet tikslūs. Išspausdinta gana
tybių ambasadose ir susitikinėti su užs. kutinis
susirinkimas, būčiau
tikrai daug ir pačių australų teigiamų pasisa
kymų Baltijos valstybių atžvilgiu.
valstybių delegacijų ir spaudos atstovais. atėjęs“...
K. Valiūno ir U. Gravos sulaikymas buvo
Mes širdingai dėkojame didžiajam rusų
SEPTYNIŲ RŪPESTIS
plačiai aprašytas suomių ir švedų laik Antroje istorijoje aukštas centro parei
SKAITYTOJAI RAŠO
rašytojui
Aleksandrui Solženicynui už šil
raščiuose. Rašė New York Times ir kt.
gūnas pasiteiravęs vieno Kazachstano dytus žodžius lietuviams ir už Lietuvos rei
Tokia antrašte anglų katalikų savaitraš
„LKB
Kronika
“
gavo
iš
savo
skaitytojų
tis „The Universe“ (25. 7. 1975) išspausdi
kalų gynimą. Tūkstančiai lietuvių, ypač
no laišką redakcijai. Mrs. J. Miller atkrei laišką, kurio mintys atspindi Lietuvos ka buvusių Gulago salyno piliečių, meldžia
pia dėmesį į tame laikraštyje anksčiau talikų nuotaikas ir išreiškia jų valią. Aukščiausiąjį Jam palaimos.
įdėtą fotografiją, kurioje buvo parodyta, „LKB Kronika“ visiškai pritaria šio laiš Mes dėkojame Australijos Episkopatui,
kaip popiežius sveikinasi su .Sovietų uzs. ko mintims.
Australijos valdžios opozicijai ir Kanados
„Neseniai sužinojome apie biologijos vyriausybei už Lietuvos reikalų gynimą.
NEPRIPAŽĮSTAMA
kad JAV niekada nepripažino Lietuvos, reik, ministeriu Gromyka. Tai buvęs sėk
mokslų daktaro Sergiejaus Kovaliovo Deja, negalime padėkoti Australijos ir N.
BALTUOS VALSTYBIŲ OKUPACIJA Latvijos ir Estijos inkorporavimo į Sovie mingas vizitas.
areštą dėl „LKB Kronikos“. Mes, Lietuvos Zelandijos vyriausybėms už Pabaltijo oku
tų Sąjungą ir nepripažįsta jo dabar. Mū
„Mažiau
sėkmingi
buvo
62-84
m.
am

Liepos 25 d. JAV prezidentas G. For sų oficialus nepripažinimas nebus pakeis
katalikai, meldžiame Dievą šiam moksli pacijos pripažinimą. Duok, Dieve, kad jos
das Baltuosiuose Rūmuose priėmė JAV tas Europos Saugumo Konferencijos iš žiaus septyni lietuviai iš Anglijos, kurie ninkui fizinės ir dvasinės stiprybės. Šian nepažintų Mao „išvaduojančios“ rankas.
birželio 27 d. keliavo iš Gatwick į Romą“,
etninių grupių centrinių organizacijų va davoje.
Mes, per radiją sekdami Romoje vyku
sako Mrs. Miller. „Jų dokmentai buvo dien pasauliui gyvybiniai reikia meilės. sį vyskupų Sinodą, džiaugiamės, kad kai
dovus. Lietuviams atstovavo dr. Kazys Bo
Jėzus
Kristus
yra
pasakęs:
„Nėra
didesnės
...Aš mačiau laikraščių vedamuosius tvarkoje, bet jų neleido išlipti iš lėktuvo. meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti“ kurie Sinodo Tėvai — kard. Juozapas Slibelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas Povilas Dargis, Altos vicepirmi antraštėmis: ,Jerry, nevažiuok“. Bet man Buvo prašyta pagalbos iš Britų ambasa (Jon. 15, 13). Mes tikime, kad S. Kovalio pij, kard. Steponas Višinskis, kard.
ninkas ir Susivienijimo Lietuvių Ameri geriau skaityti tokias antraštes, negu jei dos ir iš Vatikano, bet nesėkmingai,“
Bengsch ir kt. — taip drąsiai gynė perse
vo ir kitų aukos neveltui.
koje pirmininkas. Priėmimas užtruko apie jos visoje Europoje skambėtų: „Jungtinės
Keleiviai buvę persodinti iš vieno lėk Mes lenkiame galvą prieš akademiką kiojamų Rytų Europos katalikų reikalus.
1 vai. 15 min.. Etninių grupių vadovai tu Amerikos Valstybės boikotuoja taikos vil tuvo į kitą ir grąžinti atgal į Gatwick, nes Andriejų Sacharovą, kovotoją pž žmogaus Jie geriausiai atstovavo ir mums, Lietuvos
rėjo progos iškelti įvairių klausimų ir pa tis“
aerodromo pareigūno nuomone, jie galėję teises Tarybų Sąjungoje, o jo asmenyje — Katalikų Bažnyčios tikintiesiems.
geidauta prezidento Fordo viešo pareiški
sukelti demonstraciją prieš Gromyką. Iš prieš visus geros valios rusų intelektua Mes, Lietuvos katalikai, esame sužavėti
mo Helsinkyje Baltijos valstybių inkorpo
tikrųjų gi tų žmonių vienintelis tikslas bu lus. Jie savo drąsa ir auka privertė mus, Vaclovo Sevruko ir Simo Kudirkos bado
NELEIDO EMIGRUOTI
racijos į Sovietų Sąjungą nepripažinimo
vęs pamatyti popiežių, ir tai buvusi jų vi Lietuvos katalikus, naujai pažvelgti į rusų auka, norint atkreipti pasaulio dėmesį į
reikalu. (Iš tikrųjų prezidentas, išvykda
tautą. Jų auka reikalinga ir Lietuvos ka sunkią Lietuvos katalikų padėtį.
Iš okupuotos Lietuvos gautomis žinio so gyvenimo svajonė.
mas j Bonną, spaudai padarytame praneši mis, buvęs politinis kalinys Kęstutis Jo
Mes dėkojame žurnalo „Kontinentas“
talikams.
me praleido sakinį, kad JAV niekada ne kubynas š. m. balandžio 25 dieną įteikė
redakcijai už šiltus žodžius lietuvių tau
pripažino ir dabar nepripažįsta Lietuvos, dokumentus Vilniaus skyriui, prašydamas
tai ir už kvietimą bendradarbiauti. Mes
Latvjos ir Estijos inkorporavmo į Sovietų leisti jam emigruoti į užsienį. Šiomis die
manome, kad šiuo metu Lietuvą geriausiai
Sąjungą).
atstovaus mūsų brolių išeivijoje intelek
nomis jis gavo neigiamą atsakymą, ši so
tualinės jėgos.
Tą pačią dieną prezidentas G. Fordas vietinės konstitucijos garantuota žmogaus
Mes dėkojame tiems, kurie išrūpino,
išleido ilgą pareiškimą spaudai, kuris yra teisė pasirinkti gyventi vietą, kur jis nori,
kad „Laisvės“ radijas prakalbėtų Lietuvai
vienintelė šviesi prošvaistė niūrioje Hel K. Jokubynui buvo atsakyta, nenurodant
pabrango duona.
sinkio konferencijos atmoseroje. To pra priežasčių.
— Konerencijos metu jūroje prie Helsin — Apollo astronautai surado naują ir norime, kad jos programoje rastų vietą
nešimo svarbesnes ištraukas patiekiame
kio buvo nušautas žmogus, bandęs mažu žvaigždę, kuri spinduliuoja labai stiprius Lietuvos istorija, jos kultūrinės vertybės
ir dokumentai apie kovą už žmogaus tei
žemiau.
Kęstutis Joubynas buvo du kartus laiveliu priartėti prie kranto.
ultra violetinius spindulius.
„Yra tokių, kurie bijosi,kad koferen- teistas politinais sumetimais — po dešim — Slovakijoje keturi žmonės mirė ir 15 — Skulptorius E. Neizvestny, kuris su ses Tarybų Sąjungoje ir Lietuvoje.
cija uždės sutikimo anspaudą ant Europos tį metų. Lageriuose praleido 17 metų, sė sunkiai serga apsinuodiję grybais, ku projektavo Chruščiovui paminklą, kreipė Mes sekame Vatikano, Romos ir Madri
politinio padalinimo, kuris egzistuoja nuo dėjo kartu su žymiu rusų rašytoju And riuos sugrybavo žinomas grybų „eksper si į Suomijos prezidentą Kekkonnen, kad do radijo stočių lietuviškąsias laidas ir dė
kojame jų organizatoriams, ypatingai už
ta laiko, kai Sovietų Sąjunga inkorpora riejum Siniavskiu, prieš keletą metų emi tas“.
‘
padėtų jam išemigruoti į Izraelį.
vo Baltijos valstybes ir nustatė naujas gravusiu į Prancūziją. Per tuos kalinimo — Nebepakeldamas kaštų, užsidarė pui — Sovietų Sąjungoje javų derlius šiais tai, kad Lietuvos katalikų reikalus kelia
sienas kitur Europoje kariškomis priemo metus K. Jokubynas išmoko daugelį pa kus žurnalas „Nova“, kurio puslapiuose metais numatomas apie 25-30% mažesnis viešumon.
Tarybinė valdžia, pasitelkusi Baudžia
nėmis antrojo pasaulinio karo metu. Tie saulio kalbų, tapo poliglotu. Grįžęs iš la būdavo rašinių ir apie Lietuvą. Žurnalas negu praėjusiais metais.
kritikai laiko JAV dalyvavimą Helsinky gerių, apsigyveno Vilniuje. Dirba techni turėjo 150.000 skatytojų.
— Apie 25% žinių apie sovietų karinius mąjį kodeksą ir Valstybės saugumo komi
je tyliu dabartinio status quo pripažinimu, kinės literatūros bibliotekoje. Pastarai — Donald Maclean, britų diplomatas įrengimus JAV gaudavo per Turkijoje tetą, nori sunaikinti ne tik „LKB' Kroni
kuris būtų palankus Sov. Sąjungai ir įam siais metais buvo nuolat KGB persekioja prieš 24 metus pabėgęs į Sov. Sąjungą, buvusias karines bazes, kurias turkai da ką“, bet ir pačią Lietuvos Katalikų Bažny
čią. Tačiau mes, Lietuvos katalikai, esame
žintų jos kontrolę tuose kraštuose.
mas, tardomas. 1974 m. gruodžio 23-25 dabar pasirašinėja S. Madzojevskio pa bar uždarė.
...Aš noriu pabrėžti, kad dokumentas, dienomis, kai Lietuvoje vyko masinės varde.
— Helsinkio konferencijos metu visi gat pilni ryžto, Dievui padedant, kovoti už sa
kurį aš pasirašysiu, nėra jokia sutartis ir kratos ir tardymai, ryšium su byla nr. — Nuo liepos 5 ir 6 d. per Radio Liberty vėse valkataują girtuokliai buvo suimti ir vo teises. Mes dar norime tikėti, jog tary
binė valdžia supras daranti didelę klaidą,
jis teisiškai neįpareigoja dalyvaujančių 345, K. Jokubynas taip pat kelis kartus pradėtos transliacijos latvių ir estų kal išgabenti už miesto.
jų valstybių. Helsinkio dokumentai apima buvo tardytas, jo namuose padaryta nuo bomis. Lietuviškai transliuojama nuo sau — Kanadietė Cynthia Nicholas (17 m.) remdama ateistų mažumą, o katalikų ma
tiktai politinius ir moralinius įsipareigoji dugni krata. Nors kratos metu nieko ne sio mėnesio.
perplaukė kanalą iš Prancūzijos į Dover ses nustatydama prieš save.
Mes, Lietuvos katalikai, prašome savo
mus, siekiančius sumažinti įtampą ir ati buvo rasta, Kęstutis Jokubynas sekamas —- „Catholic Herald“ (liepos 25 d.) ištisai per 9 vai. 46 minutes ir sumušė pasaulinį
brolius išeivijoje ir visus Lietuvos bičiu
darančius susisiekimo linijas tarp Rytų ir ir toliau.
išspaudino prel. J. Balkūno kalbą pasaky moterų rekordą.
Vakarų. JAV, o kartu ir mano, politika
tą New Yorke pavergtųjų tautų savaitės — Vakarų Vokietija pasiūlė Lenkijai lius pasaulyje informuoti plačiąją visuo
„T.Ž.“ proga.
nuo pat viešosios veiklos pradžios yra
2.000 milijonų DM paskolą, kad leistų iš menę ir tautų vyriausybes apie žmogaus
remti visomis taikiomis priemonėmis tų
— Bulgaras W. Kosowski su tarptautiniu vykti iš Lenkijos 120.000 ten gyvenančių teisių pažeidimus Lietuvoje. Jūsų, broliai
DBLS Derby Skyriaus narius
ir Lietuvos bičiuliai, energija ir auka šiuo
Rytų Europos tautų nepriklausomybės as
Travel Document iš V. Vokietijos nuvyko į vokiečių.
PETRĄ SARAPINĄ
piracijas, su kuriomis mes turime kultū
Rytų Berlyną, čia jis buvo suimtas ir de — Norvegijos vyriausybės šeši laiškai, metu mums yra gyvybiniai reikalinga.“
ir
rinius ir kraujo ryšius. Aš manau, kad
portuotas į Bulgariją. Vokiečių spauda rašyti Vakarų Vokietijoj ambasadai Oslo,
JANINĄ DAMIJONAITIENĘ
Europos saugumo Konferencijos rezulta
aiškina, kad Travel Document neapsaugo buvo per klaidą pasiųsti į Rytų Vokietijos Biustas gen. inž. A. Gustaičiui pagerbti
tas bus žingsnis — jo dydis dar turės bū sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir piliečių (net lenkų) socialistiniuose kraš ambasadą.
Čikagoje veikiantis Amerikos Lietu
ti išbandytas — šita kryptimi.
tuose.
— Spauda vėl spėlioja apie Brežnevo li vių Aero Klubas išleido biustą buv. Lie
gražaus bei saulėto gyvenimo linki
...Specialiai pabrėždamas suprantamą
— JAV ir Kanados uostų darbininkai at gą. Helsinkyje jis labai greit pranykęs iš tuvos karo aviacios viršininkui ir ANBO
Baltijos tautų susirūpinimą dėl Helsinkio
Skyriaus Valdyba sisako krauta į laivus grūdus, siunčiamus į dviejų banketų, o skaitydamas savo kal lėktuvų konstruktoriui gen. inž. A. Gus
deklaracijos, būdamas nuo seno tuo klauir nariai
Sov. Sąjungą. Jie bijo, kad nepasikartotų bą, labai sunkiai galėjęs ištarti kai ku taičiui pagerbti. Biusto skulptorius —
1972 m., kai pardavus sovietams kviečius, riuos žodžius.
dail. P. Aleksa.
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Prezidento Fordo pareiškimas
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Ruigio rankraštis Londone
Pasaulinio garso Sotheby's antikva
riatas Londone liepos 8 d. senų manu
skriptų varžytinėse turėjo ir vienų lietu
višką egzempliorių, už kurį buvo sumo
kėta aukščiausia tos dienos kaina — 1.700
svarų. Tai Pilypo Ruigio (Ruhigius), gy
venusio 1675-1749 m. lotyniškai 1735 m.
parašytos studijos apie lietuvių kalbą
rankraštis.

męs Stalupėnouse, o mirė Valtarkiemyje
(Gumbinės aps.) čia kunigaudamas, jis
stengėsi šviesti žmones gimtąja lietuvių
kalba, kurią pats gerai mokėjo iš mažens,
o vėliau dar studijavo Karaliaučiaus uni
versitete. (Plačiau apie P. Ruigį žiūr. Lie
tuvių Enciklopedija. XXVI t. 95-96 psl.)
šį retą, o lietuviams ir labai brangų
rankrašti nupirko Londono manuskriptų
Jo pavadinimas buvo MELETEMA, pirklys Breslauer.
E RE IPSA, AUTORIBUS VARUS, ATBltm.
QUE EXPERIENTIA, SISTENS LINGUAM LITUANICAM etc.

Tai pirmoji sistematiška lietuvių kal
bos studija, kurioje autorius palygina lie
tuvių, lenkų, graikų, lotynų ir net hebra
jų žodžius. Darbas buvo dedikuotas D.
Wilkins’ui, kuris buvo pasižadėjęs jį iš
spausdinti. To nepadarius, 1745 m. pats
autorius, kiek pataisęs, ją išspausdino vo
kiškai, pavadindamas „Betrachtung der
litauishtn Sprache in ihrem Ursprunge,
Wesen und Eingeshaften“. Po poros metų
jis taip pat išleido pirmąjį lietuviškai-vokišką ir vokiškai-lietuvišką žodyną.

KAS DAUGIAUSIA SKAITO

D. Britanija užleido laikraščių skaity
mo rekordą Japonijai ir Švedijai. Šiuo
metu D. Britanija turi 100 dienraščių. Iš
1000-ties gyventojų laikraštį perka 437.
Japonijoje parduodama daugiau kaip
55 mil. laikraščių kasdien. Švedijoje yra
108 dienraščiai ir iš 1000-ties gyventojų
laikrašti perka 515.
Kinijoje leidžiama iš viso 1.908 laikraš
čiai, o JAV — 1.761. Imant paskirais že
mynais, daugiausia laikraščių vis dėlto iš
Kaip žinoma, Pilypas Ruigis buvo gi eina Europoje.

EUROPOS LIETUVIS

________________________
1975 m. rugpjūtis 12 d.

RIMTA INSTITUCIJA
PAREMKIME

RELIGIJOS — KOMUNIZMO STUDIJŲ

CENTRĄ

Kai šių metų pavasarį Vakarų Europon
išsprūdo keturi nauji „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos“ numeriai (12-15), jie
buvo bematant persiųsti institutui vardu
„Centre for the Study of Religion and
Communism" netoli Londono. Šis adresas
buvo pasirinktas ne atsitiktinai. įsteigtas
1970-ais metais, Centras šiandieną jau ži
nomas visame pasaulyje, kaip rimta aka
deminė institucija. Jo dėka, Sovietijos ti
kinčiųjų vargų ir vilčių aprašymai ir pro
testai sklinda po visas pasaulio šalis.
Centras leidžia trimėnesinį žurnalą,
„Religion in Communist Lands". Jame
Centro tikslai taip aprašomi: „Religinių
bendruomenių ir religinės praktikos komu
nistų valdomose šalyse ir religijos bei ko
munizmo santykio aplamai išsami ir ob
jektyvi studija. Centras daro tyrimus ir
teikia informaciją bažnyčioms, universite
tams ir pasaulio viešajai nuomonei, kny
gų, žurnalų, straipsnių, paskaitų ir radijo
tansliacijų pagalba". Žurnale nuolatos na
grinėjami įvykiai Lietuvoje. Štai, paskuti
niajame numeryje (vol. 3, Nos. 1-3, Janua
ry — June 1975) beveik išimtinai Lietu
vai skiriamas straipsnis „Boviet Roman
Catholics", recenzuojama Italijoje prieš
porą metų išėjusi knyga „La Repressione
Culturale in Lituania" (Kultūrinė Repre
sija Lietuvoje).
Religijos ir Komunizmo Studijų Centro
rėmėjų ir bendradarbių sąraše matosi
daug žymių pavardžių, įskaitant Westminsterio Arkivyskupą Kardinolą Heenan'ą, Canterbury Arkivyskupą, eilę profe
sorių ir žurnalistų. Centro pirmininkas yra
Sir John Lawrence OBE BART, o jo di
rektorius — dinamiškasis kun. Michael

Bourdeaux.
šiuo metu Centras yra vienintelė tokio
pobūdžio institucija visame pasaulyje. Ti
kintieji Rytų Europoje yra pakartotinai
pareiškę, kad Centro veikla jiems yra ne
įkainojamos vertės ir prašo, kad ji būtų
išplėsta. Nežiūrint to, Centras nuolatos
grumiasi su piniginiais sunkumais ir te
gauna labai mažai paramos. Gausi lietu
viškoji medžiaga kaupiasi jo archyvuose
mažai teišnaudojama ir neišanalizuojama,
nes Centras neturi nuolatinio lietuvių kal
bą mokančio tarnautojo ar net proginio
talkininko. Begalė galimybių iškelti Lie
tuvos reikalą tarptautinėse konferencijose
lieka neišnaudota.
Kol Europos, Amerikos ir Australijos
lietuviai sutelks lėšų tokiam tarnautojui
Centre išlaikyti, Anglijos lietuviai jau pa
tys vieni gali Centrui daug kuo padėti. Ko
dėl neužsiprenumeruoti jo žurnalo ir ne
įsijungti į rėmėjų eiles? Būtų naudinga
žurnalą pareklamuoti ir atrasti jam pre
numeratorių ir kitataučių tarpe. O kad
taip susiburtų, sakykim, tuzinas raštingų
londoniečių, kurie pašvęstų po dieną kas
tris mėnesius Centro lietuviškajai medžia
gai patvarkyti, versti, anotuoti. Tuo būdu
Centre po vieną dieną kiekvieną savaitę
būtų lietuvių atstovast Be abejo, londoniškiams ir kitiems' Anglijos lietuviams
ateis ir daugiau gerų idėjų. Visais tais rei
kalais rašytina šiuo adresu: Rev. Michael
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
BIULETENIS „LIETUVA“

Tai yra lietuvių filatelistų draugijos
biuletenis Nr. 2. Nors ir rotatorium spaus
dinamas, biuletenis pateikia gana daug
medžiagos lietuviams filatelistams.
Biuletenyje rašoma apie spalio 4-5 d. d.
Chicagoje ruošiamą septynioliktąją filate
listų parodą M. K. Čiurlionio šimtmečiui
paminėti. Parodoje bus du skyriai: filate
lijos ir meno — istorijos.
Primenama, kad dar galima įsigyti Lie
tuvos ir Klaipėdos pašto ženklų albumus.
Papasakota, kaip ruošiamas pirmasis lie
tuvių Reprezentacinis Pašto Ženklų Rin
kinys ir daug kitų įdomių filatelijos nau
jienų.
Biuletenio administracijos adresas: K.
Rožanskas, 6941 So Claremont Ave., Chi
cago Ill. 60636.
PERTVARKYTAS TAUTOS FONDAS

Tautos Fondas, sėkmingai finansavęs
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to veiklą nuo 1943 m. (Amerikoje nuo
1955 m.), dažnai vadinamas VLIKo ban
ku, yra persiorganizavęs į nepriklausomą
juridinį vienetą, jkorporuotas Niujorko
valstijoje kaip pelno nesiekianti organiza
cija ir atleistas nuo pajamų mokesčių. Ofi
cialus vardas: Lithuanian National Foun
dation.
šiuo metu T. Fondas turi 8 atstovybes
Bourdeaux, Centre for the Study of Reli ir 33 įgaliotinius. Aukų šiais metais T.
gion and Communism, Keston College, Fondas yra gavęs 45.000 dolerių.
Heathfield Road, Keston, Kent BR2 6BA.

Telefonas: Farnborough (Kent) 50016. O
A. RUKŠĖNO KNYGA
kas panorėtų Centre apsilankyti, tesėda i
Ohio
Bibliotekininkų
Sąjunga geriausiu
traukinį Viktorijos stotyje ir teišlipa
Bromley South. Mes dažnai skundžiamės, nebeletristiniu 1973 m. leidiniu pripažino
kad pasaulis nesidomi Lietuva. Bet šiuo Algio Rukšėno dokumentinę knygą „Day
atveju mes turime įrodyti, kad Lietuva of Shame", atskleidžiančią Simo Kudirkos
tragediją. Premijos medaliai jam ir ki
niuiiLs rūpi.
tiems autoriams bus įteikti bibliotekinin
Stebėtojas
kų suvažiavime, kuris įvyks š. m. spalio
25 d. Columbus mieste, Ohio valstybinia
me universitete. JAV pakrančių apsaugos
karininkus ruošianti akademija A. Rukšė
no „Day of Sfrtime“ yra įtraukusi į kariū
nams privalomų perskaityti knygų sąrašą.
1950 m. prof. Simeon Potter išleido ang moderniška lietuvių kalba, kiek sanskritu „Vigilant" laivas, ant kurio denio prasidė
lų kalbos studiją, kuri greitai pasidarė vi ar senovės graikų kalba. Hindu ir moder jo S. Kudirkos tragedija, priklausė JAV
sų kalbas studijuojančiųjų nepamainomu niškoji graikų kalba pasikeitė greičiau ne pakrančių apsaugai.
vadovu. Toji studija vadinasi OUR LANG gu lietuvių, nes lietuviai gyveno daug
UAGE (Mūsų kalba). Apie knygos popu šimtmečių miškų ir pelkių atskirti nuo iš
FILMAS APIE LOS ANGELES
liarumą galima spręsti jau vien iš to, kad orinio pasaulio. Lietuvių kalba išsaugojo
LIETUVIUS
nuo 1950 m. jos laidos jau buvo pakarto septynis linksnius, keturis veiksmažodžių
laikus, keturias nuosakas, dalyvius ir dau
tos 17 kartų.
Fotografijos menininkas A. Kezys, SJ,
sukūrė Los Angeles lietuvių koloniją įam
Eilinį skaitytoją domina ne tiek moks gybę žodžių kaitymo formų“.
Toliau prof. S. Potter pasakoja, kaip žinantį dviejų dalių filmą „Sala“, lanky
liškas kalbos išsivystimo ir vartojimo aiš
Prahos universiteto kalbų profesorius Au damasis Kalifornijoje 1971-74 m. Pirmoji
kinimas, kiek tos knygos įžanga.
Prileidęs, kad anglų kalba priklauso in gustas Šleicheris (1821-1864) praleisdavo filmo dalis, kuri dar tebėra laboratorijoje,
doeuropiečių kalbos šeimynai, prof. S. Pot savo vasaros atostogas besikalbėdamas su užfiksavo Los Angeles lietuvių kolonijos
ter nurodo, kad raktas indoeuropiečių pra lietuviais ūkininkais, besimokydamas jų organizacinę pusę, antroji — jos meninin
kalbos ir dainų. Bendraudamas su lietu kus bei kultūrininkus. Filmo finansines iš
eičiai pažinti yra lietuvių kalba.
„Galima sakyti, kad mūsų kalbos seno viais, Šleicheris patyręs, kad jų kalba yra laidas padengė Los Angeles lietuviai, su
viniai šaltiniai siekia Lietuvą. Tą vidur žymiai lankstesnė, negu jo gimtoji vokie rinkę porą tūkstančių dolerių, beveik visą
amžiškąją Lietuvą, kuri iš tikrųjų užėmė čių kalba ir kad ji labai daug gali padėti likusią dalį — Gasparas Kazlauskas ir
plotą nuo Baltijos jūros, per Ukrainą iki besigilinantiems į indoeuropiečių prokal Antanas Adominas. Viena filmo minutė
kainavo $100. Los Angeles lietuvių koloni
Dniepro žemupio. Neabejotinai galima bes.
Iš tikrųjų mes galime didžiuotis būda jai joje atstovauja: poetai B. Brazdžionis,
teigti, kad iš visų gyvųjų Europos kalbų
lietuvių kalba yra archaiškiausia, ištiki mi atstovai vienos iš seniausių kalbų pa D. Mitkienė, E. Tumienė, rašytojai J.
miausiai išsaugojusi primityvias indoeuro saulyje. Ne tik didelis nuostolis, bet ir gė Gliaudą, J. švaistas, A. Norimas, A. Rū
piečių kolbos formas. Tai yra priežastis, da būtų užmiršti kalbą, kuria domisi mo- ta , P. Janutienė, solistai A. Pavasaris, Bi
rutė ir Rimtautas Dabšiaj, Florence Kor
kodėl kalbininkai lygiai tiek pat domisi derniškiausi šių dienų mokslininkai.
sak, St. Klimaitė-Pautienienė, operos ve
teranė V. Januškaitė-Leskaitienė, pianis
tė R Apeikytė, filmų ir televizijos aktorė
Jonas Gailius praeidama pro žaliuojančias oazes ir trykštan priespaudos vėliavai, nors dėl to reiktų atsi R. Kilmonytė su mama, žurnalistai B. Rai
sakyti gardesnio duonos kąsnio; nesvyruojant, la, J. Karibuas. archeologė prof. M. Gim
čius gyvybės šaltinius.
Mūsų buitis tačiau sapnuoja džiaugsmą bet žengiant į priekį, ieškant tiesos dvasios, butienė. prof. K. Alminas, A. Devenienė ir
Vi. Juodeika. Neužmiršti ir mirusieji
nusivylimo sapnuose ir niūniuoja viltingas dai nors kartais reiktų apstulbus sustoti ir ilgokai dr.
rašytojai.
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SENIAUSIOJI KALBA

Nusivylimo slenkstyje nas vienatvės tylumoje.
Ištrauka

Mano drauge! Kai peržengiu tavo kamba
rio slenksti, pasijaučiu tarsi tyliose kapi
nėse —
į mane Įsminga nuliūdusios akys, tartum
gęstančiais žiburėliais apšvlesdamos raukšlių
išartą Išblyškusį veidą. Nei prigesusiose akyse,
nei brūkių išvagotame veide nebėra nė šlake
lio džiaugsmo. Nusiminimo sukryžiuotos linijos
tarsi pasvirę kryžiai byloja apie palaidotą gy
venimo džiaugsmą ir gilią nevilties duobę.
— šiurkščios, atšiaurusios dienos sutriuš
kino mano gyvenimo troškimus ir viltis, — kal
ba ne tik trūkčiojančios lūpos, bet ir susldumsčiusl krūtinė, ir prigęsusios akys, ir nuleistos
rankos. Aptemusi yra mano širdis ir juodo liū
desio prislėgta. Aš pasimečiau svetimų, nepa
žjstamų kelių kryžkelėse ir nesuprantu, kodėl
slogus nusiminimas sunaikino paskutinius su
nykusio džiaugsmo šlakus ... Visas gyvenimas
pavirto nepanešama našta ir dvelkia mirties
šalčiu ...
Suspaudžiu vėsią, pavargusią ranką ir į
mano vidų pradeda plūsti nevilties drumzlės.
Kalba jau ne mano lūpos, o suskudus!
širdis, pati pergyvenusi vidinės nakties sute
mas .---------------------------------------- — —

Ne kartą mes nudažome gyvenimą juoda
gedulo spalva, nes mūsų vidus yra juodo liū
desio Ir nusivylimo perpildytas.
Gyvenimas mums atrodo tuščias, bepras
mis, dvelkiąs mirtimi, nes širdis nusigeria
nuoskaudos ir nevertumo vynu. Išalkusi siela
(klajoja smėlėtomis beprasmybės dykumomis,

Net tada, kai esame nusiminę ir vidinės
nakties nublokšti į nusivylimo bedugnę, gyve
nimas gaubiasi viltingo purpuro apsiaustu ir
laido šviesios vilties spinduliuojančias vyly
čius.
Kai raudame ir skundžiamės, subėgusios
buities dienos šypsosi, dainuoja ir 'džiaugiasi
laisvų paukščių čiulbesiu, nors velkame savo
nuokaudos pančius, brendame giliau į šiurkš
čios patirties vandenis, semdamiesi jų gelmėse
nusižeminimo bei ryžto šlakus.
Buities sunkaus kryžiaus paslaptis turi
būti išgyvenama, pajaučiama ir paliudijama,
kropiant kasdienybe dvelkiančių kelių širdį
veriančios nežinios pakraščiu.
Kai suskudęs vidus skausmingai ilgisi vi
dinio pakilimo, j j tamsiu liūdesiu suslegia gąs
diną besikeičiančių dieni) ženklai: savanau
džiai prievartos skelbėjai, nusigyvenę svieto
lygintojai, iškraipytų vertybių saugai ir apakę
vadovai šliumsi neaiškia kryptimi, numoję
ranka į gyvą dvasios plasdenimą.
Įsispitrinus į pilką žemę, neįmaną suvokti,
kad vidinis šviesos troškimas tarsi perkeičia
senąją prigimtį su nepažabotais troškimais:
tai, kas , šliūkinant suktais keliais, kartą buvo
mėgiama, dabar pradedama nekęsti: kas kartą
buvo nekenčiama, dabar apgaubiama meile,
jaučiantis nauju, pasikeitusiu žmogumi.
Jautriai išgyventa buities kryžiaus pa
slaptis juodą nusivylimą bei neviltį nuplauna
bundančios meilės vandeniu. Kai vidus sulieps
noja tos meilės liepsnomis, stengiamasi padėti,
nepaisant didesnių pastangų, bet gyvybinio
reikalo; nepaklustant gundantiems apgaulės
šūkiams, nors jie būtų populiarūs Ir madingi;
nesilenkiant aukštai Iškeltai neteisingumo ir

pasidairyti pražiopsoto kelrodžio.
Tie, kurie mato kelrodžio kryptį ir jaučia
dvasios dvelkimą, bet nebežino, kas sujudino
sustingusius vidaus vandenis, nejučia nuslysta
nuo vinguruojančių kelių mįslingos paslapties
briaunos, pasitenkina dvasiniu abuojumu ir
nebetenka progos kovingai susidurti su gyve
namojo laikotarpio skausminga agonija.
Sustingti abuojumo krlaukute — lygu
vengti sukryžiuoti kovos kardą su atsnyklančiu melu, įleidusiu šaknis į pasimetusias min
tis, ir nusigerti nusivylimo tulžimi--------belieka be vidinio džiaugsmo temti žmo
gišką naštą, iššvaistant gyvybės jėgas, gru
miantis su nusiminimą spjaudančiais nevilties
grasinančiais nasrais.-----------------------------

Kai peržengiu tavo kambario slenksnį ir
pasijaučiu tarsi kapinėse, matydamas liūdėsio
prigesintas akis, jaučiu, kaip rūpestingai nedasakytais žodžiais apdengi ir slepi savo vi
daus paslaptis sustingusiame abuojumo krlau
kute.
Mįslinga buitis yra apdengta kryžiaus pa
slapties marška. Tačiau, kai ta buitis neapsi
kentusi prabyla, jos žodžiai skamba visų vėjų
dvelksmu ir tavo virpančių lūpų skundas bei
akių ašaros pavirsta didžiosios Dvasios ilgesio
kalba.
Kai gyvenimas atidengia savo išminties
knygas ir byloja žodžių kryžminėmis, juos iš
girsta kurtieji, o išrikiuotas vėtrunges pamato
aklieji.
Galų gale jie pasiryžta išlįsti iš sustingu
sio kriaukuto ir nustebę nesvyruodami dzengia
ryškėjančios paslapties briauna.

OLD LITHUANIAN SONG

..Mūsų Pastogėje" (Nr. 27) viena skai
tytoja rašo, kad ne tik mes pasisaviname
svetimųjų dainas, bet ir kiti taip pat sa
vinas! mūsiškes. Pvz., JAV išleista plokš
telė „Sleep my baby sleep", ant kurias esą
užrašyta — old Lithuanian Song...
O muzikai Gaidelis ir Strolia sąmonin
gai esą pasiruošę populiarinti mūsų dai
nas. pritaikydami joms svetimų kalbų žo
džius. Taip Bostone universiteto choras
dainavęs porą lietuviškų dainų angliškai
ir tiek pat lietuviškai. Vokiečiai jau esą iš
sivertę lietuvių dainą „Kas bus, močiute,
kas bus“, o kalėdinę giesmę „Linksmą
giesmę mes užtrauksim“ taip pat gieda ki
tataučiai. „Kai aš turėjau kaime mergelę“
jau pasisavinę anglai, sugalvodami visiš
kai kitokius, jiems tinkančius žodžius. Kai
kurios leidyklos lietuviškų liaudies dainų
melodijoms net copy rights pasisavinusios.
Taigi maišosi garsų pasaulis ir kartais
sunku beatskirti, kur čia lietuviška, kur
angliška ar vokiška.
Prof. J. Krikščiūno monografija

Būrys bendradarbių, J. Audėnui tal
kininkaujant yra paruošęs buvusio Lietu
voje žymaus žemės ūkio specialisto, mi
nistro ir visuomenininko prof. dr. Jurgio
Krikščiūno monografiją. Ją suredagavo J,
Audėnas. Knygą žada išleisti Varpininkų
Leidinių Fondas. Bet prieš tai atskiros jos
dalys būsiančios spausdinamos „Naujie
nų" dienraščio atkarpoje.
Pranas Bastys 70 m.

Kadaise gyvenęs Anglijoje, bet vėlinu
persikėlęs į Kanadą, mokytojas, laikraš
tininkas ir rašytojas Pranas Bastys nese
niai atšventė 70 m. sukaktį. Jo Jo išleisto
sios jaunimui skirtos eilėraščių knygos,
pasirašytos Prano Imsrio slapyvardžiu.

1975 m.
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nusuka jiems sprandus. Belieka tad vienas
šekspyriškas ar mefistofeliškas klausimas
— kada?!

LAIŠKAS IŠ

NOTTINGHAM!)
Kai šį mano laišką gausite ir skaitysite,
tai Suomijos sostinėje Helsinkyje bus jau
ištuštintos šampano taurės ii- nutilę šauks
mai — „da zdravstvujet Brežnev!.." (te
gyvuoja Brežnevas). Tai reiškia, kad 35
Europos valstybių iš šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos delegacijos jau bus pa
sirašiusios dokumentą ir puota baigta. Do
kumentas vadinsis — „Europos Saugumo
ir Bendradarbiavimo Deklaracija“, šia
deklaracija Sovietų Sąjunga bus oficialiai
pripažinta rytų Europos valdove ir globė
ja...
Tokiai deklaracijai Kremlius dirbo pa
stoviai ir įžūliai daugiau kaip dešimtį me
tų. Visi Sovietų ir satelitinių valstybių
diplomatiniai postai buvo Kremliaus nuo
lat raginami ir instruktuojami, ką ir kaip
turi veikti, kad konferencija įvyktų. Va
karų Vokietijos buvęs kancleris Willy
Brandt, kiek nustebintas nepaprastu So
vietų diplomatijos agresingumu, kartą pa
klausė Brežnevą, kodėl Kremlius taip ne
paprastai suinteresuotas konferencija.
Brežnevas trumpai ir šiurkščiai jam at
sakė: „Dokumentas mums reikalingas, do
kumentas“...
Ir štai Kremlius triumfuoja, Sovietų Są
junga turi dokumentą. Puotos šeimininkas
buvo nuoširdžiai linksmas, o svečiai?! Vie
ni dalyvavo puotoje iš prievartos, kiti iš
baimės, tretieji gi iš visiško politinio ap
žlibimo.

Lietuvio susimąstymui
„Mūsų problemos šaknis yra lietuviško
žmogaus kokybės klausimas: išeivių šia
pus, kitų anapus. Tai svaribausia, nuo to
priklauso visi mūši; šansai. Ir tai prasi
deda su paprasčiausiu, beveik banaliu,
drauge sunkiausiu uždaviniu: savo dvasi
nių ir tautinių idėjų pagrindų giliu įsisąvinimu ir realizavimu tvirto charakterio
šarvuose.“
„Būdami visur mažumoje, žvarbių vėjų
pustomi, didelių bangų skalaujami, tik sa
vo aukšta vidine kokybe mes galim išsi
laikyti ir laimėti laiko rungtynėse. Jos pa
kėlimas skatins rasti blaivesnius atsaky
mus, kodėl dabar stingsta ir užsismaugia
lietuviško žmogaus politika ir kultūra iš
eivijoje. Ir padės vaiskiau išmatyti, kur ji
dar išleidžia naujų atžalų ir puošiasi žie
dais — ir kur pradėjo pūti jos šaknys, per
senusiam vandeniui užsistovėjus dirvoje
be drenažo.“
B. Raila „Dialogas su Lietuviais“, psl.
411-12.
Prie viso šito galėčiau pridurti tik vieną
sakinį iš savo paskutinio laiško iš Nottinghamo: „Mums, lietuviams, laikas suprasti
pasaulio įvykių prasmę, įsigilinti į juos ir
rasti savo vietą tų įvykių gaivališkoje tėk
mėje.“
Išeivijai, kada tauta nelaimėje, turi rū
pėti ne savas namas ar sąskaita banke, bet
visų pirma pareiga — dalyvavimas jos ne
laimėje, nenuilstamas darbas tautos pa
vergimo naštos sumažinimui, ši pareiga
yra lietuvio Didžioji Pareiga.
Lietuviškojo žmogaus kokybė išeivijoje
ir priklauso nuo to, kiek jis dalyvauja Di
džiosios Pareigos vykdyme.
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

laisvės sąvokos, abiem pusėm privalomos,
nenustatė.
Tiems, kurie dėl šios „laisvės" daugiau
kaip metus atkakliai „kovojo“, konferen
cijai besibaigiant, jos svarba ir reikšmė
pradėjo nublankti. Vakarietiškų „laisvės
kovotojų“ nuomone, laisvės vykdymas su
silauks tiek apribojimų ir kliūčių, kad iki
ji prasiverš pro geležinę uždangą, tai iš jos
nedaug kas bus likę — gal koks nors pa
liegęs Vakarų firmos direktorius su aki
niuota sekretore Maskvoje, ir vienas kitas
senas 1960 metų „Playboy" žurnalas ku
riame nors knygyne Leningrado užkampy
je.
Štai kame ir glūdi dokumento prasmė ir
jo vykdymo paslaptis, kai jis sudaromas
tarp demokratijų iš vienos pusės ir dikta
torių iš kitos — demokratijoms (sutartis)
uždeda pareigas, diktatoriams gi suteikia
teises. Taip buvo Napoleono ir Hitlerio,
tai buvo Stalino, taip bus ir Brežnevo
laikais. Štai kodėl Brežnevas taip aistrin
gai norėjo naujo „dokumento“; ir neišpa
sakytai nuostabu, kaip aviniškai demokra
tijos jį pasirašė.
Šiame visame mano pesimizme ar ap
maude (o gal kai kuriais atvejais ir nekro
Willy Brandt turėjo gerą pagrindą pa loge) yra viena labai didelė paguoda —
klausti Brežnevą, kodėl Sovietų Sąjunga Ilgainiui „teisės“ apsvaigina diktatorius ir
tokia įžūli ir agresinga dėl tos konferen
cijos. Prisiminkime, kad Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konferencija pra
sidėjo ir jos darbai vyko Vakarų sureži
suotai detantei jau gerokai įpusėjus, t. y.
kada jau įsismaginusios Vakarų Europos
Mažai žinių užtinkame mūsų spaudo
valstybės ir Amerika lenktyniaudamos pil
Panašaus duosnumo tikiuosiu susi
te pylė milijardus į Sovietų Sąjungos ūkį, je apie Braziliją ir ten gyvenančius mūsų laukti ir Did. Brtanijos lietuvių tarpe.
kad jį sumodernizuotų ir pastatytų ant tautiečius, o jų ten nemaža. Jau 1925-28 Sekmadienį, liepos 20 d., Lietuvių Spor
stiprių kojų. Willy Brandtui tad, matyti, metais į Braziliją emigravo apie 50.000 to ir Socialiniame Klube buvo padaryta
kilo kažkoks įtarimas — ko gi daugiau lietuvių, suviliotų geresnio ir turtingesnio pradžia: ten susirinkę tautiečiai, po skai
gyvenimo pažadais, bet tik maža kam tie drių projektavimo ir po pranešimo apie šį
nori Sovietai, į ką jie taiko ir ko siekia?
Kiek nutoldami laikinai nuo temos, pa pažadai virto tikrove.
reikalą, sudėjo ten pat daugiau kaip
Dabartiniu metu turima apie 15.000 £50.00. Tikimės, kad per laiką bus galima
siklausykime, ką labai neseniai pasakė
Solženicynas savo viešoj kalboj Vašingto lietuvių adresų, kurių daugumas gyvena pasiekti pilnos stipendijos, (£300.00) ir
ne. „Aš nesu pasiruošęs kalbėdamas var Sao Paulo mieste, bet galvojama, kad vi taip dar vienam jaunuoliui (-ei) padėti
toti saldžius žodžius. Padėtis pasaulyje soje Brazilijoje turi būti apie 20.000 lie pasiekti šviesesnį gyvenimą.
yra ne tik pavojinga ir ne tik grėsminga — tuvių. Kur visi kiti dingo — sunku pasa
Gal atsiras organizacija ar pavienis
ji yra katastrofiška. Kadaise Nikita kyti, bet tikrai nemažai jų žuvo, nes sun asmuo, kuris tą reikalą tikrai paimtų į
Chruščiovas pasakė Amerikai viešai ir at kūs buvo mūsų žmonėms pirmieji įsikūri širdį ir jį palaikytų D. Britanijos lietuvių
virai — mes jus palaidosim!., šiandieną gi mo metai.
tarpe? Tuo tarpu mūsų jaunimo vardu dė
Dabar Sao Paulo mieste yra dvi lie koju visiems, kurie duosniai prisidėjo ir
Sovietai yra žymiai gudresni, jie sako —
tuvių parapijos: viena asmeninė, kita te dar prisidės savo aukomis sukurti mūsų
„Detante!“
Papildant Solženicyną, tiktų prisiminti, ritorinė. Dar viena parapija yra Rio de jaunimui šviesesnį gyvenimą.
ką neseniai pasakė politinių mokslų profe Janeiro mieste.
Aplink parapijas ir telkiasi visuome
sorius Griffis, cituodamas iš paties Krem
Kun.Hermanas Jonas Šulcas, SDB
liaus išleistų raštų: „Detante yra tarptau ninis gyvenimas: chorai, savaitraštis „Mū
tinės klasių kovos suintensyvinimas, viso sų Lietuva“, Jaunimo Namai su visokia
P. S. Kun. H. J. Šulcas negalėjo prieš
mis galimomis priemonėmis išvengiant ka veikla, lituanistinė mokyklėlė, ateitininkų keletą mėnesių sugrįžti į Braziliją, kaip
bei skautų organizacijos, dvi tautinių šo buvo planavęs, nes sveikata sušlubavo.
ro“. Taip rašė Kremliaus mokslinčiai.
Taigi, gal Brežnevo taip pageidaujamas kių grupės ir gan dažnai pravedamos sto Europoje pabus iki rudens. Sustiprėjęs,
dokumentas ir bus nauja priemonė, prie vyklos.
tikisi sugrįžti Brazilijon ir tęsti darbą su
Po 50 metų dalis lietuvių įsikūrė gan lietuvių jaunimu. Did. Britanijoje lanko
das prie jau žinomų senųjų priemonių tai
turtingai (jų pažįstu apie 50). Apie 60% Londono, Coventry, Wolverhamtono, Sto
tarptautinei klasių kovai suaktyvinti?
JAV prezidentas G. Fordas šiuo reikalu vidutiniškai gerai gyvena: turi savo na ke on Trent, Manchesterio, Nottinghamo,
yra griežtai priešingos nuomonės. Š. m. mus, kai kas ir automobilį. Bet 40% dar Bradford© ir Glasgowo lietuvius. Rugsėjo
gegužės mėn. NATO posėdyje jis pasakė: skursta, nors ir sąžiningai bei sunkiai dir pradžioje palieka Angliją.
„Detantės dienotvarkė turi būti reali ir ba. Kodėl taip?
Pietų Amerikoje paprastas darbinin
produktyvi; ta dienotvarkė privalo tar
nauti mūsų interesams, bet ne kitų, kurie kas gauna labai mažą algą. Už ją tegali
priešingi Vakarų žmogaus gyvenimo ver užsimokėti kuklutį butą ir nusipirkti sau
tybėms. Sovietų nuolaidos nuolat progre sos duonos. Tad darbininkų vaikai, norė
ŽAIDIMAS NEPAVOJINGAS
suojančio žmogaus laisvės ir jo taurumo dami per mokslą socialiniai pakilti, yra
išaukštinimo labui, turi būti sąlyga bet prversti dirbti, kad vakarais galėtų kaip
D. G. Redaktoriau,
kuriam Maskvos pasisekimui Europos Sau nors lankyti mokslo įstaigas. Normalus
aš norėčiau atsakyti į straipsnį, iš
vaizdas, kad jau 10-11 metų amžiaus vai
gumo konferencijoje."
Puiku! Galima būtų tik pageidauti, kad kai dienomis dirba pilnas valandas. Ne spausdintą Europos Lietuvio Nr. 28, PA
šie žodžiai iš žmogaus lūpų patektų tiesiai žiūrint šitų sunkumų, bendrai visas jau VOJINGAS ŽAIDIMAS. Straipsnyje rašo
nimas domisi mūsų lietuviška kultūra, yra ma apie Yorkshirio angliakasių atstovą
i Dievo ausį...
veržlus ir nesibijo aukos, siekiant švie Arthur Scargill. Ponas Scargill atvirai pa
Vis dėlto, nemanau, kad šie prezidento sesnio gyvenimo. Tai įrodo jų darbo ir gy reiškė, kad tie parlamento nariai, kuriuos
remia angliakasių profesinės sąjungos, pri
žodžiai, nors mums atrodo malonūs ir iš venimo būdas.
Apie 7 vai. ryto jaunymėlis jau stovi valo parlamente balsuoti taip, kaip tos są
mintingi, nuėjo bent iki Maskvos. O jeigu
ir nuėjo, tai esu tikras, jie nepadarė jokio eilėse prie autobusų, nes miestas yra mil jungos nurodo. Ir sugriovė • demokratinį
įspūdžio. Mat, prezidentas G. Fordas kal žiniškas, ir visur daug žmonių. Sao Paulo mitą. Čia yra demokratinis kraštas, kiek
bėjo sau. Taip kalbėdamas, jis turėjo gal miestas labai greit užaugo ir nebuvo su vienas turi teisę pareikšti savo nuomonę,
voje ne tiek Europos Saugumo konferen spėta tinkamai pritaikyti kelius. Dažniau kaip tik jis nori. Kaip man atrodo, to
ciją, kiek žiauriai pralaimėtą karą Vietna siai 3 mylias reikia važiuoti apie 1 valan straipsnio autorius neturi jokio supratimo
me — norėjo padrąsinti save ir kitus, no dą... Išdirbę visą dieną, galėtų sugrįžti į apie anglų prof, sąjungas. Jos yra labai
rėjo įtikinti save ir Vakarų Europą, kad savo namus, bet, dėl minėto sunkaus susi demokratiškos. Nėra pasauly tokių demo
JAV ir toliau palieka galingos ir ryžtingos siekimo, to negali padaryti. Taip jauni kratiškų sąjungų, kaip čia Anglijoje. Ang
bet kurio svarbaus reikalo atveju. Euro mas, visą dieną išgyvenęs iš „sandwich’ių“ lų prof, sąjungos nariai ir jų atstovai yra
pos konferencijos paminėjimas buvo, de (pirkti maistą mieste būtų per brangu), apsaugoti valdžios įstatymais. Pačios są
ja, tik žodžiai — be reikšmės ir turinio. tiesiai iš darbovietės skuba į mokslo įstai jungos turi savo įstatymus. Nei vienas
Tuo tarpu visi turimi daviniai rodo, kad gas; namo grįžta apie vidurnaktį, ir tik prof, sąjungos atstovas neturi teisės per
tiesa yra Solženicyno pusėje. Pagal jo tada prmą kartą pavalgo šilto maisto. Ga žengti sąjungos arba valdžios įstatymų.
samprotavimą, Europos Saugumo ir Ben lima pridurti, kad visa tai užgrūdina žmo Konservatorių valdžia išvirto iš klumpių
dradarbiavimo konferencijos dokumentas gų gyvenimo kovai, bet toks įtemptas die laukdama, kada angliakasių atstovai pa
bus dar vienas kastuvas tautų laisvei pa nos ritmas ne visų sveikatai įmanomas. žeis valdžios arba prof, sąjungų įstatymus.
Paskutinius 10 metų, iki išeinant į pen
laidoti. Nesimato jokių vilčių, kad šioje Todėl jaunimo tarpe ten nemaža užtikau
konferencijoe kas nors staiga atsipeikėtų tokių, kurie turi nutraukti mokslą, nes siją, buvau prof, sąjungų atstovas ir man
nuo detantės svaigulio ir išsirikiuotų en širdis sušlubavo ar nervai nebeišlaiko teko kelis kartus susitikti su ponu Scargill atstovų suvažiavimuose. Jis yra labai
giamo žmogaus ir pavergtų tautų išlais įtampos.
Kai prieš tris metus nuvykau į Brazi malonus žmogus ir labai rūpinasi anglia
vinimo apkasuose.
Tiesa, esą žinoma, kad sovietai pagaliau liją ir pamačiau tokią sunkią jaunimo pa kasių būkle. Bet jo teisės yra apribotos,
sutiko duoti laisvę žmonių judėjimui, ži dėtį, II PLJ Kongreso proga pradėjau or jis vienas negali ir negalės išreikalauti
nių ir kultūros vartybių mainams tarp ry ganizuoti mokslo stipendijų vajų. Dauge 100 sv. per savaitę, jei sąjungos valdyba
tų ir vakarų; tai būsią įrašyta į dokumen lis tautiečių pasirodė labai jautrūs šitam neduos jam teisių. Jis gali šaukti, kiek tik
tą net atskiru paragrafu. Tik deja, kartūs mūsų vargstančiam jaunimui ir prisidėjo nori, bet jo užpakaly yra jėga, kuri gali
praeities patyrimai rodo, kad sovietiškas dosniomis aukomis. Tokiu būdu susidarė neduoti jam teisių. Tik tada atstovas yra
laisvės supratimas ir vakarietiškasis labai Pietų Amerikos Lietuvių Studentų Stipen galingas, kai jis kalba visų narių vardu.
skiriasi. Kas vakarams laisvė — sovietams dijų Fondas, kuriam vadovauja penkių Niekas negali ir negalės sumažinti prof,
buržuaziniai nuodai žmogaus išnaudoji asmenų komisija. Toji komisija parenka sąjungų demokratinio judėjimo, nes jos
mui; kas sovietams laisvė — Vakarams kandidatus, Skiria jiems stipendijas ir se kovoja už geresnę darbininkų ateitį.
Priespauda. Konferencijos dokumentas gi ka jų akademinę eigą.
S. Surgautas

BRAZILIJA JUOS VILIOJO...

Skaitytųjų laiškai

DUONA, DUONA...

LIETUVOJE

Kai po karo atvykome į Angliją, buvu
siųjų kareivių barakų viduje kai kur ra
dome korteles su užrašais: — „Nemėtyki
te be reikalo duonos, nes tuo būdu pasun
SKATINA MOKYTIS RUSIŠKAI
kinate laimėti karą". Užrašas atrodė vie
toje ir suprantamas. Ypačiai atvykusiems
„Valst. laikraštyje" (Nr. 72) išspaus
iš DP stovyklų, kuriose duona buvo kuku dintas doc. V. šalūgienės straipsnis „TSRS
tautų šeima“. Jame, be kita ko, sakoma:
rūzinė, neskani ir nemaistinga.
„Suprasti vieni kitus nuo Palangos ir
Bet karo dienos seniai pasibaigė. Nors
pasaulyje badaujančių netrūksta, bet iš Klaipėdos iki Vladivostoko, nuo Karelijos
keptos duonos kepalo kokiems Nigerijos iki saulėtojo Ašchabado mums padeda ru
ar Bangladešo gyventojams nebenuveši. sų kalba — Puškino ir Lenino kalba. To
Tad jeigu jis atliko, tai yra vertas tiek, dėl rusų kalbos mokymasis greta gimto
kiek ir kiekvienas atlikęs daiktas. Dides sios kalbos turi nepaprastai svarbią reikš
nės kepyklos ir valgyklos parduoda vaka mę kiekvienam tarybiniam žmogui. Tik
rykščią duoną ūkininkams sušerti kiau rusų kalbos dėka geriausi broliškų respub
lėms, o namų šeimininkės išmeta į šiukš likų literatūros kūriniai tapo prieinami
lių dėžes ar atiduoda vaikams, kad sule lietuviui skaitytojui ir atvirkščiai — lie
sintų parkų tvenkiniuose gyvenančioms tuvių rašytojų kūriniai prieinami sąjungi
gulbėms ar antims. Tik vakarykščius py niam skaitytojui, plačiai paplito pasauly
ragaičius kepyklos kartais pasiunčia į je. Tik Tarybų valdžios, lenininės nacio
nalinės politikos dėka tapo žinomi pasau
prieglaudas ar senelių namus.
Negalima paneigti, kad Lietuvoje duo liui mūsų klasikų — K. Donelaičio, Žemai
na visada buvo laikoma pagarboje. Tai tės, šiuolaikinių tarybinių rašytojų kūri
baudžiavos, karų ir okupacijų priminimas. niai.“
Gera dar nors ir tai, kad gimtoji kalba
„Duona verkia, tinginio valgoma“, saky
davo lietuviškas priežodis. Arba kitas — paliekama mokyklose šalia „Puškino ir
„Juoda duona ne badas, stori marškiniai Lenino kalbos".
ne nuogumas“.
DAUG NUSKĘSTA
Pasirodo, kad Lietuvoje dar ir šiandien
duonos trupiniai labai tebebranginami ir
Nors ir imamasi apsaugos ir gelbėjimo
tebevertinami. Pats vidaus reikalų minist priemonių, bet vis dėlto Lietuvoje, paly
ro pavaduotojas, milicijos generolas V. ginti, daug žmonių nuskęsta. Pvz. „Tiesa“
Žemgulys prieš javų valymą pareiškė: rašo:
„Nieko nėra šventesnio už duoną, šiandien
„Štai vieną birželio pavakarę kaunietis
neturim didesnio rūpesčio, kaip rūpinima A. Sinkevičius, jau išgėręs, nukrypavo
sis bręstančio derliaus likimu“. Vajergu- prie Nemuno ties Kačergine. Nemokėda
tėilau, net milicija įkinkyta į derliaus va mas plaukti, jis net nespėjęs pajusti vėsių
lymo akciją! Visoje šalyje rengiama ope glamonių, jau buvo vandens sūkurių nu
racija „Derlius — 75“, kad nei vienas grū blokštas į upės dugną. O kas atskubės
das nepaliktų lauke, kad derlius nebūtų pagelbėti, jei aplinkui — nė gyvos dva
kolchozininkų išgrobstytas...
sios...
Kaunietis V. Pavalkis tesulaukė tik ke
O štai „Valstiečių laikraštyje“ (Nr. 84)
turiolikos pavasarių. Jo gyvenimo žings
J. Strikaitienė pateikia tokį aprašymą:
„Tiesiog sunikti rasti žodžių papasakoti niai baigėsi vandens tėkmėje Neries upė
je ties Kleboniškių...
tam, ką noriu ir privalau papasakoti.
Nors ir negaluodamas, batniavietis V.
Vos keli kilometrai už Tauragės miesto
Čiurinskas
vis dėlto neatsispyrė pagundai
ant stataus Jūros kranto nusidriekusi gy
venvietė. Gražiai ir gerai žmonės čia gy išsimaudyti. Nuėjo prie Nemuno. Vande
nyje pasijuto blogai, tačiau niekas jau ne
vena.
spėjo jam pagelbėti.
... Paliko praeityje sunkūs „Pilaitės“
Dubysa. Žavios ir svetingos jos pakran
kolūkio metai. Dabar gražus „Pilaitės“ tės vilioja kiekvieną. Neatsilaikė ir B.
kolūkis pasiekiamas ne tik Tauragės rajo Budrys iš Raseinių rajono Taurupio kai
ne garsėja.
mo. Kartu su dviem butelio draugais so
Ir vieną dieną visas kolektyvas sujudė čiai mėgavosi, skaidriu skystimėliu upės
jo lyg bičių avilys. Danius nešė per gyven krante. O paskui visi trys pūkštelėjo į
vietę, pamovęs ant šakės, duoną!
vandenį. Deja, išlipo tik du...
Nėra didelių bei gilių, sraunių bei klas
Laukininkystės brigadininkas Pranas
Pikčius tiesiog prie lango prilipo, negalė- tingų vandens telkinių Joniškio apylinkė
daams savo akimis patikėti. Nors Kostas se, bet nelaimes neaplenkia ir jų. štai bir
Danius — toks žmogus, iš kurio visko ga želio 24-osios naktį kažkodėl nesimiegojo
li laukti, bet šitaip... Ant šakės, tos pačios pagarsėjusiam stikliuko mėgėjui S. Nor
šakės, kuria ką tik mėtė šiaudus fermoje, kui. Visą dieną šlitinėjęs iš kiemo į kiemą,
beieškodamas alaus, vidurnaktį jis užkly
kėpsojo pamauti du duonos kepaliukai.
Prie langų supuolė apskaitininkas Jonas do į kaimyno A. Geručio sodybą. Ten, už
Balčiūnas, Albina Pikčienė, kiti kolūkie klojimo, ir įstrigo į visai seklios kūdros
čiai. O Danius lyg niekur nieko traukė per dumblą...“
gyvenvietę, nešdamasis ant šakės pamau
tą duoną.“
ORDINAI IR MEDALIAI
Toliau rašoma:
„Draugiškojo teismo posėdis, kuriame
Knygoje „The International Who‘s Who,
buvo svarstomas biaurus Daniaus poelgis, 1972-73 randame duomenų apie Lietuvos
vyko po visuotinio kolūkiečių susirinkimo. okupantų tarnus. Antanas Yuozovič Snieč
Salė buvo pilnutėlė. Teisė ne tik draugiš kus gavo šešis Lenino ordinus, du Raudokojo teismo nariai, o visi kolūkiečiai.
nosiigįyėUavos ordinus, patriotinio karo
Danius šaipėsi, apsimetė kvaileliu, ne mddHųfJustas Ignatov Paleckis gavo keatsakinėjo į klausimus. Ūkio vyr. mecha tutfrį^nirio ordinus, Tautų Draugystės
nikas komunistas Jurgis Pumputis tada ordįną, ^Qarbo herojaus ir patriotinio ka
pasakė, kad šitaip tyčiotis iš švento daly ro medalį-,' Juozas Yuozasovič Matulis —
ko kiekvienam darbo žmogui — duonos tris Lenino ordinus, du Raudonosios Vėlia
gali tik labai blogas žmogus. Mechaninių vos ordinus, mokslo medalį. Motiejus Juo
dirbtuvių vedėjas Viktoras Briedžiūnas zo Šumauskas — keturis Lenino ordinus,
paklausė: „Daniau, ar tau kada nors trū Raudonosios Vėliavos ordiną, patriotinio
ko duonos?“ „Ne“, — sekė greitas atsaky karo medalį ir Grunwaldo kryžių, lenkų
mas.“
padovanotą.
Danius, aišku, buvo pasmerktas. Jis pa
Iš šių asmenų tik Šumausko tėvo var
pildė šventvagystę. Toliau moralizuodama, das paliktas lietuviškas, o kitų tėvų vardai
autorė cituoja mokytojos I. Smilgaitės surusinti.
laišką, kuriame apie duoną šitaip sakoma:
„N.“
„Pakeliu nuo grindų sumaigytą juodos
duonos gabalėlį. Apdžiūvęs, purvinas. Jis
Darysime kaip Rostove
degina mano rankas, ir tirštas gėdos rau
Joniškio laukuose užauginta 27 tūks
donis užlieja veidus. Gėda už tuos, kurių
gyvenimas ir mes neišmokėme branginti tančiai ha javų. Jiems nuimti buvo pa
tikrųjų vertybių. Gėda prieš tuos, kurie ruošti 275 kombainai. Ta proga „Tiesa“
rašė: „Rajono kombainininkai vairuoto
šiandien augina duoną.“
Minint šitas lietuviškos duonos istori jai ir kiti mechanizatoriai bei agronomai
jas, nenorima iš laiškų autorių pasišaipy pritarė Rostovo ir Zaparožės sričių bei
ti ar vakarietiška prabanga pasididžiuoti. Krasnodaro krašto pirmaujančių kombai
Kiekvienas skundžiasi tuo, kuo jis labiau nininkų iniciatyvai ir paragino visus žem
sia kenčia. Visiškai galima sutikti su au dirbius kruopščiai pasiruošti pjūčiai, o jos
tore, kad „mūsų vaikams badas į akis ne metu našiai panaudoti visą techniką, tau
bežvelgia“. Čia tik norėta pažymėti, kad pyti degalus, plačiai diegti pirmūnų pa
nuo skurdo ir bado šmėklos dar netoli te- tyrimą“.
O jeigu nebūtų buvę Rostovo ir Za
pabėgta, jei su tokiu beveik religiniu fana
tiškumu ir meile kalbama apie senos duo parožės pirmūnų-kombainininkų, taip Jo
nos kepalą ir taip negailestingai smerkia niškio žemdirbiai ir nebūtų žinoję ką su
mi tie, kurie tą duoną „išniekina“, lei prinokusiais javais daryti...
džia sugesti ar sušeria gyvuliams. Tur
Dainų šventė
būt, Vakarų Europos ar Amerikos darbi
ninkai ir ūkininkai to niekada nesupras,
Liepos 18-20 d.d. Vilniuje įvyko visos ''
kol jų ūkis nepateks į tokią sistemą, kad Lietuvos dainų ir tautinių šokių šventė.
derliaus suvalymui reikės šauktis policijos. Dalyvavo ir kitų Sov. Sąjungos respubli
Knt.
kų chorai, šventės vadovas ir vyriausias
dirigentas buvo muzikas K. Kaveckas. Jo
je
dalyvavo daugiau kaip 30.000 saviveik
ČIURLIONIS RUSIŠKAI
lininkų.
Maskvoje išleista rusų kalba F. Rozinerio „menotyrinė apysaka“, pavadinta
Laudles meno muziejus
„Himnas saulei“. Tai pasakojimai apie žy
Prie Dailės muziejaus atidarytas fili
mųjį dailininką ir muziką, išleisti jo 100sioms gimimo metinėms paminėti.
alas — Liaudies meno muziejus. Čia išsta
1970 m. Leningrade buvo išleista M. Et- tyta apie 700 eksponatų, rodančių liaudies
kindo knyga apie Čiurlionį, pavadinta dailės raidą nuo senųjų laikų iki dabar.
„Pasaulis kaip didelė simfonija“.
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Europos __

Lietuvių Kronika
Patikslinimai
E. L. Nr. 30 nurodyta, kad pirmas poatostoginis numeris bus išleistas rugpiū
čio 5 d. Turėjo būti — rugpiūčio 12d.
To paties numerio straipsnyje „Laiš
kas iš Londono“ trečioje skiltyje parašy
ta, kad Sov. Rusija 1920 m. spalio 12 d.
pasirašė taikos su Lenkija sutartį Rusijo
je. Turi būti — Rygoje.
Pirmame puslapyje „Septynios Die
nos“ skyriuje paskutinėje žinutėje rašo
ma: „Iš Lietuvos įkilęs sir J. Kaplan“...
Turi būti sir J. Kagan.

Aukos

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
P. Girais — 1.25 sv., A. Vitkus, S. Ūsas,
K. Kaniauskas — po 1.00 sv., K. Pocius ir
J. Gaibukas — po 0.50 sv.
Tautos Fondui aukojo:
K. Jankus 10.00 sv., Br. Gleveckas —
5.00 sv.
LANKĖSI J. KUZMA
Lietuvių Namuose lankėsi ukrainiečių
klubo vedėjas iš Sheffieldo J. Kuzma. Ta
proga mūsų spadai paremti paaukojo vie
ną svarą.

Skautų sveikinimai

Lietuvių Sodyboje stovyklavę skau
tai atsiuntė E. Lietuvio redakcijai laišką,
kurame dėkoja visiems skautų rėmėjams
ir skaitytojams už dvasinę ir materialinę
paramą. Laišką pasirašė visi stovykloje
dalyvavę skautai.
Sveikinimus prisiuntė ir s.v.sl. V.
Zinkus iš Norvegijos, kur jis atstovavo
Anglijos skautams pasaulinėje skautų
jamboree.

LONDONAS
VESTUVĖS VIKANIŲ ŠEIMOJE

Paskutinį vakarėlį
. aš pas savo motinėlę...
Netikėtai atvyko kvieslys ir su lazda
Stuktelėjęs į balkį, pranešė, kad mielų Vi
kanių namuose vyksta šeimyninis pasikei
timas. Jų vienturtė dukrelė Liucija išeina
į marteles. Anglas šelmis bernelis pamilo
lietuvaitę ir sutarė sukurti šeimos židinį.
Žinomoji lietuvių daina: „Močiute, širde
le, tai tau, tai tau, auginai dukrelę ne sau,
ne sau“ Vikaniams jau sudainuota.
Jungtuvės įvyko liepos 19 d. Christ of
King R. K. bažnyčioje, Walthamstow.
Kun. Barrow sujungė baltas rankas ir su
mainė aukso žiedelius Tuo būdu patvari
vyro ir moters bendrojo gyvenimo sutar
tis jau sudaryta. Suskambėjo bažnytinis
maršas, ir jaunieji pradėjo žengti pirmuo
sius naujojo gyvenimo žingsnius.
Vestuvinis pokylis buvo suruoštas ry
tų Londono lietuviškoje tvirtovėje —
Sporto ir Socialinio klubo patalpose. Pir

BRADFORDAS
Pranešimas ir skaidrės
Rugpiūčio 17 d., 15.30 vai. lietuvių
klube „Vytis“ kun. Šulcas padarys prane
šimą ir parodys skaidrių apie Amazonės
misijas ir bendrai apie Braziliją ir lietu
vių gyvenimą ten.
Skautų Rajono Valdija
liukai, užsimezgė pažintys ir lietuviškoje
nuotaikoje baigta vestuvinė puota.
Jaunoji Liucija yra Jono ir Marijos
(Neiberkaitės) Vikanių vienturtė dukrelė,
gimusi Londone. Lankė lietuvišką mokyk
lą ir šoko tautinius šokius. Baigė St.
Paul’s secondary school. Dabar dirba
BBC televizijos stotyje. Jaunas Peter
Greenwoood taip pat yra vienturtis sūnus,
gimęs ir augęs Londone. Baigęs mokslus
įsigijo statybininko specialybę.
Jaunosios tėvelis Jonas Vikanis yra
gimęs ir augęs Lietuvoje. 1940 m. pradžioj
savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir
tarnavo Šarvuočių rinktinėje. Po antrojo
karo apsigyveno Londone ir vienas pir
mųjų su vietine lietuvaite sukūrė šeimą.
Čia teko pakeisti specialybę ir vieton
šarvuočio, dabar „gazuoja“ suvamąją
mašiną. Turi nuosavą siuvyklą ir tuo ama
tu gerai verčiasi. Dalyvauja Londono lie
tuvių chore ir kitose organizacijose.
Jaunosios mamytė Maija Ne i bankai,tė-Vikanienė yra gimusi Londone. Bet dar
maža buvo išvežta į Lietuvą ir ten ilgesnį
laiką gyveno. 1936 m. sugrįžo į Angliją ir
apsigyveno Londone. Visą laiką dalyvau
ja Londono lietuvių chore, Šv. Onos Mo

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 19 d. LKVS-gos „RAMOVĖS“
Manchesterio skyrius surengė MLS klube
Dariaus ir Girėno minėjimą, į kurį atsi
lankė daug žmonių, jų tarpe ir ekskursija
iš Leigh.
Minėj mią atidarė ramovėnų skyr.
pirm. K. Murauskas. Minėjimas pradėtas
tylos minute, pagerbiant tragšikai žuvu
sius lakūnus.
Paskaitą skaitė evan kun. A. Putcė.
Savo paskaitoje vaizdžiai nusakė lakūnų
biografiją, jų pasiryžimą ir pasiruošimą
skrydžiui per Atlantą, Lituanikos atsira
dimą, patį skrydį, tragišką jo galą bei tas
nuotaikas, kurias pergyveno lakūnų be
laukiantieji Kauno aerodrome ir visoje
Lietuvoje ir plačiai po pasaulį pasklidusį
to žygio atgarsį. Paskaita visų buvo iš
klausyta su atydumu.
Meninėje dalyje, kurią pravedė V.
Kupstys, V. Motūza padeklamavo eilėraš
tį „Mana Lietuva“, o E. Murauskienė pa
skaitė lakūnų garbei pačios angliškai su
kurtą poemą. Ramovėnų kvintetas — A.
Jakimavičius (vadovas, K. Murauskas, A.
Podvoiskis, J. Pilipavičius ir V. Kupstys
— padainavo „Darius ir Girėnas“, „Vy
rai prie jūros“, „Žygis į Vilnių“ ir „Ramovėnų“maršą. Akordenu pritarė P. Vie
šintas. Minėjimą įrekoądavo J. Padvoi-skis.
Vėliau vyko linksmoji dalis, kurios
metu buvo pašokta, padainuota, o loteri
joje kiekvienas turėjo progos išmėginti
savo laimę.
Ta pačia proga ramovėnų valdyba
nuoširdžiai dėkoja kun. A. Pucei už įdo
mią paskaitą, klubo valdybai už patalpas
ir piniginę paramą, A. Jakimavičiui už
supirkimą maisto, šeimininkėms už val
gių parošimą ir publikai už gausų atsilan
kymą, ypač iš Leigh atvykusiai ekskursi
jai.
A. P-kis

GLOUCESTERIS
PADĖKA

Mūsų vedybinio gyvenimo sidabri
nio jubiliejaus paminėjimo proga pir
miausia dėkojame savo dukrelėm Verutei
ir Onutei už skanaus maisto paruošimą, o
M. Gelvanauskienei, L. Valiūntukevičienei, A. Kučinskienei ir Bronutei iš Leeds
už stalų paruošimą ir patarnavimą.
Gloucesterio lietuviams dėkojame už
sidabrinę dovaną, o taip pat Stroudo
lietuviams už dovaną, lekiančią vilties su
laukti auksinio jubiliejaus. Ačiū A. Biliū
nui už prakalbą ir A. Valiuntukevičiui už
gražią paskaitą. Dėkojame mus sidabri
nėmis dovanomis apdovanojusiems A. ir
L. Gravams, A. L. Valiuntukevičiams, S.
P. Barkauskams, A. E. Kušneraičiams,
V. Karmilavačiams ir V. Meškelevičiams.
Taip pat dėkojame anglams, lenkams ir
broliams latviams už sidabrines dovanas.
Pagaliau dėkojame visiems, kurie atsilan
kė į mūsų vaišes ir tiems, kurie negalėjo
atsilankyti.
Agota ir Jonas Vilimai

LIET. SODYBA
SAULĖTA SKAUTŲ SAVAITĖ
PASIBAIGĖ

mas susitikimas vyko apatinėje salėje,
kur dalyviai pavaišinti tradiciniu vynu.
Po to visi pakviesti į viršutinę salę, kur
Šv. Onos Motėm D-jos narės paruošė ska
nius pietus. Vaišių programą sumaniai
pravedė piršlys Keith. Šv. Onos moterų
D-jos pirm. A. Kriaučiūnienė įteikė jau
najai (ji yra tos draugijos narė) meniškai
pagamintą vestuvinį sveikinimą. Žodį tarė
jaunavedys Petras, ir jaunosios tėvelis J.
Vikanis padėkojo visiems už talkininkavithą, paruošiant šį vestuvinį pokylį. Po
skanių pietų prasidėjo linksmoji dalis —
dainos ir šokiai.
Supiaustytas didžiulis keturių aukštų
vestuvinis tortas ir atidarytas Vikanių šei
mos nemokamas baras. Suskambėjo stik-

terų Draugijoje ir kitose organizacijose.
Sugrįžusi j Angliją, pamėgo vaidybos me
ną ir dalyvavo scenos veikalų pastaty
muose. Sumaniai atlikdavo jai paskirtus
vaidmenis, nes gerai mokėjo lietuvių kal
bą. Vaidinti išmokė režisierius J. Miltinis,
kuris tuomet gyveno Londone. Palaikė ry
šius su Lietuvos Pasiuntinybe, ir min. B.
K. Balutis jai pavesdavo iš Lietuvos at
vykusius svečius spažindinti su Londono
įdomybėmis.
Vikanių šeima taria nuoširdų lietu
višką ačiū visiems, kurie talkininkavo ir
parėmė šių vestuvių paruošimą. O vestu
vių dalyviai linki tėveliams ir jaunave
džiams ilgo, gražaus ir saulėto gyvenimo.
V. Vytenietis

Rugpiūčio 2 d. lietuviai skautai sude
gino paskutinįjį šios vasaros laužą Sody
bos miške. Neskaitant vieno žaibais ir
perkūnais prapliupusio vakaro, skautai
čia turėjo karališkai saulėtą savaitę. Ir
gyveno jie gerai — net bulvių skųst nerei
kėjo... Maistas atkeliaudavo iš Sodybos
virtuvės. Tik gaila, kad būrelis nedidelis
tesusirinko. Vos pora tuzinų, vyrus ir
merginas krūvon sudėjus.
J uždarymo iškilmes saulė atviliojo di
doką būrelį svečių ir rėmėjų. Iškilmes
pravedė (stovyklos viršininkas, skautasr
vytis R. Valteris. Pasirodo, būdamas pa
tyręs stovyklautojas, jis ir šių metų sto
vyklą pravedęs gražiai ir pavyzdingai.
Mergaitėms vadovavo J. Traškienė.
Anglijos Skautų „tėvas“ J. Alkis pa
sveikino stovyklautojus savo ir DBLS
vardu. Dar trumpai kalbėjo lietuvių baž
nyčios rektorius kun. J. Sakevičius ir buv.
DBLS Centro Valdybos pirmininkas J.
Vilčinskas.
Nors saulė žeme riedinėjosi, bet nebu
vo apseita be tradicinio laužo. Skautai per
savaitę jau buvo gražiai pasiruošę. Lau
žui vadovavo visi po truputį. Džiugu bū
vi išgirsti naują „Taukuoto Puodo“ re
daktorių — Algirdą Silnicką. Tai jauno
sios kartos atstovas, sugebąs apvaldyti
lietuvių kalbą ir iškloti savaitės smagius
nuotykius popieriuje. Lauksime jo ir pla
čiau pasireiškiant.
Taip pat džiugu paminėti, kad senas
posakis — kartą skautas, visada skautas
— tinka ir lietuvių tarpe. Pvz. veiklioji
skautė G. Valterytė-O’Brien ne tik pati
atvyko, bet ir keletos mėnesių įpėdinį į
stovyklą ir prie laužo atsivežė. Tegu pasi
klauso, kaip airišką akcentą pametęs, jo
tėvelis Vincentas lietuviškas skautų dai
nas traukia.
Čia paminėta tik stovyklos užbaiga.
Kaip skautai praleido visą savaitę ir ką
jie patyrė — parašys patys.

1975 m.

NOTTINQHAMAS
SU JAUNIMU

Rugpiūčio 17 d. yra užbaigiama Lietu
vių židinyje berniukų stovykla. Pamaldos
11.15 vai. Jas laikys svečias kun. J. H. Šul
cas, S. D. B. Po to jaunimo meninė pro
grama.
Visi maloniai kviečiami pabendrauti su
janimu.

ITALIJA
STUDIJŲ SAVAITĖ SPAUDOJE

Ryšium su Verbania-Pallanza įvyku
sia Studijų Savaite 75. VII. 14 Piemonto
religinis radijas perdavė tokią žinią:
„Tėvų Marianistų Institute Pallanzoje vyksta 22-ji Vakarų Europos Lietuvių
Studijų Savaitė, kurioje dalyvauja apie
šimtas sociologų, profesionalų ir mokyto
jų. Jie vieną kartą metuose susirenka di
skutuoti tolimas tėvynės problemas Eu
ropos kultūros rėmuose ir skatinti lietu
vių kūrybinę idėją, kuri dabartinėse są
lygose neįmanoma tėvynėje. Be Vakarų
Europos lietuvių vyskupo Antano Deksnio, čia taip pat atvažiavo ministeris prie
Šv. Sosto dr. Stasys Lozoraitis ir Kauno
teatro režisierius Jurašas, kuris kaipo di
sidentas buvo ištremtas iš Rusijos. Taip
pat į Pallanzą buvo atvažiavusios lietuvių
delegacijos iš Venecuelos, JAV ir Kana
dos.
Šis suvažiavimas — kuris jau 20 kar
tų vyko Vakarų Vokietijoje, pernai buvo
Šveicarijoje, o dabar pirmą kartą Itali
joje.“
Liepos 11 d. italų dienraščio La Štam
pą specialus bendradarbis Paolo Garimberti atspausdino tame laikraštyje ilgą
straipsnį, kriame nuodugniai nagrinėja
Lietvos katalikų kovas už savo religines
be tautines teises.
J. J.

ŠVEICARIJA
Garsi pianistė domisi Čiurlioniu
Šveicarijoje gyvenanti pianistė Ida
Krehm-Pick š.m. spalio 6 d. skambins M.
K. Čiurlionio kūrinius Vakarų Berlyno
aukštojoje muzikos mokykloje (Hochschule fūr Musik), o spalio 9 d. — Milane
„Circolo del Giardino“ koncerte.
Pianistė I. Krehm gimė ir užaugo To
ronte, Kanadoje, bet vedybų keliu pasi
darė Jungtinių Amerikos Valstybių pilie
tė. Kelis metus išgyvenusi britų sostinėj,
ji persikėlė į Šveicariją ir įsikūrė Comano
vietovėje, netoli Lugano, itališkame Švei
carijos kantone.
Koncertuodama New Yorke, pianistė
per tenykščius lietuvius susidomėjo M. K.
Čiurlionio kūryba. Gavusi mūsų tautiečio
gaidas fortepionui, ji taip susižavėjo jo
muzika, kad tuojau pat nusistatė įtraukti
jo kūrinius į savo koncertų programą.
Pirmą kartą I. Krehm skambins Čiurlio
nio veikalus Berlyne. Koncerto progra
mą sudaro Bacho, Schumanno ir Čiurlio
nio kūriniai. Mūsų kompozitoriaus veika
lams skirta apie 20 minučių laiko. Iš Ber
lyno pianistė vyks į Milaną, kur skambins
Chopino, Skriabino ir Čiurlionio kūrinius,
(daugiau kaip 30 minučių). Lapkričio mė
nesį pianistė ketina skristi į Kanadą, kur
numatomas Čiurlionio kūrinių koncertas
tenykštėje radio programoje.
Ida Krehm-Pick aukštai vertina
Čiurlionio kūrybą^ Kai kuriuos jo kūri
nius ji laiko net vertingesniais, kaip, pav.,
Chopino kompozicijas. Pianistė taip pat
stengiasi įsigilinti į mūsų tautiečio asme
nybę. kuri ją žavi savo dramatingumu ir
tragiką. Tuo tikslu ji atsidėjusi skaito jai
prieinamą literatūrą apie menininką. Su
kai kuriais veikalais lietuvių kalba ją su
pažindino mūsų tautiečiai tiek Ameriko
je, tiek Šveicarijoje.
Tenka dar pastebėti, kad Ida KrehmPick yra ne tik pianistė, bet ir dirigentė.
Tarp kita ko, ji vadovavo orkestrų koncer
tams Indijoje, Filipinuose ir kt. Iš jos mu
zikinės karjeros matyti, kad pianistė da
lyvavo kaip solistė Cleveland©, Chicagos,
Philadelphijos, Londono ir kitų garsių
orkestriĮ koncertuose.
Šiomis dienomis ponią Idą Krehm
aplankė Berne. Šveicarijoje, gyvenąs dr.
A. Gerutis.

„Žalgirio“ klubas Luzerne

Liepos mėn. viduryje Luzerne, Švei
carijoje, vykusioje tarptautinėje irklininkų regatoje dalyvavo ir Vilniaus „Žalgi
rio“ vandens sporto klubas. Vienvietėje
valtyje vilnietė Genovaitė Ramoškienė
laimėjo pirmą vietą. Taip pat lietuvaičių
keturvietė valtis su vairininke išsikovojo
pirmą vietą.
šiemet lenktynėse lietuviai vyrai ne
dalyvavo.
Nauja R. Spalio knyga
JAV lietuvių spauda praneša, kad
Anglijoje (Halifaxe) gyvenąs rašytojas
Romualdas Spalis parašė naują knygą
„Mergaitė iš geto“. Tai būsianti „Gatvės
Berniuko" trilogijos pabaiga. Knygą lei
džia Vilties leidykla. Mecenatas — dr. Vy
tautas Dargis.
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Dar viena sukaktis
Kas gyvena Anglijoje, tas yra matęs
įvairius suvenyrus ir degtukų dėžutes su
užrašu „Capt. Webb“. Tik ne visi žino,
kad tas kapitonas Matthew Webb lygiai
prieš šimtą metų pats pirmasis perplaukė
Kanalą iš Doverio į Calais. Tai įvyko 1875
m. rugpiūčio 24 d. Darydamas didžiulius
bangų srovės sudarytus vingius, jis, mir
tinai išvargęs, pasiekė Prancūzijos kran
tus per 21 vai. ir 45 minutes.
Kapitonas Webb buvo daktaro sūnus,
gimęs 1848 m. Shropshire. Nors ir neaukš
to ūgio (5 pėdos ir 8J colio) jis buvo gana
muskulingas ir svėrė 14į stonos (203 sv.).
Nno mažens pamėgęs jūrą, jis tarnavo
laivyne ir pasižymėjo gelbėdamas skęstanius jūrininkus.
Susidomėjęs plaukiojimu, jis paliko lai
vyną ir pradėjo rimtai ruoštis perplaukti
Kanalą. Pirmasis bandymas 1875 m. rug
piūčio 12 d. buvo nesėkmingas. Nors trum
piausias atstumas tarp Anglijos ir Pran
cūzijos yra 21 į mylios, bet kapitonas buvo
iškrypęs 8į mylios iš kelio ir nepalankių
sąlygų tiek išvargintas, kad, pasiekęs Ca
lais uostą, vos galėjo paeiti ir tuoj užmi
go.
Anuo metu Webbo laimėjimas buvo ne
paprasta sensacija. Londone jis buvo ka
rališkai sutiktas. Pirmoji jo vardu pada
ryta rinkliava jam davė £1.400. kas anuo
metu buvo didelis pinigas. Pradėjęs de
monstruoti ilgo ir patvaraus plaukymo
parodas, namie ir Amerikoje, jis užsidir
bo nemaža pinigų. Tačiau būdamas dar
palyginti jaunas, apsirgo džiova, jo jėgos
pradėjo silpti. 1883 m. jis pasiryžo pirmas
pasaulyje perplauktu kerštingą Whirpool
Rapids prie Niagaros krioklio. Po kelių
minučių kovos jis dingo upės verpetuose
ir tik po kelių dienų buvo rastas lavonas.
Taip užbaigė savo gyvenimo dienas pir
masis Kanalo nugalėtojas, kurio vardas ir
šiandien tebėra dar populiarus.
Per tą šimtmetį apie tūkstantis žmonių
bandė perplaukti Kanalą, tačiau iki šiol
užregistruoti tik 258 sėkmingi perplaukimai. Iš jų yra trys, kurie be sustojimo
perplaukė Kanalą į abi puses.
Antrą kartą Kanalą sėkmingai perplau
kė Thomas Burges 1911 m. Iki to laiko
buvo apie 70 nesėkmingų bandymų. Ka
pitono Webb‘o greičio rekordas šešiomis
valandomis buvo sumuštas E. Tenure's
1934 m. Jis taip pat buvo pats pirmasis,
perplaukęs Kanalą į abi puses.
Pimroji moteris, amerikietė G. Ederie
perplaukė Kanalą 1926 m. per 14 vai. 39
min., tuo būdu sumušdama visus vyrų pa
siektus rekordus. Šiuo metu greičio rekor
das priklauso B. Watsonui (9 vai. 35 min.).
Tik per vieną minutę atsilieka šešiolik
metė Lynne Cox. Jauniausia Kanalo čem
pionė yra egiptietė Adei Khairi. Būdama
vos 14-kos metų, pernai ji perplaukė Ka
nalą per 12 vai. 30 min. Seniausias tikslą
pasiekęs plaukikas yra N. Barnie — 55
metų.
Iš trijų plaukikų, perplaukusių Kanalą
į abu galus su 10 minučių poilsio per
trauka, yra 26 m. amžiaus Kevin Murphy.
Webb'o laimėjimo šimtui metų atžymėti,
jis yra pasiryžęs šiais metais be sustojimo
perplaukti Kanalą tris kartus. Jam gali
prisieiti išbūti vandeny apie 60 valandų ir
nuplaukti 80 mylių. Tai būtų tikrai nau
jas šimtmečio laimėjimas. Žinoma, jeigu
jis pasiseks.
(Pasinaudota „Observer Magazine“)
PRIE DANGAUS VARTŲ

Pasakojama, kad Sov. Sąjungoje nelei
džiama skelbti žmonių skaičiaus, žuvusių
per lėktuvų ar traukinių avarijas. Išimtys
daromos tik tada, kai žuvusiųjų skaičius
neprašoka septyniolikos.
Tokiu būdu ir Žąslių traukinio katastro
foje žuvusiųjų skaičius oficialiai vieti
niuose laikraščiuose buvęs paskelbtas —
17 žuvusių. Tuo tarpu katastrofoje iš tik
rųjų žuvę daugiau kaip šimtas žmonių.
Nukeliavę prie dangaus vartų, jie, kaip
nelaimės aukos, pasiprašė šv. Petro įlei
džiami. Atidaręs sunkius dangaus vartus,
žilasis dangaus sargas atskaitė 17 vėlių,
įleido jas į vidų ir užtrenkė vartus. Ant
roje pusėje liko dar koks šimtas ir jie
pradėjo triukšmauti, reikalaudami įleisti
Tad šv. Petras iškišo galvą pro vartus ir
pasakė:
— Tai jūs manote, kad aš neskaitau ta
rybinės Lietuvos laikraščių?..

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., Žoli
nėje, 8 vai. vakare, Židinyje.
NOTTINGHAME — rugp. 17 d., 11.15 vai.
Lietuvių Židinyje.
DERBYJE — rugp. 17 d. liet, pamaldų ne
bus.
NOTTINGHAME — rugp. 24 d., 11.15 vai
Liet, židinyje.
PETERBOROUGH — rugp. 31 d., 15 vai,
325 Eastfield Rd., S. O. Vaitkevičių rezi
dencijoje. Kviečiame vietinius tautiečius
su šeimomis ir iš plačių apylinkių.
NOTTINGHAME — rugp. 31 d., 11.15 vai.
Lietuvių Židinyje.
BRADFORDE — rugpjūčio 17 d., 12.30 v.
iškilmingos pamaldos: Almos TraSkaitės Pirmoji Komunija.
HALIFAXE — rugpjūčio 24 d., 1 vai.
HUDDERSFIELDE — rugpjūčio 31 d., I
vai.

