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Jles ir tėvyne
Vieniems — tu didvyrių palaiminta 

žemė, 
Kitiems — tu nykštukų varginga 

tėvynė, 
O man tu — kaip motina laukianti 

kryžkelėj 
Su meile, paguoda, globa ir 

nakvyne.
Vincas Mykolaitis — Putinas

Artėja rugsėjo 8-toji — Tautos šventė. 
Tokiomis progomis paprastai susiburiame 
draugėn. Susiburiame ne tiek nuveiktais 
darbais pasididžiuoti, kiek atsigaivinti, 
sustiprinti lietuvžškąją dvasią, paliktąją 
tėvynę prisiminti. Anglijos lietuviai ir 
šiais metais ta proga rugsėjo 13 d. gausiai 
iš visur susirinks Birminghame.

Jau 35 metai, kai galėjom laisvai švęsti 
savo tautines šventes, iškelti plevėsuojan
čias trispalves. Per tą laiką daug kas pa
sikeitė. Pasikeitėme ir mes patys: prigeso 
tremtinių dvasia, surambėjo tikėjimas į 
tautos laisvę, atbuko užuojautos persekio
jamiems tėvynėje. Jeigu per kokį stebuklą 
vėl nauja banga lietuvių atplūstų j Vaka
rus, tai mes jiems būtume gal pusiau nu
tautę „senieji išeiviai“. Jiems atrodytų, 
kad mes sustingome buvusios nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo formose, nieko 
daug nepamiršę ir nieko daug neišmokę.

Iš kitos pusės mes girdime apie didelius 
pasikeitimus, Įvykusius tėvynėje. Žiūrint 
mūsų akimis, ten dabar yra dvi Lietuvos: 
materialinė ir dvasinė. Viena yra propa
gandos i padanges keliamoji „laisva“ kom
bainų, kolūkių, fabrikų, dangoraižių ir 
naujų plentų Lietuva. Antroji — nemato
ma, pavergta, persekiojama ir kenčianti 
mūsų tėvynė, „nematomoji“ Lietuva, ku
rios esmę sudaro ne materialinės gėrybės, 
bet žmonės.

Visi žinome, kaip sunku būti foreigne
rs, auslaenderiu ar kitokiu svetimšaliu. 
Tokia emigranto dalia, kurios, bent pra
džioje, jis negali išvengti. Žymiai sunkiau 
būti svetimšaliu savoje tėvynėje, savame 
krašte. Skaudu būti svetimųjų persekioja
miems ir tremiamiems. Skaudu ir gėda 
lietuviui neturėti teisės nusipirkti net ra
šomosios mašinėlės su lietuvišku raidynu, 
nekalbant jau apie laisvą laikraštį ar kny
gą. Skaudu, kai reikia slėptis einant į baž
nyčią, klausantis kitų kraštų radijo, skai
tant laisvėje spausdintą knygą. Skaudu 
praeiti sostinėje pro krautuvę, kurioje tik 
partijos viršūnės ir užsieniečiai gali apsi
pirkti (ką pasakytų Vakarų gyventojai, 
jei atsirastų krautuvės, tik už rublius par
duodančios?). Skaudu gatvėse, įstaigose ir 
net kalėjime girdėti svetimą rusų kalbą. 
Pagaliau skaudu žinoti, kad visoks lietu
viškosios kultūros darbas — spauda, teat
ras, menas ir mokslas gali būti dirbamas 
tik su K. P. ir Maskvos palaiminimu. To
kia tai yra tikroji, nereklamuojama ir at
vykusioms nematoma mūsų tėvynė, toji, 
anot poeto, didvyrių palaiminta žemė.

Kai kas aiškina, kad šiandien Lietuvoje 
atstatytas teisingumas, kad nekalti žmo
nės nebepersekiojaimi ir nebetremiami, 
kad išmokus tyliai savame kiaute tupėti, 
galima be didelio pavojaus ramiai gyven
ti. Tai yra tik paviršutiniškas galvojimas. 
Nebetremiami ir nebepersekiojimi tie, ku
rių nebėra. Sunaikinus ūkininkus, neberei
kia persekioti kolchozininkų, ištrėmus in
telektualus ir dvasinius vadovus, nebeju- 
dinsi kultūros namų ir partinių organiza
cijų vadovų, išžudžius laisvės kovotojus, 
nepradėsi naikinti stribus... Tačiau vos 
tik pasirodo prie aplūžusios bažnyčios ku
nigas su vaikų būreliu, vos pradedamas 
platinti koks „samizdatas“, vos tik rašy
tojas ar menininkas nukrypsta nuo parti
jos linijos — persekiojimas ir trėmimai 
atsinaujina.

Mūsų visų pareiga, bent tautinių šven
čių proga, kalbėti ir galvoti apie tokią 
Lietuvą ir ieškoti būdu, kuo mes galime 
savo vilties nepraradusiems broliams pa
dėti. Vienas Lietuvos rašytojas kartą pa
sakė: „Kad tu myli tėvynę — dar ne vis
kas, reikia, kad tėvynė tave mylėtų", šis 
pasakymas labai tinka ir mums. Savo or
ganizuotu darbu, kultūrine veikla ir lais
vu žodžiu mes privalome pasirodyti tylia
jai Lietuvai, kad esame su ja, kad supran
tame jos kančias bei aukas ir tuo būdu 
nusipelnome nors trupinėlio jos meilės.

SIŪLO VISIEMS BALSUOTI

„Daily Telegraph“ išspausdino žinomų 
britų politikų (visų trijų pagrindinių par
tijų) nuomones apie profesines sąjungas. 
Dėmesio verti lordo G. Brown ir E. Heath 
pasisakymai. Juodu abu sutinka, kad no
rint britų profesines sąjungas sudemokra- 
tinti, reikia pakeisti vadovybės rinkimų 
sistemą. E. Heath siūlo prof, sąjungų va
dus rinkti visiems nariams slaptu balsa
vimu, o ne susirinkimuose, kuriuose daly
vauja tik mažas procentas narių. Tokiems 
rinkimams suorganizuoti, esant reikalui, 
Valdžia turėtų suteikti finansinę paramą.

HELSINKIO MIRAŽAI
Po Helsinkio konferencijos Rytų Vokie

tijos pasieny baigta įrengti 16.000 sprogs
tančių spąstų. Užkliudžius su jais sujung
tas vielas, spąstai sprogsta, pasėdami 
šrapnelių lietų 30 metrų diametre. O Hel
sinkyje pasirašytas laisvas žmonių judė
jimo susitarimas...

Tuoj po konferencijos Sov. Sąjunga pa
siuntė Angolos sukilėliams šarvuotų auto
mobilių, sunkiųjų kulkosvaidžių, patran
kų ir bazukų siuntą. Jei dar pridėsime 
nuolatinę paramą Portugalijos komunis
tams, tai matysime, kaip vykdomas nesi
kišimas į kitų valstybių vidaus reikalus.

Teisingai britų spauda tokį sovietų el
gesį vadina Helsinkio miražais.

MARKSISTAI IMA VIRŠŲ
„Anglijos Labom- partiją neužilgo do

minuos marksistai. Didelė dalis darbiečių, 
įskaitant kai kuriuos vyriausybės narius, 
yra marksistai.“ Tai yra žodžiai lordo 
Shawcross, buvusio darbiečių vyriausybės 
teisingumo ministro ir Nuerenbergo nacių 
bylos tarptautinio teismo teisėjo. Jis juos 
pasakė pasikalbėjime per BBC I su žino
mu televizijos programų apklausinėtoju 
Robin Day.

Jeigu ekonominė padėtis blogės, tai, pa
gal lordo Shawcross nuomonę, Labour par
tija galinti suskilti į marksistus ir social
demokratus. Marksistų skaičius partijoje 
nesąs labai žymiai padidėjęs, bet jie esą 
pasidarę žymiai veiklesni.

Vienintelė priemonė, kad D. Britanija 
per ateinančius 15 metų nepasidarytų ko
munistinė, esanti įvedimas naujos rinki
mų sistemos, kurioje lanksčiau galėtų bū
ti atstovaujamos visos politinės nuomo
nės.

ŽALIOJI REVOLIUCIJA
Viena iš brangiausių mineralinių trąšų 

yra azotas. Jis taip pat yra viena iš reika
lingiausių (šalia fosforo ir kalio). Kaip 
žinoma, ankštinių augalų (pupelių, žirnių, 
sojos, dobilų) šaknyse išsivysto bakteri
jos, kurios sugeba kaupti azotą iš oro. Dau
gelis esamę pastebėję pvz. pupelių šakny
se gumbelių virtines, kurios ir yra azoto 
telkiniai.

Dr. Johana Dobereini Brazilijoje ir dr. 
J. Day Rothamstede (Anglijoje), pasikeis
dami savo tyrimų rezultatais, yra suradę 
bakterijų rūšis, kurios tam tikrose sąly
gose gali sukaupti azoto atsargas kai ku
riose kviečių, kukurūzų, pašarinių žolių ir 
kitų tropikinių javų šaknyse. Jų gautieji 
rezultatai kelia didelį mokslininkų susi
jaudinimą. Tuo labiau, kad tas bakterijas 
iki šiol geriausiai pasisekė įveisti tropiki- 
nio ir subtropikinio klimato kraštuose, 
kur gausiausia gyventojų, nepajėgiančių 
nusipirkti azotinių trąšų. Bandymai daro
mi ir kitose klimato zonose. Jei šių dviejų 
mokslininkų bandymai duos praktiškų re
zultatų, tai bus įgyvendinta žalioji revo
liucija, kuri išgelbės milijonus žmonių nuo 
bado.

ŽINGSNIS Įf PRIEKĮ
Ministeris meno reikalams (kraštutinis 

kairysis) Hugh Jenkins buvo pasiūlęs „su- 
demokratinti“ britų parlamentą, atimant 
teisę ministrų pirmininkui pačiam vienam 
sudaryti kabinetą. Esą ministrus turėtų 
rinkti visi valdančiosios partijos nariai. 
Taip pat jis reikalavo daugiau teisių rin
kiminių apygardų aktyvistams. Tokiu bū
du atsirastų galimybė į vyriausybę patek
ti ir patiems kraštutiniams kairiesiems, 
kurių dabar ministras pirmininkas gali 
nepasirinkti. Sekantis žingsnis būtų rei
kalavimas atimti ministrui pirmininkui 
teisę paleisti parlamentą ir paskirti nau
jus rinkimus.

FILMAS — JĖZAUS GYVENIMAS
Associated Television Corporation nu

tarė pagaminti visiems laikams tinkantį 
istorinį filmą apie Jėzų. Filmas kaštuos 4 
mil. svarų ir bus baigtas ateinančiais me
tais. Iš viso bus šešios dalys, kurių kiek
viena užtruks apie valandą laiko. Filmo 
direktorius bus Franco Zeffirelli, o pagrin
dinis finansuotojas — JAV bendrovė Ge
neral Motors.

Pagrindinis aktorius, kuris vaidins su
augusį Jėzų, bus Robert Powell. Šv. Joną 
Krikštytoją sutiko vaidinti Peter O'Toole. 
Manoma, kad filme taip pat dalyvaus lor
das Olivier, E. Taylor, Burt Lancaster ir 
A. Quinn. Ieškomas aktorius — jaunuo
lis, kuriam teks Jėzaus vaikystės rolė. Bri
tų TV numato parodyti filmą ateinančių 
metų gale.

Detente, demokratija ir darbininkai

GYVENIMAS IR STATISTIKA

Tarptautinis valiutos fondas ir Pasauli
nis bankas paskelbė statistiką, kad beveik 
trečdalis pasaulio gyventojų turi metinių 
pajamų mažiau, kaip 500 dolerių. Tas ga
li būti tiesa. Tačiau statistikos sudarinė
tojai pamiršta, kad tie žmonės gyvena to
kiuose kraštuose, kur pinigas neturi to
kios didelės vertės: jie patys apsirūpina 
maistu, drabužiais ir pastoge.

GEN. FRANCO PASENO
Vidaus ir užsienio politiniai sluoksniai 

nebeslepia siūlymo, kad gen. Franco turi 
atsistatydinti ir perduoti valdžią numaty
tam įpėdiniui, princui Juan Carlos. Fran
co šiuo metu baigia 83-čiuosius metus ir 
nebesugeba tvirtai laikyti valdžios vadžias 
savo rankose. Ispanijos komunistų partija 
(PCE) jau atvirai pradeda rodyti savo ne
pasitenkinimą ir galią. Jei gen. Franco 
numirtų nepalikdamas tvirtos vyriausy
bės, Ispanijoje galėtų pasikartoti Portuga
lijos įvykiai.

ŽYDAI KENČIA
Maskvos žydas, studentas A. Malkin nu

teistas 3 metus kalėti už išsisukinėjimą 
tarnauti kariuomenėje. Jo anksčiau įteik
tas prašymas emigruoti buvo atmestas. 
Tokią pat bausmę gavo ir Kijevo studen
tas J. Vinorov.

INFLIACIJOS TEMPAS
1973 m. už vidaus susisiekimo telefono 

sistemą (P. A. B. X. 5) reikėjo mokėti 
nuomos £75.50. Šiandien tų pačių įrengi
mų nuoma jau pašoko iki 826.00 svarų!

KARALIUS, KURIS PAVĖLAVO 
NUMIRTI

Daug metų Anglijoje gyvenęs Etijopijos 
karalius Haile Selassie mirė sulaukęs 83 
metų. Savo giminę jis kildino iŠ Šebos ka
ralienės palikuonių ir buvo žinomas kaip 
„karalių karalius“. Išvaldęs Etijopiją 50 
metų, jis buvo pagarsėjęs kaip Afrikos 
vienytojas. Tačiau paskutiniaisiais metais 
jo paties krašte kilo badas ir neramumai. 
Kariuomenės sudaryta valdžios grupė nu
vertė savo karalių nuo sosto ir sušaudė 
apie 70 jo šalininkų. Jeigu Haile Selassie 
būtų pasimiręs prieš 15-20 metų, jis būtų 
prisimenamas kaip Afrikos herojus ir vie
nytojas. Dabar jis iškeliavo visų apleistas 
ir užmirštas.

BRANGI VIRTUVĖ
Paaiškėjo, kad britų parlamento virtu

vė, kuri užsisakydama iš Vokietijos stalo 
servizus, sukėlė daug triukšmo, praėju
siais metais turėjo £73.041 nuostolio. Čia 
neįskaityta £30.000 valdžios pašalpa vir
tuvei pagerinti. Spaudoj pasigirsta balsų, 
siūlančių virtuvę perduoti į privatiškas 
rankas.

Į KOVĄ SU MAO
Maskvoje leidžiamas „Komunist“ įsidė

jo straipsnį, raginantį Vakarų komunistus 
suaktyvinti kovą su Kinijos komunistais. 
Esą Mao valdžia kaskart darosi vis įžūles
nė, siekdama viešpatauti pasaulyje. Kini
ja ir Vakarų imperialistai siekią tų pačių 
tikslų, todėl ir kova su jais abiem turinti 
būti vienoda.

PIRMASIS TURISTAS
Praėjusiais metaid iškilmingai visame 

pasaidyje buvo paminėta didžiojo italų 
poeto ir dainiaus Petrarcos 600 metų mir
ties sukaktis. Tarp kitų dorybių jam pri
skiriama ir pirmojo pasaulio turisto var
das, nes jis 1336 m. užkopęs be jokio rei
kalo, vien tik dėl malonumo, į 6.000 pėdų 
aukščio Mont Ventoux kalną.

Sėdėdamas to kalno viršūnėje, Petrarca 
išsiėmęs visada su savim nešiojamus šv. 
Augustino „Išpažinimus“ ir pripuolamai 
atsivertęs puslapį, kuriame buvę parašy
ta: „Žmonės, eikite ir džiaukitės aukštais 
kalnais, jūros potvyniais, tekančiomis upė
mis, banguojančiais okeanais ir keliaujan
čiomis žvaigždėmis, bet jie buvo apsilei
dę ir tuo nesinaudojo.“

Daugeliui jau nusibodo dažnai links
niuojamas žodis detentė. Tačiau negalima 
praeiti pro vyriausio JAV profesinių są
jungų (AFL — CIO) prezidento George 
Meany detentės svarstymus, jų nors su
glaustai nepaminėjus.

Jeigu, kaip įprasta dabar sakyti, deten
tė yra vienintelis pasaulio išgelbėjimas 
nuo visuotinės katastrofos, tai ja pirmiau
sia turėtų susidomėti darbininkai. Bet tas 
„jeigu“ yra labai didelis ir įvairus. Ar pa
galvota, kad detentė gali būti panaudoja
ma kaip kaukė, kuria prisidengus einama 
prie demokratijos, o gal ir pasaulio su
naikinimo? O gal- toji dabartinė detentė 
yra tik naujas nuolaidų (appeasement) 
vardas; gal, vietoj saugojusi taiką, ruošia
si karui ir totalitarizmui?

Iki šiol detentės dėka neįvyko jokių pa
sikeitimų Sov. Sąjungoje, jos piliečiai ne
patyrė jokių deomkratinių laisvių ar leng
vatų. Tuo tarpu JAV, tos detentės kūrėjo 
dr. Kissingerio dėka, ji atnešė baimės ir 
pataikavimo jausmą. Dr. Kissingerio pa
tariamas, JAV prezidentas net atsisakė 
priimti didžiausią pasauly disidentą, rašy
toją Solženicyną. Ar tai ne detentės išda
va?

Iš tikrųjų detentė nėra šaltojo karo ato- 
lydis. Ji yra paremta Brežnevo — Nixono 
1972 m. aktu, kuriame abu kraštai įsipa
reigoja įspėti vienas kitą apie gresiantį 
taikai pavojų. Ar įspėjo Sov. Sąjunga apie 
po 18 mėnesių pradėtą arabų karą prieš 
Izraelį? Priešingai — ji pati padėjo tą ka-

AUTO MAŠINŲ PRAMONĖ

D. Britanijoje kas 20-tas darbininkas 
dirba transporto priemonių pramonėje: 
gamina mašinas arba jas remontuoja. Ta
čiau toji pramonė smarkiai smunka, nes 
britų darbininkas našumo atžvilgiu stovi 
paskutinėje vietoje.

Apie trečdalis visų automobilių Angli
joje yra įvežti iš užsienio. 1960 m. Angli
jos automobilių eksportas buvo pirmoje 
vietoje. Dabar Prancūzija eksportuoja dvi
gubai daugiau, negu Anglija. Italijos eks
portas taip pat pralenkė anglus. Vokietija 
eksportuoja 4 kartus daugiau, o Japęnija 
— tris kartus.

Dėl šitokios padėties kaltinamas blogas 
darbo našumas ir modernizacijos stoka. 
Kai kurie fabrikai tebevartoja mašinas, 
įsivežtas iš JAV 1930 m.

I paskutiniuoju metu vis garsiau siūlo
mą importo suvaržymą ekspertai žiūri 
skeptiškai. Britai patys gyvena iš ekspor
to. Suvaržius svetimų prekių įvežimą — 
nebeparduosi savųjų. Tad vienintelė prie
monė yra gerinti pramonės gaminius, in
vestuojant į gamybą dideles pinigų sumas 
ir pasiūlyti rinkai prieinamomis kainomis 
geras prekes.

Se/rfyH7oS DIENOS

KAUNIETIS — PASAULIO ČEMPIONAS
Klasikinių imtynių varžybose Bulgari

joje pussunkiasvoris kaunietis Valentinas 
Mizgaltis iškovojo čempiono aukso meda
lį. Iš viso tose rungtynėse lietuviai išsiko
vojo 8 aukso ir 1 sidabro medalius.

— Sovietų spaudoje pasirodo vis dau
giau balsų, reikalaujančių didesnių teisių 
kariuomenei Politbiure.

— Prezidentas Sadat pakvietė popiežių 
apsilankyti Egipte.

— Ukrainiečių kilmės Stefan Terlecki 
parinktas Kingswood konservatorių parti
jos parlamento kandidatu per ateinančius 
rinkimus. Jo tėvai ir kiti šeimos, nariai 
yra Sibire.

— Prezidentas Ford viešai įsipareigojo 
ginti Izraelį, jeigu Sov. Sąjunga įsikištų į 
Vid. Rytų konfliktą.

— Portugalijoje socialistų atstovas dr. 
Roseiras viešai užpuolė britus, kuriems 
priklauso porto (vyno) gamyba ir parda
vimas.

— Bogotoje (Kolumbija) įvyko burti
ninkų (witchcraft) kongresas, kuriame 
dalyvavo ir garsusis Izraelio metalo lanks- 
tytojas Uri Geller.

— Anglijos gydytojai yra blogiausiai ap
mokami visoje Europoje. Vokietijoje gy
dytojas uždirba tris kartus daugiau, o Da
nijoje net 4 kartus.

— Uzbekistane buvo sušaudytas moky
tojas, nužudęs savo žmoną, jos tėvą ir bro
lį.

— JAV uostų darbininkams atsisakius 
pakrauti sovietų užpirktus grūdus, šie su
tiko mokėti aukštesnes transporto kainas 
ir duoti pirmenybę JAV laivams.

— Paaiškėjo, kad asmuo, daug kartų 
skambinęs princesei Anne jos privačiu te
lefonu, buvo vietos pašto tarnautojas.

— Goldą Meir išleido savo autobiogra
fiją („Mano gyvenimas“), kurioje nurodo 
ir 1973 m. žydų-arabų karo klaidas.

— D. Britanijoje dėl sausos vasaros nu
matomas menkas bulvių derlius.

— JAV vyriausybė pasižadėjo padėti 
Portugalijai evakuoti iš Angolos 300.000 
baltųjų gyventojų.

— Didžiausias gyvačių žinovas prof. R. 

rą ruošti. O kai Izraelio kariuomenė ap
supo ir kėsinosi sunaikinti Egipto trečiąją 
armiją, tada detentės vardu karas buvo 
sustabdytas ...O gal Sovietai įspėjo šiau
rės Vietnamą, kad nepažeistų detentės ir 
Paryžiaus susitarimų?

Kur tik pasaulyje iškyla neramumai, 
ten visada veikia sovietiškoji detentės 
versija: griebk, ką gali, bet niekam nieko 
neatiduok!

Pagal sovietiškąją detentę Vakarai pri
valo perduoti savo techniškąjį patyrimą, 
pristatyti fabrikų, patręšti laukus ir net 
maitinti Sov. Sąjungos gyventojus sava 
duona. Vakarų darbininkai savo darbu 
pirmieji ateina gelbėti rusų nuo katastro
fos, nuo jų biurokratiškų planų. O ką jie 
už tai gauna?

Infliacija ir kainų kilimas Amerikoje 
prasidėjo pardavus sovietams pigia kaina 
javus. Namų šeimininkės, daugiausia dar
bininkų šeimos, turėjo sumokėti bilijoną 
dolerių už pakeltą duonos kainą, neskai
tant 300 milijonų subsidijos ūkininkams.

Į Vakarų valstybių rinkas jau pradėjo 
plūsti pigios mašinos ir traktoriai, paga
minti vakariečių pastatytuose fabrikuose. 
Sovietų sistemoje politika turi pirmenybę 
prieš pelną — tegu išstumia pigūs sovie
tiniai gaminiai JAV darbininkus į gatvę, 
greičiau įvyks pasaulinė revoliucija... Ka
pitalistinių kraštų biznieriai rūpinasi tik 
pelnu, kuris neapsaugoja nei demokrati
jos, nei krašto laisvės. Prieš antrąjį pa
saulinį karą Vokietija ir Anglija buvo ge
riausi biznio partneriai, o kas atsitiko...

JAV darbininkai nesiduoda lengvai de
tentės suviliojami ir jų prof, sąjungos ne
palaiko jokių ryšių su valstybės kontro
liuojamomis sovietų prof, sąjungomis. Jų 
vadas G. Meany galvoja, kad tikriausias 
taikos laidas yra tvirtas pasipriešinimas. 
Tik toks pasipriešinimas apsaugojo žmo
niją nuo trečiojo pasaulinio karo Kubos 
krizės ir Korėjos karo metais.

Pagaliau pasvarstytina, kas grasina pa
sauliui trečiuoju karu, km- slypi taikos pa
vojai? Fašistų laikai yra praėję — gen. 
Franko niekur nesiruošia žygiuoti su savo 
armijomis. JAV nesiruošia išlaisvinti Če
koslovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Rytų 
Vokietijos. Nesteigiamos net politinės par
tijos, galinčios nuversti diktatūrą. Demo
kratinės valstybės karo nenori ir jam ne
siruošia. Tad vienintelis pavojus, nuo ku
rio norima užsimaskuoti detentės vardu, 
yra komunistinis imperializmas, siekiąs 
užvaldyti visą pasaulį. Amerikos darbinin
kai mato jiems ir kraštui gresiantį pavojų 
ir nuo jo ginasi.

„Tegu daro ką nori vyriausybė, tegu el
giasi kaip jiems patinka kapitalistai, bet 
JAV darbininkai nenusileis komisarams“. 
Taip savo išvedžiojimus baigia vyriausias 
JAV profsąjungų vadas George Meany. 
(D. T.).

Mertens mirė Frankfurte nuo nuodingos 
gyvatės įkirtimo.

— Norint išvengti bedarbių, D. Britani
joje vis daugiau atsiranda balsų, siūlan
čių sulaukusius 60 metų atleisti į pensiją.

— Vadinamasis pop festivalis šiais me
tais Anglijoje nebuvo labai sėkmingas. 
Vietoj numatytų 20.000 dalyvių, susirin
ko tiktai apie 7.000.

— Britų Plessey firma išrado automa
tišką elektronikos instrumentą, įspėjantį 
lakūnus, kai jie artėja į pavojingą zoną.

— Iš Leningrado atgabenta Irina Čud- 
novskaja — 9 mėnesių „blue baby“, pa
liko Londono ligoninę po sėkmingos šir
dies operacijos.

— Vokietijos vyriausybė, norėdama su
mažinti infliacijos sunkumus, paskyrė 
daugiau kaip 1.000 milijonų svarų pramo
nės reikalams
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XXII Studijų savaitė
, A. Dalyvis '

Vertingiausia lietuvių emigracijos knyga
Dr. Povilas Rėklaitis 

(Bibliotekos tarnautojas)
Aušra Marija Jurašienė

Tai literatė, buvusi „Vagos“ leidyklos 
literatūros skyrias darbuotoja, kol pra
ėjusiais metais su vyru režisierium Jura
šu buvo iš Lietuvos ištransportuota.

Jurašienė atvežė dabartinės Lietuvos 
rašytojų egzistencinę problemą: rašyti ar 
nerašyti. Dabar Lietuvoje esą apie 300 ra
šančių autorių, kurių gal apie 20% veika
lų išliks ateičiai. Yra klaidinga tvirtinti, 
kad krašte „nieko gero“ nėra, lygiai kaip 
klaidinga sakyti — ten „viskas tik gera“

Šiandienis lietuvis rašytojas yra trile- 
moje:

a) kurti pagal kompartijos bei režimo 
direktyvas (socialistinio realizmo stiliuje, 
kuriame meno maža, o politinių poreikių 
daug),

b) kurti į stalčius (rašyti slaptavietėse 
ir neprasitarti, kad rašai laisvo meno sti
liumi, pagal savo dvasią ir laisvę),

c) kurti liaudžiai, pribarstant komunisr 
thiių išrankų (t. y. kad ir vilkas patenkin
tas ir ėriukas gali bliauti).

Kompartijos cenzūrinės veržlės budrios 
ir žirklės negailestingos. Kai kurie auto
riai turėjo savo veikalą (dramą) perdirb
ti pagal cenzūros reikalavimus net aštuo
nis kartus!.. Ir taip, kad iš dramos pasida
rė... komedija, kurią Panevėžio teatras 
pavadino „muzikalu“ ...

Jeigu asmeninė kūryba cenzorių subiau- 
riojama, tai gal geriau nieko nekurti? Jei 
negalima literatūroje palikti dabarties eg
zistencinių problemų, ar neverta ką nors 
pusvertiškai rašyti?

Be savos literatūros mažai Lietuvai gre
sia sutirpimas sovietų katile. Literatūra 
palaiko tautą, bent pratęsia jos išlikimą.

Bet kaip rasti ribą, kur žmogus-rašyto- 
jas galutinai prasižengia su savo sąžine? 
Ar valia rašytojui „pirma pabučiuoti rau
donąją vėliavą, kad išleistų jo veikalą?“

Jeigu brandūs lietuvių rašytojai rašys 
tik į stalčius, tautą užplus raudonieji gra
fomanai savo rašliava. Argi kas norėtų 
mesti akmenį į rašytoją, kuris patologinėj 
baimėj gyvendamas, bando be kokia kai
na palaikyti tautai viltį?

Tai eilė klausimų, į kuriuos vargu kas 
atsakys.

Stasys Lozoraitis jr.
Jis iškėlė du klausimus: kaip Vakarų 

valstybės turėtų laikytis Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu ir kur Lietuvos vieta Vatikano 
„rytų politikoje“?

Sovietai Vakarų demokratijos sąvoko
mis neapčiuopiama kokybė: patys nesilai
ko taisyklių, kurių reikalauja iš Vakarų, 
ir, kalbėdami apie taiką, žvangina ginklais. 
Europos aiškių gairių politika, kurią kūrė 
Adenaueris, De Gasperi, Šumanas) ir iš 
dalies Churchills, baigėsi. Dabar vakarie
čių pasimetimą ir neapsisprendimą sovie
tai šienauja savo naudai, ypač Europos 
saugumo konferencijoje.

Vatikano Rytų ir Lietuvos politika prob
lematiška jau vien dėl to, kad abi pusės 
(Vatikanas ir sovietai) neskelbia oficialių 
pasitarimų dokumentų. Mus pasiekia 
spaudos žinios. Sovietai skaitosi su Vati
kanu (kaip viešosios nuomonės svariu for
muotoju), nors jis be divizijų ir be mili
jardų. Ateitis parodys Vatikano „Rytų, po
litikos“ reikšmę.

Lietuviai turėtų kovoti (protestuoti, agi
tuoti, demonstruoti) ne tiek prieš komu
nizmą, kiek už tautos laisvės atgavimą. 
Komunistai nebeturi argumentų prieš tau
tų laisvės norus.

Jaunieji lietuviai tesidomi Lietuvos 
problemomis, tenebėga nuo lietuviškos 
spaudos!

Prof. Adolfas Darnusis
Kalbėjo apie Juozą Brazaitį, valstybi

ninką ir rezistentą, iškėlusį demokratijos 
principą Stalino ir Hitlerio sistemų san
kryžoje. Brazaitis buvęs centrinis lietuvių 
rezistencijos formuotojas šūkiu: „Jei nori 
gyvenimą tvarkyti, stok jo priekin su po
zityviomis idėjomis!“ — Lietuvos rezisten
tai nesprogdino tiltų, nevertė traukinių, o 
humaniškomis idėjomis ryžtingai gynė sa
vo tautą nuo hitlerininkų. Brazaičio poli
tinė išmintis — grąžinti moralę į politiką 
— sulipdė tautą į garbingai rezistuojantį 
vienetą. Jis nepateisino blogio nei savųjų, 
nei svetimųjų dėl vadinamųjų gyvenimo 
„realybių“. Nesistebėtina, kad JAV kong
reso karo nusikaltimų tyrimo komisija 
Brazaičio darbuose jokio kriminalo nera
do, kaip norėjo sovietai, diskriminuodami 
šį taurų tautos Prometėjų.

Ir dabar Lietuvą lyg graikų Lykoną ir 
jo sūnus smaugia apsiraičiusios gyvatės. 
Lietuva savo mirčiai priešinasi Brazaičio 
dvasioje per S. Kudirką, R. Kalantą, A. J. 
Jurašus ir „Kronikų“ tautiečius.

Dr. Albertas Gerutis
Iš savo išleisimos knygos paskaitinin

kas patiekė eilę duomenų apie 1940 m. Lie
tuvos skaudžiuosius įvykius.

Diplomatinę tarnybą įteisino 1940. VII. 
2 min. Juozas Urbšys savo telegraina (Nr. 
288) tuometiniams Lietuvos diplomatams 
Vakaruose, kad jie įgaliojami pratęsti 
Lietuvos valstybę užsieniuose.

A. Gerutis išsamiai pasakojo apie sovie
tų pastangas nutildyti įgaliotus diploma
tus ir uždaryti Lietuvos atstovybes, kas 
jiems daugelyje valstybų pavyko ar be
veik pavyko. Visoj Europoj išliko tik dvi 
atstovybės: Londone ir Vatikane. JAV yra 
viena iš kelių valstybių, kuri lig šiol ne
pripažino Lietuvos okupacijos.

Paskaitininkas aiškino įvairias kreives 
ir pasimetimus Nepr. Lietuvos pabaigoje 
ir tai lygino su stambiomis kitų valstybių 
politinėmis klaidomis ir nepramatymais.

Diskusijos išryškino kai kurias įdomias 
smulkmenas. Pvz. N. Lietuvos diplomatai 
neprotestavę prieš N. Lietuvos užgrobimą 
todėl, kad Lietuvos TSR vyriausybė galė
jusi juos tuoj atšaukti ir pakeisti. Laimė, 
kad tuometinė Kauno vyriausybė diplo
matų neiškeitė, ir dabar jie gali šio to ge
ro lietuvių tautai padaryti . Prezidentas 
Smetona, išbėgdamas iš Lietuvos, išsinešė 
tik savo asmenines santaupas — 10.080 
litų, o ne krūvas Lietuvos aukso (kaip 
tvirtina sovietai). Iš tų santaupų Smeto
na apmokėjo keliems asmenims keliones į 
JAV. I Ameriką prezidentas atvykęs gal 
tik su 100 dol.

Apie Diplomatinės tarnybos ateitį A. 
Gerutis kalbėjo pilkai: senieji diplomatai 
išmiršta, jaunųjų šiai misijai nepasiruo
šia ir, nesant N. Lietuvos, tokie nebūtų 
priimami.

(bus daugiau)

Šiemet Kanadoje pasirodžiusią Adomo 
ir Filomenos Kantautų „A Lithuanian Bib
liography“ laikau virtingiausia per 30 me
tų mūsų emigracijoje pasirodžiusia kny
ga. Adomas Kantautas Lietuvą apleido 
1944 m., todėl likimiškai priklauso lietu
vių emigracijai, kaip ir jo veikalas išaugo 
kontakte su lietuvių emigracija, nors lei
dėju yra žymus Kanados universitetas. 
Kantautų veikale suregistruota 10.168 mo
nografijų ir straipsnių iš visų sričių apie 
Lietuvą bei lietvius, lietuvių ir kitose kal
bose, lietuvių ir svetimtaučių autorių, 
emigracinė, tarybinė ii’ užsienio literatū
ra. Tiesa, straipsnių tilpo tik maža dalis, 
juos autoriai atsirinko, suprantama, savo 
nuožiūra. Lietuviški titulai išversti į ang
lų kalbą. Prijungta autorių ir antraščių 
registeriai, kas labai palengvina naudoji
mąsi. Mūsų emigracinė visuomenė dabar 
gali pamatyti, kaip atrodo rimtas biblio
grafinis darbas. Lietuvoje turėjome kele
tą bibliografų-mokslininkų — Vaclovą Bir
žišką, Urbšienę, Vytautą Steponaitį ir kt., 
o tremtyje A. Ružaniec-Ružancovą iki mir
ties (1966 m.) leidusį „Knygų lentynas“, 
bet pastarojo tikslas buvo pagauti bėga
mąją leidinių srovę. Kantautai padarė ką 
kitą: jie suregistravo jau mokslinėse-ar- 
chyvinėse bibliotekose JAV ir Kanadoje 
saugojamas t. y. tvirtai į viešąsias institu
cijas įmūrytas vertybes. Kąntautų biblio
grafija bus didelė pagalba dirbantiems li
tuanistinį mokslinį bei literatūrinį darbą, 
ieškantiems lituanistinės medžiagos. Ji 
bus naudingas įrankis visų kraštų biblio
tekininkams, kurie daugiau ar mažiau tu
ri reikalo su lituanistine raštija. Dar dau
giau, tokia bibliografija yra Lietuvos ir 
lietuvių kultūros veidrodis. Ji ne tik in
formuoja išsamiai apie kiekvieną leidinį 
atskirai, pažymi bibliotekas, kuriose lei
dinys yra, bet taip pat savo medžiagos 
sstematiniu sugrupavimu' nurodo literatū
rą dideliam skaičiui specialiųjų temų. Lie
tuvoje turėjome Izidoriaus Kisino „Lietu
viškų knygų sistematinį katalogą“ (Kau
nas, 1938 m.), kuris gražiai sistematizavo 
anuomet rinkoje esančias lietuviškas kny
gas decimalinės sistemos rėmuose. Kan
tautų medžiaga daug platesnė, jų siste
matika smulkiau ir tikslingiau diferenci
juota. Aprašymų preciziškumo laipsnis ir 
kokybė labai aukšti. Korektūros klaidų 
esama, bet nedaug, pvz. Nr. 9851: Grinius, 
Jonas. „Vilniaus miesto paminklai“ (turi 
būti: Vilniaus meno paminklai). Tyliai 
dirbdami, nesireklamuoidami, Kantautai 
nudirbo milžiniškų darbą. Kiekviena žy
mesnė bibloteka turėtų šią knygą įsigyti, 
taip pat „Encyclopedia Britannica“ mela
giams reiktų ją parekomenduoti.

Kantautų bibliografijos šalutinėje ant
raštėje nurodyta, kad sąrašas apima kny
gas bei straipsnius, laikomus žymesnėse 
Amerikos Jungtinių Valstybių ir Kanados 
bibliotekose, šių bibliotekų skaičius dide
lis. Pirmauja Pensilvanijos universiteto 
biblioteka savo lituanistikos rinkinio tur
tingumu: šalia ministerio šaulio palikimo 
matosi sumanus ir didelis Vinco Maciūno 
darbas. Tačiau prieštaringai atrodo įtrau
kimas kelių Europos bibliotekų, pvz. Bri
tish Museum ir Bibliotėųue Nationale Pa
ryžiuje (šių dviejų yra spausdinti katalo

gai) bei kelių kitų. Ar nebūtų geriau bu
vę, jei būtų išlaikyta antraštėse paskelb
to apsiribojimo: JAV ir Kanada? Gyven
kite, bet duokite ir kitiems gyventi. Leis
kite kitam autoriui ar autoriams paskelb
ti sekančius lituanistikos laisvajame pa
saulyje tomus, visų pirma — lituanistiką 
dar laisvojoje Europoje. Labai įdomus 
klausimas: kur yra pilnesnį lituanistikos 
rinkiniai — Vakarų Europos ar šiaurinės 
Amerikos bibliotekose? Lig šiol maniau, 
kad Europoje, bet Kantautų veikalui pa
sirodžius, linkstu abejoti. Laisvosios Eu
ropos lituanistikos suregistravimas jau 
pradėtas. Notre-Dame (JAV) universiteto 
prof. Alfonsas šešplaukis, žinomas litua
nistas bei germanistas, mokslininkas ir 
poetas, jau dirbo Vokietijoje ir Prancūzi
joje, registruodamas ten esamąją lituanis
tiką. Marburge, kur tebesaugoma Viliaus 
Gaigalaičio biblioteka, profesoriui buvo 
pagelbėta, kiek buvo galima. Sutelkus bib
liotekų duomenis Skandinavijoje, kur, ma
no žiniomis, vertingos lituanistikos turi 
Kopenhagos bei Helsinkio bibliotekos, 
Šveicarijoje dr. Geručio Bibliografijos ar
chyvo, Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos Romoje ir kt., turėtų susidaryti ne
mažesnis kiekis, kaip šiaurinėje Ameriko
je, dabar Kantautų įspūdingai pademonst
ruotas. Tik emigracinė literatūra bei Ne
priklausomybės laikotarpio periodika Va
karų Europoje, atrodo, neprilygs Ameri
kos rinkiniams.

A Lithuanian Bibliography. A check-list 
of books and articles held by the major 
libraries of Canada and the United States. 
(Ety) Adam & Filomena Kantautas. (Ed
monton, Alberta, Canada): The Universi
ty of Alberta Press 1975. XXXIX, 725 psi. 
Įrišta.

„MEDICINA“ NR. 2 (1975 M.)
Dviejų lietuvių-išeivių profesijų žmonės 

— gydytojai ir inžinieriai-architektai — 
tikrai nedaro gėdos lietuviškajai spaudai.

Paskutinysis (Nr. 2) dr. K. Pemkaus re
daguojamas žurnalas „Medicina“ ypatin
gai įdomus ir patrauklus. Dauguma jo me
džiagos skirta žymiam Lietuvos gydytojui, 
akių ligų specialistui prof. Petrui Avižo- 
niui, jo šimto metų gimimo sukakties pro
ga. Apie šį tarptautinio masto gydytoją 
plačiai ir įdomiai rašo dr. J. Puzinas ir 
dr. P. Bagdas. Dr. Z. Danilevičius papasa
koja apie gydytojų padėtį Lietuvoje. Iš
spausdintos dešimtojo lietuvių gydytojų 
suvažiavimo rezoliucijos, ir gausiai iliust
ruotas to suvažiavimo aprašymas. Platūs 
kronikos, atžalyno, moterų ir kiti skyriai. 
Labai prasmingas įžanginis redaktoriaus 
žodis apie visuomeninį nuosmukį ir ben
drąjį lietuvišką darbą. Žurnalas turi net 
126 puslapius. Turint galvoj, kad tai yra 
tik vienos profesijos žmonių spaudos orga
nas, galima tik džiaugtis jų spaudos dar
bu ir sveikinti.

IŠLEIS MEDICINOS ISTORIJA
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga pa

siryžo išleisti Lietuvos medicinos istoriją. 
Renkami Lietuvos mediciną liečią atsimi
nimai, faktai, dokumentai, knygos ir t. t. 
Vyr. veikalo redaktorium pakviestas prof. 
J. Puzinas.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
INZ. B. SALDUKIENĖ ANGLIJOJE

Į Angliją iš Vašingtono atvyksta inž. Bi
rutė Saldukienė, kuri čia dalyvaus Euro
pos geologų konferencijoje rugsėjo 8-26 d. 
d. Readinge.

D. Saldukienė yra bene vienintelė liet, 
moteris išeivijoje, pasirinkusi inžinieriaus 
profesiją. Ji yra veikli Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos narė.

„LOS ANGELES SUITA“

Kompozitorė Giedrė Gudauskienė, gy
venanti Kalifornijoje, pasirašė sutartį su 
vienu simfoniniu orkestru, kuris atliks jos 
kūrini „Los Angeles Suita“.

Kompozitorė taip pat paruošė medžiagą 
apie M. K. Čirlionį. Ji bus perduota per 
KFAC radiją rugsėjo 22 d.

MANCHESTERIO KULTŪRININKAI
Tyliai, nesireklamuodami, dirba šiauri

nės Anglijos lietuviai, kurių centras yra 
Manchesteris. štai neseniai pasirodė jau 
net 26-tas „šiaurinės Anglijos Lietuvių 
Biuletenis“, leidžiamas Manchesterio Lie
tuvių Kultūrinio Ratelio. Šį numerį sure
dagavo D. Damauskas ir S. Lauruvėnas. 
Jis paskirtas Lietuvių Karių Veteranų Są
jungos „Ramovės“ Manchesterio skyriaus 
dvidešimties metų veiklai paminėti.

„Ramovės“ skyrius įsteigtas 1955 m. VI. 
Kupsčio iniciatyva, talkininkaujant K. 
Murauskui ir B. Klimui. Per tuos dvide
šimt metų ramovėnai suruošė 12 paskaitų, 
5 koncertus, 3 vaidinimus, 6 pobūvius, 3 
gegužines, 18 ekskursijų, 18 eisenų su vai
nikais prie Nežinomojo Britų Kareivio ka
po ir po 20 Dariaus ir Girėno, Kariuome
nės ir Naujųjų Metų sutikimo švenčių bei 
minėjimų.

Šiuo metu „Ramovės“ pirmininkas yra 
K. Murauskas. Kiti valdybos nariai — A. 
Pupelis. A. Podvoiskis, A. Jakimavičius, V. 
Kupstys.

Pažymėtina, kad šis neperiodinis biule
tenis turi ii- Filatelijos skyrių, kurį tvarko 
londoniškis V. Zdanavičius. Darbštiems ir 
ištvermingiems Manchesterio kultūrinin
kams linkime geriausios sėkmės.

RUOŠIA KNYGA APIE TREMTIES 
PERIODIKA

Clevelande laikraštininkas J. P. Palu
kaitis baigia paruošti gerai dokumentuotą 
leidinį „Tremties periodiką“. Lietuvos 
Žurnalistų Sąjunga tuo tarpu bent mora
liai jo žygį remia.

Ateity J. P. Palukaitis žada išleisti kny
gą apie visos išeivijos perodiką. Medžiagą 
rinkti jau yra pradėjęs ir žada užbaigti iki 
1979 m„ kai bus minima pirmojo lietuviš
ko laikraščio (Lietuviszka Gazieta) išei
vijoje 100 metų sukaktis. Tą svarbų vei
kalą žada išleisti kun. A. Kezys „Lietuvių 
Etninės foto enciklopedijos" serijoje.

LENA NETURI RAMYBĖS
Vokietijoje išgarsėjusi lengvosios muzi

kos dainininkė Lena Valaitis, kaip rašo 
..Bild & Funk“, turi naują bėdą. Nežinomi 
garbintojai skambina jai telefonu, neduo
dami ramybės nei dieną, nei naktį. Ka
dangi Vokietijoje labai sunku gauti slap
tą telefono numerį, tai Lenai prisiėjo lai
kinai telefoną namuose išjungti.

AUSTRALIJOS LB 25 M. SUKAKTIS

Albinas Baranauskas

Iš naujai pasirodžiusio romano 
„RUDENYS IR PAVASARIAI“

Užplynių 
Pultinevičius

Pas kapines už mūsų šv. Kazimiero bažny
čios Skvireltaune stovi po klevu namukas, se
nas vieno aukšto lauželis, nevertas daugiau, 
kaip kokios dvylikos. Vieta rami, kaimynai 
daugiausia numirėliai, tylūs ir taikingi. Per 
tvorą kariasi alyvos, po langais žydi jurginai, o 
aplink visur, kur tik atsiranda laisva vietelė, 
prikaišiota lietuviškų žolynų: rūtų, mėtų, die
medžių, bijūnų, radastų, saulučių, našlaitėlių, 
ūzarų, levažandžių, perkūnėlių, razetų, katilė
lių, gvazdikų, kalavijų, dryžių, auskarų, ir t.t., 
ir t.t. Iš karto matyti, kad čia gyvenama saviš
kio. Tetrūksta avilių. Bet bičių laikyti negali — 
mieste uždrausta. Jei kas nors paskųstų, klek 
paskui tampymo, kiek išlaidų!

Namuko savininkas yra Užplynių Pultine
vičius.

Jei kada nors važiavote per mūsų valsčių, 
tai, be abejo, dar atsimenate Užplynlus: tas lie
pas ant kalno, senas, išsišakojusias, aukštas, 
kaip bokštai. Atvažiuodamas, jas pamatai jau 
iš tolo, iš už kelių kilometrų. Kelias leidžiasi 
per tokį smėli, kad teka nuo ratų, kaip vanduo. 
Aplink durpynai, pelkės, beržynai. Alksniais 
apaugęs paupys, iš tolo — kaip miškas. Pietuo
se ir vakaruose — kalvos, kiek tik užmatai aki
mis. O čia pat pakalnėje — ūkis su čerpėmis 

dengtais stogais, su sodu, bičių aviliais ir su į 
kelią žiūrinčiais gyvenamojo namo langais. Tai 
— Pultinevičiaus.

Trumpai sakant, Užplynių Pultinevičius da
bar jau ne Užplyniuose ir, ačiū Dievui, ne Kras
nojarske, o čia su mumis. Tik, tarp kito, vienų 
vienas. Dievas težino, kur jo šeima. Bet apie 
tai kada nors kitąsyk — kam tuojau pačioje 
pradžioje graudinti skaitytojui širdį? Nė pats 
Pultinevičius nemėgsta kalbėti apie liūdną sa
viškių likimą. Užsimena nebent tik su jau la
bai artimais, bet ir tai vien prabėgomis, nesi
gilindamas. Nors jau tiek metų, žmogui vis dar 
tebeskauda, negali pirštu prisiliesti.

Bet tai anaiptol nereiškia, kd jis čia pas 
mus jaustųsi vienišas ar kaip nors apleistas. Vi
sai ne. Užplynių Pultinevičiui nestoka nė drau
gų, nė pažįstamų. Jis — žmogus protingas ir, 
nors nemelagis, žodžio neturi ieškoti po kiše
nes; kiekvienas iš mūsiškių džiaugiasi gavęs 
valandžiukę su juo nušnekti, ar tai po sumos 
pas tvorą, ar tai laukiant autobuso, ar tai, sa
kysim, ir namuose, jo mažoje, švarioje virtuvi- 
kėje, kurios kampe vaišingai rioksojo sena in
dauja, gi toje indaujoje kas kartą atsiranda ir 
lašelis ko nors stipresnio. Nesipuikuoja su Pul- 
tinevičiumi net nė mūsiškė inteligentija. Ste
bėtis nėra ko — ėjęs mieste dvi klasi. Tėvai bū
tų išleidę ir į kunigus, tik jam nuo mokslo pas
kui ėmė skaudėti galvą, ir juo tolyn, juo labyn, 
kol galiausiai sykį gavėnios pradžioje per abi 
ausis neprasiinušė kraujas. Gerai, kad dar spė
jo laiku atimti, parsivežė namo vos kvėpsintį. 
Paskui visą vasarą pravaikščiojo po beržyną, 
po paupį ir po liepomis, kol galiausiai šiaip taip 
neatsitaisė ir neužsidėjo svorio. Gi dabar žmo
gui, ačiū Dievui, jau per šešias dešimtis, ir nors 
po tokių vargų, bėdų ir nelaimių, o sveikas kaip 
žaltys, dar nė dienos darbe dėl ligos nepralei- 
dęs ir dar nė karto negulėjęs ligoninėje!

Tačiau, užuot leidusis apie Užplynių Pul- 
tinevičių pernelyg aiškinti bei pasakoti, ar ne
būtų geriau skaitytojui parodyti jį patį? Tokį, 
žinoma, koks jis yra, ne geresnį, bet ne bloges
nį, tiktai gyvą ir veikiantį?

štai, sakysim, vasara, taip apie Jonines, 
ar gal jau ir po jų. šeštadienis. Pultinevičius 
dabar turi tokį darbą, kur nereikia bijotis virš
valandžių, tai ryte kiek ilgiau pamiegojo, atsi
kėlęs atsgėrė vidutinio stiprumo arbatos su la
peliais, užsikąsdamas juoda Grinevičiaus duo
na su margarinu, paskui nuėjo pas Tinkorių 
apsipirkti ir sužinoti vietinių naujienų, o grį
žęs sėdosi skaityti lietuviškos spaudos. Visus 
čia suminėtus dalykus jis atliko neskubėda
mas, pamažu, apgalvotai, su atatinkama, tam 
pritakyta mintimi.

Vos spėjus šiek tiek įsigilinti į spaudoje 
dėstomas išvadas, kažkas tarytum lyg pasibel
džia j priemenės duris. Atsikelia žiūrėti — kapi
tonas. Su senais laikraščiais. Perskaitė, atėjo 
pasiskolinti naujų, šiandien šeštadienis, tat 
šventė ir jam — atsisėda pašnekučiuoti.

Kapitonas Mngėla yra mūsų kolonijos tau
tininkų pirmininkas. Vienstypis, kaip ir Pulti
nevičius — gal dėl to jiedu taip suteikia. Vie
nas ir antras panašiu būdu nukentėję, tik Pul
tinevičiui lyg trupučiuką kiek gerėliau sekasi 
čia Amerikoje. Kapitonui Mingėlai labai dide
lis vargas su darbais. Tai pavarė, tai persunki!, 
tai, sumažėjus gamybai, ima leisti namo, tai 
kitąsyk ir pats neiškentęs pameta. Dabar jau 
perėjęs visas Skvireltauno dirbtuves, eina per 
jas antrą sykį. Neturi, žmogus, iš ko nė laikraš
čio išsirašyti, vis pasiskolina Pultinevičiaus, gi 
perskaitęs nedelsdamas grąžina, švariai užlal-' 
kytus, niekur net neįplėšta, numeris į numerį, 
kaip pašte.

(bus daugiau)

Rugpjūčio 1 d. suėjo 25 m., kai Austra
lijoje buvo įsteigta Australijos Lietuvių 
Bendruomenė. Ji išsivystė iš seniau veiku
sios Australijos Lietuvių Draugijos, kuriai 
vadovavo seniau Australijoje apsigyvenęs 
A. Baužė (dabar ALB garbės narys). Pir
masis ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
buvo J. Vaičaitis (miręs Amerikoje), o da
bartinis yra Algis Šimkus.

Justinas Marcinkevičius

O tėviškė...
O tėviške, laukų drugeli margas,
Jau tavo pieva — mano atmintis, 
kur tu skraidai skambi, lengva, spalvinga, 
kaip atlaidų skarelės parugėm.

O tėviške, sudžiūvus duonos rieke, 
nulūžęs šaukšte, peili be kriaunų, 
takeli, dingstantis vaikystės soduos, 
kur švieiča motinos graži galva.

O tėviške, suskilus tėvo klumpe, 
puodeli šilto pieno vakare, 
sesers maldaknyge, elementoriau, 
į dilgėles nukritęs obuoly.

O tėviške, sudžiūvus duonos rieke, 
ligonio kosuly nakties tamsoj, 
nutrūkęs panti, šiltas karvės snuki, 
komunija, prilipus gomury.

O tėviške, aprūkęs lempos stikle, 
praplyšus kojine, rugių šlitie, 
kuodeli pakulų, sulos puodyne, 
dūmeli, vinguriuojantis dangun.

O tėviške, kukuojantis beržyne!
Po tavo giliašakne širdimi 
lyg po užkeiktu akmeniu palindo 
vaikystė mano — tas baikštus žaltys.

O tėviške, drugeli mano margas!
Po tavo sutrūnijusiu slenksčiu 
lig šiol dar guli stebuklingi žodžiai, 
kurių, tur būt, jau niekam nebereiks.
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DISIDENTAI III MES
J. Vilčinskas

Kronikos Nr. 16
Stipriau, negu Latvijoje ir Estijoje, di

sidentai pasireiškia Lietuvoje. Išeivijos 
spauda nuolat informuoja apie gaunamus 
numerius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“, iš kur sužinome apie tikinčiųjų 
pastangas kovoje dėl religijos ir sąžinės 
laisvės. Ten taip pat rašoma apie tikin
čiųjų persekiojimus, teismo bylas ir ne
teisingus kaltinimus. Bet spausdinama ir 
slaptai platinama ne tik religinė spauda. 
Štai Kronikos šešioliktame numeryje ra
šoma, 1975 m. kovo 12-17 d. d. Aukščiau
sias Teismas svarstė Juozo Gražio bylą, 
kurioje jis buvo kaltinamas tarp kitko ir 
už knygos „Tau, Lietuva“ (santraukos) 
platinimą.

Kaip žinome, „Tau, Lietuva“ yra Stepo
no Kairio atsiminimų II tomas, kurio įva
de yra surašytas Lietuvos socialdemokra
tų partijos lyderio politinis testamentas. 
Jame yra pasakyta:

„Prieš mus stovi labai svarbūs ir sun
kūs uždaviniai — iškovoti laisvą Lietuvą, 

• atkuriant ją demokratijos ir nedvipras
miško socialinio teisingumo pradais. Juos 
įgyvendins mūsų jaunoji karta tiek emi
gracijoje, tiek ir pačioje Lietuvoje. Tad 
tau, jaunime, noriu palinkėti, visad būk 
ištikimas savo kraštui, mūsų Lietuvai. 
Jaunime pačioje Lietuvoje! Tavo uždavi
nys bus sunkiausias. Pasitikėk savimi ir 
nesiduok įkalbamas, kad tavo priešai oku
pantai yra neįveikiamai galingi. Taip nė
ra. Sovietija, smurtu ir melu paremta, yra 
vidinių priešingumų kupina ir, priešų 
smogta, greičiau subyrės negu subyrėjo 
carų imperija. Tad, jaunime, nepalaužia
mai tikėk ir į mūsų pergalę, kad Lietuva 
bus laisva. Kovoje už mūsų laisvą ateitį 
būk ištvermingas ir nepalenkiamas. Tai 
yra Tau, jaunime, mano testamentinis žo
dis.“

Tuos žodžius Lietuvos jaunimas dabar 
slaptai skaito. Taip pat skaito ir kitus raš
tus bei slaptai gaunamą iš Vakarų spaudą. 
Naujieji išeiviai mums pasakoja, kad Lie
tuvoje būta ir slaptų jaunimo būrelių, ku
rte diskutavo politinius klausimus.

Apie kelias pogrindžio organizacijas su
žinome iš „Nacionalinio Liaudies Fronto“ 
atsišaukimo, kuris buvo gautas Vakaruose 
ir atspausdintas „Tėviškės Žiburuose“ 
(1975. VI. 12). Ta organizacija buvusi 
įsteigta Vilniuje 1955 metais, ir į ją įeina 
Lietuvos Laisvojo Demokratinio Jaunimo 
Sąjunga, Lietuvos Katalikų Sąjunga ir kt. 
grupės. 1974 metais jos kreipėsi į viešąją 
pasaulio nuomonę ir laisvojo pasaulio 
valstybes, siekdamos painformuoti apie 
lietuvių tautos kančias ir organizacijų 
tikslus. Atsišaukime sakoma, kad neatsi
žvelgiant i visas represijas, engiamos tė
vynės jaunimas, inteligentija ir sąmonip- 
goji darbininkija dedasi prie N. L. F. veik
los.

Tos organizacijos slaptoje konferencijo-' 
je buvo svarstyta kovos programa, kuri 
suskirstyta į dvi dalis: programa mini
mum ir programa maksimum. Pirmoje ei
lėje reikalaujama įgyvendinti religijos ir 
spaudos laisvę, demonstracijų, nacionali
zacijų ir partijų steigimo laisvę. Reikalau
jama amnestijos visiems politiniams ka
liniams, ir sugrąžinti iš Sibiro visus trem
tinius. Suteikti teisę Lietuvos TSR Užs. 
Reikalų ministerijai palaikyti santykius 
su užsienio valstybėmis.

Maksimum programoje reikalaujama 
laisvų demokratinių rinkimų, plebiscito 
dėl Lietuvos išstojimo iš SSSR. Naujoji 
respublikos vyriausybė užmezga santy
kius su kaimyninėmis valstybėmis ir nu
stato savo užsienio politiką. įsteigiama 
Baltijos valstybių federacija. Toliau seka 
18 reikalavimų, tarp kurių — išvesti so
vietų kariuomenę iš Baltjos valstybių, 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir kitų Sov. Są
jungai pavaldžių valstybių; duoti teisę uk
rainiečių ir gudų tautoms sukurti savo 
valstybes ir t. t.

Šalia pareiškimų bei memorandumų, 
kurie pasiekia Vakarus, pastaruoju laiku 
išeivijos spaudoj pasirodė keletas straips
nių, kurios parašė nauji išeiviai, ar disi
dentai iš Lietuvos. Į tuos straipsnius rei
kėtų atkreipti rimtą dėmesį. Panašių 
straipsnių būdavo kitų tautybių išeivijos 
spaudoje, bet lietuviuose tas yra naujiena.

Akiračiuose (Nr. 2, 1975) buvo atspaus
dintas straipsnis „Ko mes tikimės iš išei
vijos“, kur rašoma apie galimybes Lietu
voje ir, ryšium su tuo, tėvynėje gyvenan
čiųjų uždavinius. Autorius sako: „Krašto 
liaudies pagrindinė funkcija yra konser
vacinio pobūdžio. Mes esame tautos kū
nas ir pirmoje eilėje turime rūpintis tuo, 
kad išsaugotume savo gyvybę“. Tai reiš
kia — kalbą, tradicijas, laisvės ilgesį. To
kia esanti jų programa, ir sako „duok, 
Dieve, mums ją įvykdyti“.

„Išeivijos pagalba, vykdant šią misiją, 
mums begaliniai reikalinga, — sako neži
nomas disidentas. — Tačiau kur kas svar
biau, kad išeivija atliktų tai, kuo mes pa
tys krašte okupacijos sąlygose visiškai ne
galime pasirūpinti“, štai vienas iš tų už
davinių — Politinės struktūros išlaikymas: 
laisvoji kultūra, spauda, laisvos politinės 
organizacijos. Išeivija gali puoselėti gyvų 
tautos sielą, kad laikui atėjus, vėl galėtų 
susijungti su tautos kūnu. Tai būtų pa
grindinė išeivijos funkcija.

„Mes girdėjome, kad išeivijoje veikia 
lietuviškos politinės partijos, turinčios sa
vo atskirus spaudos organus“. ...Pana- 
šius klausimus, kokius svarsto išeivija, 

„pašnabždomis svarstome ir mes savo ar
timųjų bei patikimųjų tarpe.“ Tai klausi
mai, liečiu žemės ūkio struktūrą laisvės 
sąlygomis, ar likimas tos pramonės, kuri 
neturi Lietuvoje nei žaliavų bazės, nei rin
kos. Bažnyčios vaidmuo būsimoje Lietu
voje, būsimi santykiai su kaimynais ir t. t.

„Būdami laisvais mūsų tautos atstovais, 
išeiviai ir jų organizacijos gali laisvame 
pasaulyje laisvai kontaktuoti su taip pat 
laisvais atstovais kitų tautų (rusų, lenkų, 
vokiečių, latvių, estų, ukrainiečių ir t. t.) 
ir jų organizacijomis; tokie kontaktai lei
džia padėti pagrindus savitarpio suprati
mui, susitarimams dėl bendrų pozicijų, o 
be to, ir jungtis bendriems mums visiems 
nūdienos tikslams siekti bei jau šiandieną 
vaisingai ieškant kaimyninio sugyvenimo 
ateityje pagrindų“.

„Svarbu tik pabrėžti, kad tarybų val
džia pasmerkta žlugti pagal savo vidinės 
raidos dėsnius“, ir „aš tikiu, kad toji žlu
gimo valanda nebe už kalnų“, — sako di
sidentas iš anapus. Jis mus ragina pasi
ruošti mūsų laisvam rytojui.

Ar mes neturėtume geriau įsiklausyti į 
tuos žodžius? Ar mūsų veikla neturi būti 
suderinta su tautos kamieno siekimais? 
Juk mūsų tėvynės laisvė daugiausiai pri
klauso nuo tautos valios, nuo pasiryžimo 
dėl laisvės kovoti, ir nuo visų sovietų en
giamų tautų vieningo noro atgauti laisvę.

Šioje perspektyvoje mes turime žiūrėti 
į Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos pasirašytą deklaraciją ir ją 
vertinti. Turime suprasti, kad Helsinkio 
konferencija tai tik vienas etapas ideolo
ginėje kovoje, kuri vyksta jau 30 metų. 
Tas etapas sukėlė mumyse nusivylimą ir 
net pasipiktinimą, bet privertė mus apgal
voti naujus kelius, siekiant Lietuvai lais
vės.

Vakarų valstybės, kiek liečia Lietuvą, 
nieko naujo Sov. Sąjunga nepripažino. At
virkščiai, gavo Brežnevo parašą (nežinau, 
kiek jis yra vertas), kad Sov. Sąjunga 
respektuos pagrindines žmogaus teises, 
dėl kurių kovoja visi disidentai. Kremlius 
įsipareigojo leisti laisvesnį keliavmą, įsi
leisti užsienio spaudą, knygas, kurių taip 
trokšta pavergtos tautos. Mūsų nuomone, 
tų įsipareigojimų Kremlius nevykdys, kaip 
ir šimtus ankstyvesnių. Bet Vakarų pa
saulis tą stebės ir padarys savo išvadas.

Helsinkio konferencija dar kartą suža
dino pasaulio sąžinę, primindama skriau
das, padarytas Rytų Europos tautoms, o 
pačiose pavergtose tautose sukėlė dar di
desnį pasiryžimą kovoti dėl laisvės. Tei
giamu reiškiniu skaitytinas ir ryšis, kuris 
dabar užsimezga tarp disidentų ir įvairių 
tautų išeiviją. Tas ryšis gali sudaryti są
lygas vieningam darbui, siekiant demo
kratinės santvarkos ir išsilaisvinusių kai
myninių tautų taikingo sugyvenimo.

Degtinė buvo geriama kibirais...
Atskirų mėginimų įvesti blaivybę Lie

tuvoje būta dar iki M. Valančiaus. Pvz., 
1846 m. I. Štachas iš Šiaulių ir A. Kybar
tas iš Šiaulėnų, tikriausiai iš lenkiškos 
spaudos sužinoję apie plačiai pagarsėju
sią Teoboldo Metju (1790-1856) blaivybės 
misiją, pradėjo registruoti norinčius užsi
rašyti į blaivininkus. Tais pačiais metais 
buvo išleista ir bene pirmoji lietuviška 
knygelė apie blaivybę (S. Mielesžka, Kni- 
gele apej žinias draugistes nuosituriejimo 
arba pamokimas kajp rejk girtibe pames
ti..., Petropilie, 1846).

Mintį apie visuotinį blaivybės įvedimą 
Žemaičiuose Motiejui Valančiui (1801- 
1875) greičiausiai bus davęs karštas blai
vybės šalininkas, didaktinių knygelių 
„šiaulėniškis Senelis“ autorius Juozapas 
Silvestras Dovydaitis, kurį M. Valančius 
1858 m. priėmė savo sekretoriumi. Tų me
tų pavasarį M. Valančius kartu su J. Do
vydaičiu išsirengė į vizitaciją ir pradėjo 
skelbti blaivybę. Iš esmės tai buvo blaivy
bės įvedimo Lietuvoje žvalgytuvės, pirma
sis parengiamasis etapas.

1858 m. rudenį, važiuodamas į Varšuvą, 
Kaune apsistojo caras Aleksandras II. Au
diencijos metu M. Valančius painformavo 
jį apie blaivybės plitimą Žemaičių vysku
pijoje. Caras pareiškė jam padėką, kuria 
M. Valančius vėliau ne kartą prisidengda
vo, puolant vietos administracijai. Netru
kus blaivybė jau buvo paplitusi Raseinių, 
Šiaulių, Telšių, Veliuonos, Vilkijos, Sere
džiaus ir kitose apylinkėse. Rugsėjo 28 d. 
ji buvo paskelbta Varniuose. Tačiau ofi
ciali blaivybės įvedimo data laikoma 1858 
m. spalio 11 d„ kai M. Valančius specialiu 
aplinkraščiu kreipėsi į dekanatus, ragin
damas įvesti blaivybę visoje Žemaičių 
vyskupijoje.“

Suminėjęs vysk. M. Valančiaus blaivy
bės „gromatas“, A. Rybelis sako, kad 1860 
m. Kauno gubernijoje 83,2% visų katali
kų jau buvo blaivininkai. O vienu metu 
blaivininkų skaičius buvo pakilęs net iki 
87,1%. Tuo pat laiku degtinės gamyba su
mažėjo iš 1.033,534 kibirų iki 129,194 kibi
rų per metus.

„Ypač reikšminga buvo tai, kad blaivy
bės sąjūdis iš karto persimetė į daugelį 
Rusijos gubernijų. Tiesioginę Lietuvos 
blaivybės įtaką Rusijai pripažino ir rusų 
revoliuciniai demokratai. Antai 1859 m. 
„Sovremeniko“ Nr. 9 N. Dobroliubovas ra
šė: „Blaivybės sąjūdis prasidėjo Kauno

VYSK. M. VALANČIAUS BLAIVYBĖS 
NUOPELNAI

Vilniaus valstybinio universiteto Filoso
fijos, istorijos ir ateizmo katedros darbuo
tojas Antanas Rybelis išspausdino „Moks
le ir gyvenime“ (Nr. 5) straipsnį, pava
dintą „Valstiečių blaivybės sąjūdis“. Tas 
straipsnis iš dalies prieš autoriaus norą iš
ryškina nuopelnus vysk. M. Valančiaus, 
kurio mirties šimto metų sukaktį šiemet 
minime.

Visi žinome, kad vysk. M. Valančiaus 
įvestoji blaivybė anuo metu darė Lietuvo
je stebuklus, bet kartu ir pykdė carinę 
valdžią.

Pasiremdamas rusų istoriko V. Fiodoro
vo duotnenimis, minėto straipsnio auto
rius teigia, kad prasidėjęs 1858 m. Lietu
voje valstiečių blaivybės sąjūdis, netru
kus apėmė kitus carinės Rusijos rajonus. 
Nenorėdamas galutinai pripažinti vien tik 
religinių ir tautinių motyvų, jis bando sie
ti blaivybės judėjimą su valstiečių anti- 
baudži avinėmis nuotaikomis.

XIX a. pirmojoje pusėje girtavimas Lie
tuvoje buvo įgavęs neregėtus mastus. Deg
tinė buvo perkama kibirais. Kiekvienas 
dvaras turėjo degtinės varyklą ir po ke
lias karčemas. 1857-1858 m. Lietuvoje bu
vo 514 spirito varyklų ir 94 alaus bravo
rai. Degtinės gaminimas buvo vienas pel
ningiausių verslų. 1858-1863 m. akcizo mo
kesčiai sudarė 46% visų carinės Rusijos 
imperijos pajamų. Dvarininkai verste 
versdavo baudžiauninkus gerti, o kartais 
net nustatydavo privalomas išgėrimo nor
mas.

„Tokia padėtis ir sudarė objektyvias 
prielaidas masiniam blaivybės sąjūdžiui 
Lietuvoje ir daugelyje kitų Rusijos impe
rijos gubernijų 1858-1861 m. Tiesa, Lietu
voje jis pasireiškė kiek kitokia forma, ne
gu Rusijoje. Blaivybė Lietuvoje, vadovau
jama katalikų dvasininkijos, apsiribojo 
tik boikotu prieš girtavimą, neįgaudama 
aktyvių kovos formų, būdingų Rusijos 
valstiečiams. Tačiau masiškumu, apimtimi 
ir rezultatų efektyvumu ji neturėjo sau ly
gių nei Rusijoje, nei visoje Europoje. Tai 
nulėmė ne tik minėtos socialinės prielai
dos, bet ir, kaip teigia istorikas P. Pakark- 
lis, „organizaciniai vyskupo Valančiaus 
gabumai, jo energija“ (P. Pakarklis. Eko
nominė ir teisinė katalikų bažnyčios padė
tis Lietuvoje (XV-XIX a.), V., 1956 m., 
p. 223).

IŠ L.K.B.
TARDYMAI

1975 m. vasario 28 d. majoras Istomi
nas A. A. tardė Vilniuje Sergiejaus Kova
liovo žmoną L. Boicovą, kuri buvo atve
žusi savo vyrui siuntą. S. Kovaliovas šiuo 
metu yra kalinamas Vilniaus saugumo izo
liatoriuje.

1975 m. kovo 28 d. majoras Istominas 
tardė Vilniaus saugume A. Lavutą, atve
žusį S. Kovaliovui siuntą. A. Lavutas atsi
sakė dalyvauti tardyme, nes, jo žodžiais 
tariant, toks tardymas kliudąs laisvam in
formacijos platinimui. Istominas paklau
sė Lavutą, ar jau išėjęs „Einamųjų įvykių 
kronikos" 34-sis numeris, ir paaiškino, kad 
tuo domisi S. Kovaliovas. Tardytojas pa
sakė, kad S. Kovaliovas už 34-jį numerį 
nebus kaltinamas, o už 33-jį bus.

1975 m. kovo 4 d. buvo tardomi Balys 
Gajauskas, Birutė Pašilienė ir Algis Pet
ruševičius.

B. Gajauskas buvo klausinėjamas apie 
rastą pas jį kalinių sąrašą, šis paaiškino, 
kad pažįstąs daugelį lietuvių politkalinių, 
nes pats neseniai sugrįžo, iškalėjęs 25-rius 
metus. „Aš gerai žinau jų kentėjimus, — 
kalbėjo Gajauskas, — ir laikau savo parei
ga padėti, kai jie sugrįš. Kad ko nors ne
užmirščiau, pasidariau sąrašą“. Į tardyto
jo klausimą, kodėl Gajauskas vertęs į lie
tuvių kalbą „Gulago salyną“, šis atsakė 
manąs, jog ši knyga kada nors Tarybų Są
jungoje bus išleista, o jo vertimas pra

Kiiij
„Keleivis“ (Nr. 29) įsidėjo straipsnelį 

apie 1945 m. švedų išduotus baltų karius 
sovietams, pavadintą „Galėjo išsigelbėti“. 
Jame rašoma:

„1945 metais didelį pasipiktinimą, ypač 
pabaltiečių tarpe, sukėlė Švedijos vyriau
sybės sutikimas išduoti sovietams 147 pa- 
baltiečius (daugiausia latvius), kurie tar
navo vokiečių kariuomenėje ir pabėgo į 
Švediją.

Prof. Albert Parri, kuris dalyvavo Bal
tų komiteto sukviestoje Stockholme studi
jų konferencijoje ir plačiai ją aprašė, nau
jos šviesos įnešė ir į minėtą pabaltiečių 
išdavimą.

Apie tai rašo Novoje Russkoje Slovo lie
pos 3 d.

Tas profesorius kalbėjosi su minėto Bal
tų komiteto direktoriumi, Latvijos social
demokratų partijos vadu, jų žurnalo Bri- 
viba (leidžiamas Stockholme) redakto
rium dr. Bruno Kalniniu.

Dr. B. Kalninio žodžius prof. Parri ši

vers. (Kratos metu pas B. Gajauską buvo 
paimta 50 puslapių „Gulago salyno“ ver
timo juodraščių).

Birutė Pašilienė vėl buvo klausinėjama, 
kaip pas ją pateko „Gulago salynas“ ir kur 
susipažinusi su S. Kovaliovo žmona L. 
Boicova. Pašilienė sakėsi susipažinusi su 
Boicova Vilniaus geležinkelio stotyje, o 
anksčiau su ja nebuvusi pažįstama.

1975 m. kovo 28 d. Vilniaus saugume bu
vo tardomi B. Gajauskas ir A. Žilinskas.

Sagumas nenuleidžia akių nuo Lietuvos 
kraštotyrininkų. 1975 m. pradžioje į sau
gumą buvo iškviestas dailininkų sąjungos 
pirmininkas Stauskas, nors dalininkų są
jungos patalpose šiuo metu susirenka liau
dies dainos mylėtojai.

Saugumas tardė dailininkę Didelytę, 
bibliotekininkę Kilikevičiūtę ir Stankevi
čiūtę.

Darbovietėje buvo renkamos žinios apie 
viešoje miesto bibliotekoje dirbančią Juš
kaitę ir kardiologijos instituto darbuoto
jus Veteikį ir Adomonį. Saugumiečiai tei
ravosi, kokiomis nuotaikomis gyvena 
kraštotyrininkai po Šarūno Žukausko by
los ir kokie kraštotyrininkų ryšiai su Ka
talikų Bažnyčia. Kai kuriems kraštotyri
ninkams buvo pasiūlyta bendradarbiauti 
su saugumo organais.

Balandžio pradžioje iš Permės srities į 
Vilniaus saugumą atvežtas Šarūnas Žu
kauskas.

rasoi
taip atpasakoja:

„Jų 1945 m. buvo iš viso 147. Jie visi 
buvo kariai, vokiečių uniformoje, tarna
vę Hitlerio kariuomenėje, beveik visi lat
viai, mažai estų. Tuo metu Švedija davė 
prieglaudą be jokių kliūčių 30,000 latvių, 
estų ir lietuvių civilinių žmonių. Bet tie 
147 buvo Hitlerio kareiviai ir karininkai. 
Švedija buvo pasižadėjusi išduoti nugalė
tojams — sąjungininkams visus priešo 
karius, pabėgusius į jos teritoriją.

Bet Švedijos vyriausybė tuos 147 pabal- 
tiečius mėgino išvengti išduoti Maskvai 
susidoroti. Jiems buvo duota galimybė pa
mesti savo uniformas, išsibėgioti ir ištirpti 
pabėgėlių minioje. Bet jie atsisakė savo 
karines uniformas pakeisti civiliniais dra
bužiais, pasiliekant tik vokiškas kelnes ir 
batus. Daugelis kareivių buvo linkę tai pa
daryti, bet pakluso karininkams, kurie 
buvo užsispyrę reikalauti, kad pagal tarp
tautinę teisę pabėgėliai negali būti išduo
ti. Ir pralaimėjo, buvo išduoti ir, tur būt, 
žuvo Sovietų Sąjungoje dėl savo kvailu
mo.“

SKELBIAMI ATSILIKUSIEJI

„Tiesa“ turi skyrelį „Šie kolektyvai at
silieka“, kuriame skelbiamos plano ne- 
įvykdančios arba atsiliekančios įmonės. 
Šalia įmonės direktoriaus, paprastai dar 
parašomos partinės organizcijos sekreto
riaus ir profsąjungos komiteto pirmininko 
pavardės. Pažymėtina, kad apie 80% par
tinių organizacijų sekretorių turi rusiškas 
pavardes. Kaip matyti, šie trys asmenys 
yra atsakingi už įmonės veiklą.

gubernijoje ir iš čia paplito Vilniaus ir 
Gardino gubernijose. Po to tuojau blaivy
bės sąjūdis kilo Pavolgyje ir vidurinėse 
užmaskvio gubernijose.“

Todėl nenuostabu, kad caro valdžia rim
tai susirūpino tokiu blaivybės plitimu ir 
po 1863 m. sukilimo Muravjovas uždraudė 
blaivybės propagavimą kaip politinę akci
ją. Tačiau blaivybės idėja dar buvo gyva 
keletą dešimtmečių.

Nors autorius ir teigia, kad pirmieji tei
singai įvertinę blaivybės sąjūdį rusų re
voliuciniai demokratai, bet nepaneigia ir 
tikrojo blaivybės apaštalo, per blaivybės 
idėją kėlusio lietuvių tautinę sąmonę, 
vysk. M. Valančiaus nuopelnų.

„M. Valančius į blaivybę žiūrėjo kaip į 
„doros reformą“, kurios pagrindinis tiks
las buvo moralinis ir religinis atgimimas. 
Būdamas dvasininkas, jis negalėjo blaivy
bės sąjūdžio susieti su socialine kova, so
cialinėmis reformomis. Kaip švietėjiškos 
ideologijos atstovas, jis apsiribojo pamo
kymais apie girtavimo kenksmingumą 
sveikatai.“

M. Valančius, nors ir nesuvokė sociali
nės blaivybės sąjūdžio esmės, tačiau, bū
damas jo iniciatorius ir vadovas, objekty
viai suvaidino teigiamą vaidmenį. Reikėjo 
gildai tikėti paprasto žmogaus dvasinėmis 
ir moralinėmis galiomis, imantis propa
guoti blaivybę varguomenės tarpe.“

Iš Lietuvos ateinančios žinios sako, kdd 
šiuo metu degtinės suvartojimas grįžtąs į 
XIX a. pradžios laikus. Tik kažin, ar atsi
ras vysk. Valančiaus vertas įpėdinis, ku
ris ne tik šiems laikams pritaikintais me
todais mažintų girtuokliavimą, bet taip 
pat stiprintų ir palaikytų lietuvių tautinį 
susipratimą. Gal būt, vysk. M. Valančius 
ir „nesuvokė socialinės blaivybės sąjūdžio 
esmės“, bet jis gerai suvokė tautinę esmę, 
apie kurią labai nenoriai teužsimena savo 
rašinyje A. Rybelis.

J. Bltm.

LIETUVOJE
REIKALAUJA LAISVĖS

Lietuvos spaudoje pasirodė straipsniai, 
reikalaują laisvės Čilės komunistų parti
jos gen. sekretoriui L. Korvalanui.

„Neseniai Korvalaną perkėlė į Tres 
Adamos kalėjimą, kurį čiliečiai vadina 
gestapu. Jis uždarytas mažytėje kamero
je su aklinai užkaltu langu; langinėje yra 
3 centimetrų plyšys, pro kurį skverbiasi 
šaltas oras — Čilėje dabar žiema, ir tem
peratūra naktimis esti žemiau nulio. Pasi
vaikščiojimai dr pasimatymai uždrausti. 
Rytais ir vakarais jis gauna stiklinę arba
tos ir riekę duonos, pietums — lėkštę pu
pelių buizos. Medicininės pagalbos — jo
kios, nors kalinys sunkiai serga.

„Gorilų“ kėslai aiškūs — pasmerkti ne
palaužiamos valios kovotoją lėtai mirčiai 
ir apgaubti šią žmogžudystę nebylumo 
skraiste. Būtent todėl Pinočetas šiomis 
dienomis pats asmeniškai uždraudė įva
žiuoti į Čilę tarptautinei teisininkų komi- 
sjai, nors seniau šalies užsienio ministeri
ja buvo pažadėjusi išduoti įvažiavimo vi
zas ir leisti susipažinti su politinių kali
nių padėtimi.“

Negalima smerkti tų, kurie reikalauja 
laisvės politiniams kaliniams, ar jie būtų 
Čilėje, ar Sibiro stovyklose. Todėl laukti
na, kad atsidarytų vartai tarptautinei tei
sininkų komisijai ne tik į Čilės kalėjimus, 
bet ir į Sibiro vergų stovyklas, kuriose 
kenčia daugybė ir mūsų tautiečių.

ILGIAUSIAS TILTAS LIETUVOJE

Per Nemuną Jurbarke statomas naujas 
tiltas. Jis bus pats ilgiausias Lietuvoje.

Tiltas — gelžbetoninis, dvylikos atra
mų. Penkios jų remiasi į upės dugną. Ir 
potvynių metu, pakilus vendeniui, jis ne
sutrukdys laivybai Nemunu.

Tiltas įjungiamas į šakių — Jurbarko 
automagistralę. Užnemunės rajonai dabar 
turės patogų susisiekimą su Žemaitija — 
neberėkės važiuoti aplink, per Kauną.

šiuo metu dar statomi dideli tiltai Vil
niuje per Nerį, taip pat per Nevėžį, Mini
ją, Dubysą.

NUBAUSTI GELEŽINKELIEČIAI

„Observer“ (rugpjūčio 17 d.) paskelbė 
tokią žinutę:

„Ryšium su dviejų traukinių susidūri
mu, per kurį balandžio mėnesį žuvo 20 
žmonių, du Lietuvos geležinkeliečiai už ne
nurodytą prasikaltimą uždaryti į kalėji
mą. šią žinią paskelbė Maskvos spauda.“

LANKOSI DIPLOMATAI

„Tiesa“ (rugp. 20 d.) rašo:
„Rugpiūčio 19 d. į Vilnių atskrido dide

lė grupė Tarybų Sąjungoje akredituotų 
diplomatinių atstovybių vadovų iš įvairių 
pasaulio šalių. Svečiuose — Tanzanijos, 
Indonezijos, Jordanijos, Peru, Kuveito, 
Portugalijos, Sudano, Bolivijos, Siera Leo
nės nepaprastieji ir įgaliotieji ambasado
riai, Etiopijos, Švedijos, Suomijos, Aukš
tutinės Voltos laikinieji reikalų patikėti
niai Tarybų Sąjungoje, Sirijos, Brazilijos, 
Argentinos ambasadų atstovai.“

Užsienio diplomatai išbuvę Lietuvoje 
tris dienas, aplankę Kauną ir Trakus ir 
buvę priimti ministro pirmininko J. Ma- 
niušio.

SUVALKIEČIŲ SUKILIMAS

„Tiesa“ aprašo 1935 m. Suvalkijos ūki
ninkų streikus, nuo kurių šiemet suėjo 40 
metų. Rašoma, kad už dalyvavimą strei
kuose buvę suimta 870 žmonių, o 210 per
duota teismui. Keturi ūkininkai (A. Pet
rauskas, K. Narkevičius, B. Pratasevičius 
ir P. Šarkauskas) buvę sušaudyti.

Lietuvos komunistų partija gynusį vals
tiečių reikalus. Tačiau laikraštis pripažįs
ta, kad sukilimas buvo blogai organizuo
tas, nebuvo bendro vadovavimo centro, 
darbininkai per silpnai jį parėmė.

Pabiros
NUSlKIRPKITE PLAUKUS

Mažytė komunistinė Albanija (2.4 mil. 
gyventojų) neturi diplomatinių santykių 
nei su JAV, nei su Sov. Sąjunga. Jos dva
sios vadovas yra Mao. Sostinėje ant pede- 
stalo tebestovi ūsuotas Stalinas.

Albanai nepasiduoda vakariečių įtakai. 
Sostinės aerodrome yra specialus kirpė
jas, kuris apkeipa atvykusius ilgaplau
kius, prieš išleisdarpas juos į miestą. Čia' 
pat yra krautuvė, parduodanti moterims 
kelnes, jei jų sijonai yra per trumpi ar 
per ilgi...

CITRINA MOKESČIŲ INSPEKTORIUI

Buvęs Altrinhamo burmistras, anglies 
prekybininkas, Ted Horley, mirdamas sa
vo testamente vietos mokesčių inspekto
riui ir mokesčių rinkėjui užrašė po pusę 
citrinos. Ten pat buvo ir tokia lydimoji 
pastaba: „Dabar spauskite ją“. Testamen
to vykdytojai citriną neseniai įteikė.
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LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Grįždamas iš kelionės po Europą ir Lie
tuvą, Lietuvių Namuose buvo sustojęs 
Sydnejaus (Australija) lietuvis A. Gi
liausius. Jis papasakojo savo įspūdžius, 
patirtus tėvynėje, o taip pat Vokietijoje, 
Italijoje ir kitur. Išvykdamas A. Giliaus- 
kas mūsų spaudai paremti paaukojo £6.00.

Iš Švedijos (Goteburgo) į Londoną buvo 
atvykęs buvęs Lietuvos aviacijos štabo 
viršininkas, pik. J. Narakas. Ta proga jis 
aplankė L. Namuose gyvenantį savo seną 
kolegą T. Vidugirį.

Iš Toronto (Kanada) buvo atvykusi S. 
Vytienė su dukrele. Jos aplankė L. Namus, 
Sodyboje gyvenančią mamytę ir seseris 
Londone ir ’Bradforde.

LONDONAS
60 METŲ SUKAKTIS

Londono lietuvių moterų šv. Onos Drau
gija švenčia 60 metų sukaktį. Ta proga 
rugsėjo 20 d. (šeštadienį) 8.00 vai. vak. 
Lietuvių Sporto ir Socialinio klubo salė
je ruošiamas minėjimas ir šilti pietūs.

Įėjimas £1.50.
Klubo adresas: 345A Victoria Park 

Road, E9.
Draugijos valdyba

IŠVYKA Į BIRMINGHAMĄ

Š. m. rugsėjo 13 d. 1 vai. po pietų nuo 
LietuviųBažnyčios (21 The Oval, Hackney 
Road) Londono Choras ir tautinių šokių 
grupė išvyksta autobusu į Birminghamą.

Autobuse bus atliekamų vietų ir kitiems 
londoniečiams, norintiems vykti į sąskry
dį. Užsirašyti Baltic Stores (Z. Juras), 
kartu smokant kelionpingius po 2.50 sva
rų vienam asmeniui. Iš Birmingham© grįž
tame 12 vai., Londone būsime apie 3 vai. 
sekmadienio rytą.

LANKOSI KUN. K. KUZMINSKAS

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Rė
mėjų valdybos pirmininkas, kun. Kuz
minskas iš Chicagos lanko Europos lietu
vių kolonijas. Šiuo metu jis yra atvykęs j 
Angliją.

Minėtosios organizacijos tikslas yra 
šelpti Lietuvos bažnyčias ir padėti tikin
tiesiems. Tam reikalui organizacija telkia 
lėšas, organizuoja maldos sąjūdį, infor
muoja pasaulį apie įvykius Lietuvoje, ren
ka ir leidžia dokumentaciją apie daromas 
tikintiesiems skriaudas.

Be kita ko, ji parūpina lietuviškajai 
spaudai Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kro
nikas, kurias taip pat leidžia atskiromis 
knygomis. (Šiuo metu jau spausdinamas 
antrasis tomas).

Kun. Kuzminskas nori Religinės Šalpos 
Rėmėjų skyrius įsteigti ir Europos lietu
vių kolonijose. Plačiau apie tai jis pats 
painformuos E. Lietuvio skaitytojus.

KUN. ŠULCAS VĖL LONDONE

Rugsėjo 1 d. kun. H. Šulcas grįžta į Lon
doną ir rugsėjo 7 d. (sekmadienį) Lietu
vių bažnyčioje atnašaus šv. Mišias ir pa
sakys pamokslą.

BRADFORDAS
GRAŽI ŠVENTĖ

Rugpjūčio 17 d. nemaža lietuvių susibū
rė Šv. Onos bažnyčioje, dalyvaudami čia 
gimusios ir augančios Almos Traškaitės 
P. Komunijos šventėje.

Visų akys lydėjo ją, kai, apsirengusi bal
ta suknia ir apsigaubusi gražiu vainiku, 
su degančia žvake rankoje, tylioje eiseno
je artėjo prie altoriaus. Kun. kapelionas, 
pabrėžęs šios šventės reikšmę ir įspūdin
gumą, perskaitė Almos įsijautusi svarsty
mą apie Kristaus prisikėlimą. Ji gerai kal
ba lietuviškai, dalyvauja skautų org-je, ne 
kartą piano muzika paįvairina mūsų mi
nėjimus, o taipgi turi literatūrinių gabu
mų. Iškilmių proga tėvai namuose suren
gė šeimynines, jaukias vaišes, kurių metu 
buvo padainuota ir palinkėta gražios atei
ties.

Po pietų Vyčio klubo salėje kun. J.

Friday Evenings
Don't forget that Friday evening 

is your evening at Lithuanian 
House. Come yourselves and bring 

your friends. The more the 
merrier. Every Friday.

Penktadienio vakarai
Neužmirškite, kad penktadienio 

vakaras, tai Jūsų vakaras 
Lietuvių Namuose. Ateikite patys 
ir atsiveskite savo draugus. Kuo 

daugiau — tuo linksmiau.
Kiekvieną penktadienį.

Kuzmickis pasveikino prieš 6 metus čia at
laikiusi primicijas kun. H. J. Šulcą, kuris 
parodė įdomių skaidrių, supažindindamas 
su Brazilijos kraštu, turtingaisiais ir skur
džiais, puošniai apsirengusiais ir nuoga
liais, atkreipdamas dėmesį į lietuvių jau
nimą, kurių ir kultūrinės, ir ekonomnės 
sąlygos laba sunkios. Klubo pirm. St. Gry
bas padėkojo svečiui už įdomią paskaitą 
ir paprašė visus paaukoti, ištiesiant jau
nimui pagalbos ranką. Susirinkusieji au
kojo labai dosniai: P. Gudas įteikė jau
nam kunigėliui kupiną lėkštę popierinių.

Prie jaukaus vaišių stalo bendrais lietu
vybės klausimais pasisakė V. Ignaitis, St. 
Grybas, Alf. Gudas, A. Bučys, kun. kape
lionas, o visiems šiltai padėkojo svečias, 
džiaugdamasis lietuvišku svetingumu ir 
talka.

Trijų dienų bėgyje, kun. kapeliono ly
dimas, svečias aplankė apie dvidešimt lie
tuviškų namų. Lietuviai labai nuoširdžiai 
priėmė, vaišino, dalinosi įspūdžiais'ir dos
niai parėmė.

Malonu, kad mokame subrusti, kai lie
čiami lietuviški ir religiniai reikalai.

J. K.

M.K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Rugpiūčio 23 d. vakare Vyčio klubo sa
lėje susirinko gausus būrelis lietuvių pa
minėti mūsų didžiojo dailininko ir muziko 
M. K. Čiurlionio gimimo šimtmetį.

Minėjimą ilgesne įvado kalba pradėjo 
kultūros reikalų tvarkytojas J. Adamonis, 
supažindindamas su M. K. Čiurlionio gy
venimu ir kūrybiniu palikimu. Po to sekė 
JAV parengtas filmas, akompanuojamas 
didžiojo menininko muzikos garsų. Nors 
du meno specialistai kalbėjo apie M. K. Č. 
tapybą ir muziką anglų kalba, tačiau di
delė dalyvių dalis galėjo suprasti šio iški
laus lietuvio geniališkumą, kai jo tapybos 
temos ir jų ekspozicija išreiškė ne tik lie
tuvių tautos gyvastingumą, patvarumo 
pradus, bet ir visuotinį žmonijos veržlumą 
bei likiminę dramą. Jo gi muzika — sub- 
tylus įsijautimas ne tik į miško stichiją, 
bet ii’ plačią lietuvišką dvasią.

Po minėjimo dalyviai gėrėjosi M. K. Č. 
tapybos eksponatais ir pavartė knygas, 
liečiančias jo asmenį bei susirašinėjimą su 
žmona Sofija.

Vakarienės metu Manchesterio klubo 
pirm. VI. Bernatavičius sveikino Bradfor- 
do lietuvius, ragindamas ir toliau sutarti
nai dirbti; VI. Dargis, filmo ir radijo val
dybos narys, pasidalino šio vieneto orga
nizacijos darbo įspūdžiais; kun. J. Kuz
mickis pasidžiaugė tautine ir kultūrine 
veikla; A. Bučys padėkojo visiems už tal
ką ir aktyvumą. Ypačiai malonu, kad jau
nasis J. Podvoiskis su tikru entuziazmu 
„inžinieriavo“, talkinipkaudamas vyres
niesiems.

j. k.

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 6 d. šeštadienį, 6.30 vai. vak., 
ukrainiečių salėje, 31 Bentinck Road, Not
tingham L. A. S. skyrius ruošia

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Paskaita — K. BIVAINIS.
Meninę dalį atliks dainininkai: mezzo 

sopranas V. GASPERIENĖ ir tenoras C. 
LEADWOOD; solo ir duetai. Deklamuoja: 
ERNA JURKŠAITYTĖ — HERRINGTON. 
Kanklės: E. VAINORIENĖ ir N. VAINO- 
RIŪTĖ.

Po trumpos programos bus bendri šo
kiai.

L. A. S. Skyriaus Valdyba

PAMALDOSE UŽ TĖVYNĘ

Rugsėjo 7 d. 11.15 vai. pamaldose už 
Lietuvą giedos Birutė Valterienė. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

SPORTININKAI Iš LIETUVOS

Nottinghame įvykusiose irklavimo var
žybose dalyvavo keletas sportininkų iš 
Lietuvos.

G. Ramoškienė vieliukių grupėje laimė
jo 3-čią vietą.

L. Kaminskaitė —- ketveriukėje taip pat 
laimėjo trečią vietą.

Vyt. Butkus — vyrų ketveriukėje laimė
jo 3-čią vietą.
A. Čikotas — aštuntukėje 2-rą vietą.

Be to, kaip teisėjas ir gydytojas buvo at
vykęs dr. J. Jankauskas.

MANCHESTERIS 
APSILANKĖ KUN. II. ŠULCAS

š. m. rugpiūčio 10 d.kun. H. Šulcas, at
vykęs iš Pietinės Amerikos į Angliją, ap
silankė Ir Manchestery. Ta proga MLS 
klube Lietuvių Filmo ir Radijo vienetas 
Manchestery rodė filmą „Čiurlionis žmo
gus ir jo menas“. Po to kun. H. Šulcas 
skaidrėmis parodė vaizdų iš Brazilijos in
dėnų ir lietuvių gyvenimo, žodžiu paaiš

kindamas rodomus vaizdus. Žmonių prisi
rinko pilna patalpa, kurie su įdomumu 
stebėjo mums mažai pažįstamo krašto 
gamtą, žmones ir gyvenimą.

Prie vaišių stalo, kurį paruošė MLK 
Bendrijos Taryba, su svečiu apie mums 
rūpimus klausimus buvo pasikalbėta at
skirai ir padainuota. Svečią priėmė ir glo
bojo MLK Bendrijos Taryba.

Mes, manchesteriškiai, esame dėkingi J. 
Podvoiskiui ir K. Steponavičiui už paro
dytą filmą apie Čiurlionį ir kun. H. Šulcui 
už parodytas skaidres bei apsilankymą 
Manchestery, o MLK Bendrijos Tarybai 
už šio kultūrinio vakaro surengimą.

MLK Bendrijos Taryba nuoširdžiai dė
koja visiems tiems, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjo prie šio kultūrinio 
vakaro pasisekimo.

A. P-kis

TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
š. m. rugsėjo 6 d., šeštadienį, 6 vai. po pie
tų Manchesterio Lietuvių klubo patalpose 
rengia

TAUTOS ŠVENTĖS PAMINĖJIMĄ.
Programoje: paskaita ir trumpa meninė 

dalis. Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame kuo gausiau į mūsų rengiamą 
minėjimą atsilankyti ir keletą valandų 
praleisti klube. Vietos užteks visiems — 
tiek jauniems, tiek ir seniems.

Skyriaus Valdyba

ROCHDALE
MIRĖ Z. ŠALKAUSKAS

Rugpiūčio 28 d. mirė majoras Zigmas 
Šalkauskas, kilęs nuo Joniškio, Šiaulių 
apskr.

Laidotuvės 4 rugsėjo, ketvirtadienį. Mi
šios St. Patrick’s bažnyčioje 9.30 vai., lai
dojimas 10.30 vai. Rochdale kapinėse.

D. Banaitis

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į BIRMINGHAMĄ

Rugsėjo 13 d. Gloucesterio ir Stroudo 
DBLS skyrius ruošia išvyką į Birmingha
mą.

Iš Gloucester!© autobusas išvyksta 3 
vai. nuo ukrainiečių klubo.

Iš Stroudo — 3.30 vai. iš miesto centro.
Prašome visus dalyvauti ir nesivėlinti.

Skyriaus Valdyba

HUDDERSFIELD

PAMALDOS RUGSĖJO 14 D.

Pranešu, kad lietuviškos pamaldos bus 
St. Joseph's bažn. rugsėjo 14 d., 1 vai. p. p.

Kviečiu visus galinčius dalyvauti mūsų 
lietuviškose pamaldose, prisimenant gim
tąjį kraštą.

Kun. J. Kuzmickis

VOKIETIJA
L. ŠUKYTĖ OPEROS FESTIVALYJE

Lilija šukytė Muencheno operos festi
valyje šią vasarą dainavo pagrindines ro
les dviejose, retai statomose, operose — tai 
R. Strausso Capriccio ir Mozarto Idome- 
neo.

Capriccio, paskutinioji Strausso opera, 
prieš 42 metus pastatyta Muenchene, kur 
vyksta 18-to šimtmečio saloninis pašneke
sys, grovienės Madeleines — Šukytės — 
sukurtas personažas yra stiprus, aistringos 
moters jausmai dramatiškai susilieja su 
Strausso muzika. Taigi šioj operoj Lilija 
Šukytė praskamba dar negirdėtomis dra
matinėmis spalvomis.

Mozarto Idomeo opera yra statiškas vei
kalas. Tat ir Lilijos Šukytės — Ilijos vaid
muo sceniniai yra blankus. Bet jai pavyko 
sukurti savo personažą vokalinėmis, mu
zikinėmis priemonėmis. Muencheno kriti
kai po premjeros rašė, kad nelengvi mu
zikiniai operos uždaviniai iš visų operos 
dainininkų geriausiai pavyko Lilijai Šu
kytei, kuri dainuoja šilta ir įkvėptai, su 
stipria išraiška ir stiliaus pajautimu.

Skaitytojų laiškai
ŽAIDIMAS TIKRAI YRA PAVOJINGAS

„Mes turime panaudoti visokią strategi
ją. manevrus, suktybes, neteisėtus meto
dus ir išsisukinėjimus, kad patektume į 
prof, sąjungas; stengtis ten pasilikti ir vi
somis išgalėmis plėsti komunistinę veik
lą“. (LENINAS)

Šitaip rašė, kalbėjo ir mokė komunizmo 
įsteigėjas Rusijoje. A. Scargill ir į jį pa
našūs kruopščiai ir sąžiningai, neatsi
žvelgdami į savo gimtojo krašto ekonomi
nę padėtį, vykdo Lenino šūkį. Kodėl jiems 
niekas nepasako J. Krilovo pasakėčios 
apie kiaulę po ąžuolu, arba vėplą, kuris, 
sėdėdamas patogiai ant šakos, pats plau
na tą šaką. Kodėl jie nepaskaito, kaip to
kiu pat keliu 1917 metais buvo sugriauta 
ir sunaikinta Rusija. Argi jie nemato, kas 
ten darosi ir darysis Kremliui viešpatau
jant.

Labai teisingai J. Kantautas rašo, kad 
prof, s-gų nariai labai abejingi ir nenoriai 
lanko narių susirinkimus bei balsavimus. 
Jei nors kas dešimtas prof, s-gų narys ak
tyviai dalyvautų balsavimuose, komunis-

Lietuva vasaros kaitroje
Turėdama privilegiją, duodančią gali

mybę patalpinti kartas nuo karto „Euro
pos Lietuvio“ lapuose savo mintis, įvairių 
įvykių-įvykėlių komentarus, manau, kad 
viešnagė Lietuvoje yra vienas iš didžiųjų, 
kurių nutylėti negalima.

Mano tikslas šįkart buvo Dainų Šventė. 
Bet patekti į ją nebuvo lengva, nes „Intu- 
ristas“ riboja vietas viešbučiuose. Tik au
toritetingų žmonių dėka gavau vizą ir ga
limybę apsistoti pas giminaičius Vilniuje 
trims savaitėms.

Nesu linkusi kartoti jau rašytus žodžius; 
nesu meno kritikė ir neturiu kompetenci
jos vertinti tą ar kitą jo sritį. Esu jausmo 
žmogus ir bandysiu žodžiais išreikšti gal
voseną, kilusią iš jausmo.

Atvykau į Vilnių tuo metu, kai Kalnų 
parke prasidėjo programa, kurios beveik 
nemačiau: buvau dvi valandas pavėlavu
si, o per žmonių kekes, aplipusias visas 
kalvas, net nesistengiau artėti prie spek
taklio vietos. Užtat daugiau kreipiau dė
mesio į publiką, ir reginys mane paveikė 
nepaprastai, šiltą vasaros vakarą gatvėse 
vaikščiojo tūkstantinės minios, gražiais 
aprėdais, sveikais, saule apdegusiais vei
dais, traukdami iš širdies dainas šventiš
koje euforijoje. Visos Lietuvos saviveikli
ninkai pasiskyrė „rendez-vous“, o jų bu
vo apie trisdešimt tūkstančių. Per penkias 
dienas Vilniaus miestas turėjo juos ap
nakvindinti, išmaitinti, aprūpinti trans
portais. Visi šventės dalyvių drabužiai pa
siūti iš kiekvienai grupei skirtų lėšų. Iš
laidos milžiniškos.

Girdėjau, kad Sovietijoje tik latviai ir 
lietuviai yra suorganizavę panašias šven
tes. Pirmieji pradėjo latviai, o lietuviai 
sekė. Ir ši šventė kartojama kas penkeri 
metai.

Reginys unikalus: dvidešimt tūkstančių 
dainininkų Vingio parke. Šiltas sugyveni
mas su dirigentais — dažnai dainininkai 
ploja, jiems lipant į estradą. Daugiausia 
plojimų susilaukė L. Abarius, K. Kavec- 
kas ir J. Aleksa.

Kai užsibaigė dainų programa, niekas 
nesiskirstė— nei atlikėjai, nei žiūrovai. Ir 
tada pasigirdo... Augo sode klevelis... Dai
na sekė dainą. Dainavome ir mes, vadina
mieji svečiai.

Žalgirio stadione 20 liepos žiūrovų mi
nia buvo padalyta į dvi dalis: vieni pasi
rodė po pietų, kiti vakare. Liepos karščiai 
kepino popietinius, o vakare žaibai ir liū
tys vėlino programą. Bet niekas nesiskirs
tė, nors minia buvo permirkusi. Iš visų 
šokių man labiausiai patiko M. Vaitulevi- 
čiūtės masinė kompozicija „Rugučiai“. 
Juozo Lingio vardas įsirašė stambiomis 
raidėmis programoje. Pats choreografas 
plojimus sutiko karietoje, sugipsuota ko
ja. Šokių programoje kompozitoriai pa
naudojo įvairias temas, pvz. montaže 
„Vardynose“, ar „Krikštynose“ giliai me
niškus efektus sudarė gandrų perskridi- 
mas, lekiančios karietos su svita, raiteliai.

Programas atliko lietuvių grupės, tik šo
kiuose pasirodė latvių, rusų, baltarusių ir 
moldavų ansambliai, pademonstruodami 
po šokį iš savo liaudies folkloro.

Pasiūlymą aplankyti kolūkį priėmiau 
mielai. Aš neieškojau kolūkių istorijos. 
Niekas negimsta be skausmo. O ant sienų 
iškabinti paveikslėliai manęs netraukė iš
vis.

Aš norėjau pamatyti kolūkius šiandieni
nius. Tuos išrikiuotus pilkų plytų name
lius, kuriuose viešpatauja lietuviška tvar
ka ir lietuviškų tradicijų dekoratyviniai 
daiktai. Daugumoje trobesiai apsodinti 
naujais sodais ir gėlynais. Lietuvos peiza
žas dar pilnas senų, medinių namelių, ku
riems dingus, dings ir visa senų laikų ro
mantika.

„Rytų Aušros“ kolūkyje, prie Kėdainių, 
yra lopšelis, mokykla, krautuvė, valgykla, 
medicinos ir administraciniai biurai, 
švenčių ir priėmimų salė. Svečių priėmi
mai suorkestruoti be priekaišto. Atvyks
tant ekskursantams, pakelyje jaunimas 
laukia su sūriu ir duona, o senelis su gira; 
prie durų groja saviveiklininkų muzikan
tų kapela. Vizito užbaigai, visi svečiai 
kviečiami prie apkrauto vaišėmis stalo. 
Pats įdomiausias momentas yra klausytis 
visų pasveikinimų, palinkėjimų, tostų...

tai nepravestų nei vieno kandidato. Prof, 
s-gos narių abejingumas — apatija ge
riausias marksistų ginklas.

Didelė dauguma angliakasių nėra nei 
komunistai, nei jiems prijaučiu, bet pasi
duoda propagandai, trokšdami didesnių 
atlyginimų. O tą žmonių gobšumą komu
nistai daugiausia ir stengiasi išnaudoti.

V. Andruškevičius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugsėjo 7 d., 12.30 v. šv. 
Mišios už Lietuvą.

HUDDERSFIELDE — rugsėjo 14 d., 1 vai.
NOTTINGHAME — rugsėjo 7 d.. Tautos 

Šventės išvakarėse, 11.15 vai., Liet. Ži
dinyje. Pamaldos už Lietuvą.

NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Tautos 
ir Marijos šventėje, 20 vai., Liet. Ži
dinyje. Pamaldos už Lietuvą.

STOKE-ON-TRENTE — rugsėjo 7 d., 15.30 
vai., St. Wulstan's, Wolstanton, New
castle.

NOTTINGHAME — rugsėjo 14 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

Dažnai žmogus keliais išsireiškimais atve
ria visą savo pasaulį.

Užklausta, kaip atrodo kaimas ir ūkiai 
Belgijoje, aš išsisukau atsakydama, kad 
Belgija yra senas, romėnų civilizacijos, 
turtingas kraštas, ir kad palyginimai ne
įmanomi, nes tie kraštai neturi nieko 
bendro.

Mano bičiulis, daktaras, buvojęs Belgi
joje, mane pavėžino po rajonus, kurie su
pa Vilnių. Lietuvos miestai švarūs, apso
dinti gėlėmis. Prienai, Birštonas, Švenčio
nys, Ignalina. Mes maudėmės (Seruose 
prie Ignalino ir Molėtų, kur jau užmesti 
turistinio išvystymo planai.

Automobilių dar maža Lietuvoje. Trūks
ta kelių, „parkingų“, garažų, technikų, ap
draudimų avarijų atvejais. Automobilis 
kuria finansų pasaulį, kurį Sovietijoje 
įgyvendinti bus sunku. O lietuviai aima
nuoja, kad pei- mažai parduodama maši
nų... (Taigi, duonos klausimas jau toli 
praeity).

Dar lietuviai skundžiasi draudimu išva
žiuoti į užsienį pažiūrėti kito pasaulio. 
Gyventi svetur jie nenorėtų, tik pasižiū
rėt...

Ir man prisiminė žodžiai vieno belgų 
„Pourųuoi pas“ žurnalisto: „Milijonas lie
tuvių laisvame pasaulyje svajoja apie sa
vo senąjį kraštą, o trys milijonai sename 
krašte — apie laisvąjį pasaulį“.

Mano bičiulis nuvežė mane į Rumšiškes 
— į Lietuvos liaudies buities muziejų. 
Skaičiau knygutėje, kurią gavau muzie
jaus kioske, kad mintis išsaugoti lietuvių 
meninį ir kultūrinį palikimą buvo gyva 
jau nuo 20 amžiaus pradžios. 1930 metais 
buvo pradėta steigti šį muziejų, bet karas 
ir vokiečių okupacija sutrukdė, sunaikin
dami perkeltuosius trobesius ir apie 4.000 
eksponatų. 1966 metais muziejus pradėtas 
organizuoti iš naujo.

St. Baltus

VILEIKOS MARIOS

Sraunusis Neris, per amžius savo van
denis į Nemuną varęs, dabar turės suma
žėti ir nusekti. Baltgudijoje prie Vileikos 
miesto Neris užtvenktas ir iš jo padarytos 
„Vileikos marios“. Jų tikslas — aprūpinti 
vandeniu Baltarusijos sostinę Minską.

Vileikos marios savo dydžiu mažai teat
silieka nuo Naručio ežero. Jų ilgis —dau
giau kaip 30 km., o giliausia vieta 15 m., 
plotas 70 kv. km.

Marios specialiai iškastu kanalu sujung
tos su prie Minsko esančiu Zaslaujos ba
seinu. Specialiais įrengimais Neries van
duo mariose reguliuojamas: patenkinus 
Minsko ir apylinkės reikalavimus, likutis 
nuleidžiamas tekėti žemyn ir susijungti 
prie Kauno su Nemunu. Kiek Vileikos ma
rios yra atsiliepusios į Neries vandens de
bitą, Lietuvos spaudoje iki šiol neteko už
tikti žinių.

NAUJAS MIESTAS

Ignalino rajone ant Visagino ežero kran
to pradėtas statyti atominės elektrinės 
energetikų miestas. Iš ta proga įvykusia
me mitinge pasakytų kalbų matyti, kad 
čia gyvens „energetikos milžino — atomi
nės elektrinės statytojai ir eksploataciniu- 
kai“. Spaudoje pasirodė busimojo miesto 
kertinio akmens atidengimo nuotrauka. 
Tai bus pirmoji Lietuvoje atominė elektri
nė jėgainė. Turint galvoje tokių jėgainių 
radioaktyvinius pavojus, reikia abejoti, ar 
Lietuvos gyventojai dėl tos statybos labai 
džiūgauja.

MIRĖ KUN. A. BENEVIČIUS

Birželio mėn. Šeduvoje palaidotas kun. 
Antanas Benevičius. Jis buvo gimęs 1900 
m., kunigu įšventintas Kaune 1929 m. Pa
staruoju metu buvo altaristas Vaškuose. 
Tai jau aštuntas kunigas, miręs šiais me
tais Lietuvoje.

Skautiškuoju keliu
L. S. S. ANGLIJOS RAJONO 26-SIOS 
VASAROS STOVYKLOS APYSKAITA

1975. 8. 15 d.
PAJAMOS
1. Kelionės mokestis £85.00
2. Aukos iš visuomenės 25.00
3. Bradfordo Klubas 10.00
4. A. Jurevičius (Vokietija) 5.00
5. Kunigai marijonai 5.00
6. Stovyklos mokestis 144.00

Viso £274.00
IŠLAIDOS
1. Stovyklautojų kelionė £140.00
2. Smulkios išlaidos 13.00

Viso £153.00 
Lieka £121.00

Išlaidose nėra pažymėta maisto kaina. 
Kadangi šiais metais stovyklavo tik 24 as
menys, Sodybos vedėjai maloniai sutiko 
gaminti maistą stovyklautojams Sodybos 
virtuvėje. Stovyklos likutis £121.00 
skiriamas maisto išlaidoms, o likusią mais
to kainos dalį sutiko padengti DBLS ir 
Liet. Namų Bendrovė, susitarę su Sodybos 
vedėjais.

Dėkojame visiems aukotojams, DBLS, 
Liet. Namų Bendrovei ir Sodybos vedė
jams už paramą ir visokeriopą pagalbą, 
o svečiams už atsilankymą.

s. J. Alkis, Raj. Vadas
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