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Skirtingi akiniai
„Šiandien daug kas lankosi Lietuvoje ir 

kiekvienas ją mato pro skirtingus aki
nius". Taip parašė viena tautietė, neseniai 
sugrįžusi iš kelionės po Lietuvą. Iš tikrų
jų tų akinių yra tik dvi rūšys: lietuviški 
ir sovietiški.

Tie, kurie sakosi Kultūrinių Ryšių su 
Užsienių Komiteto pagalba gyvenę ir ke
liavę, kur jiems patikę, stebi Lietuvą pro 
sovietiškus akinius. Jie nebijo pasakoti 
savo įspūdžių ir po jais pasirašyti, nes čia 
Vakaruose jų niekas už tai nepersekios, o 
jų nustebę giminės Lietuvoje dargi gali 
būti pagirti. Viena korespondentė naivaus 
entuziazmo pagauta taip toli nušuoliuoja, 
kad giriasi visus Nidos pušynus išžvalgiu- 
si ir niekur nepamačiusi kyšančių patran
kų ar raketų, apie kurias jai tiek daug bu
vę prikalbėta... Ir čia pat priduria, kad 
tai rašanti norėdama nutildyti tuos, ku
rie priekaištauja, kad grįžusieji iš Lietu
vos nieko apie ją viešai nepasakoja!

Visai kitokia istorija yra su penkiadie
niais, kurie, atvykę iš tolimiausių pasaulio 
kampų, negali iš Vilniaus net kojos iškel
ti. Vienas lankytojas skundžiasi, kad visi 
prašymai aplankyti sergančią motiną nu
ėję niekais. Atvykęs tūkstančius mylių per 
jūras ir vandenynus, jis buvo sustabdytas 
prie mirštančios motinos slenksčio. Paban
dęs slapta nuvykti į (kaimą (ne į Nidą), 
jis buvo pakelėj sulaikytas, kelias valan
das tardomas, nubaustas pinigine bauda 
ir pagrasytas ištrėmimu. Tokia istorija 
nėra vienintelė. Teisingai Lietuvos lanky
mo kalvarijas nupiešė „Tėviškės Žiburiai“ 
(Nr. 28).

„Laisvai lankyti savo tėvynę yra kiek
vieno žmogaus teisė, pripažįstama visame 
civilizuotame pasaulyje. Ji varžoma ar net 
paneigiama totalistiniuose kraštuose.“

„...Po ilgų pastangų pagaliau žmogus 
gauna leidimą pabūti Lietuvoje 5 dienas 
k tai tik Vilniuje. Apie laisvą savo tėviš
kės bei tėvynės lankymą negali būti nei 
kalbos. Jei kam ir pavyksta pasiekti pasi
ilgtą tėviškę, tai neoficialiais keliais ir la
bai trumpam laikui. Išimtys daromos tik
tai komunistų žmonėms bei jų bičiuliams, 
nusipelniusiems „tarybinei“ Lietuvai, t. y. 
Sov. Sąjungai ir kitokiems „išrinktie
siems“. Negana to, trumpalaikiai lankyto
jai, atvykę savo tėvynėn su atviromis bei 
dosniomis širdimis, yra plėšte plėšiami.“

. Šalia materialinio apiplėšimo vyksta 
ir moralinis — išeiviai lankytojai bando-

1 mi panaudoti sovietinei propagandai. Ko
munistų laikraščių korespondentai ieško 
palankių pareiškimų, ypač moterų lanky
tojų tarpe, ir išgirdę juos bei pagražinę, 
skelbia savoje spaudoje.“

„...Yra, tiesa, lankytojų, kurie patys ieš
ko tokio apiplėšimo, nori būti paliaupsint! 
komunistų spaudoje. Dėl to jie nevengia 
pagyrų sovietinei tvarkai, okupaciniam re
žimui. Tuo būdu jie atsiduria plėšikautojų 
pusėje — apiplėšia Lietuvos ir laisvosios 
išeivijos garbę, moraliai padeda Lietuvos 
pavergėjams. Kartais tenka -stebėtis gana 
žymių išeivijos žmonių, atsilankiusių Lie
tuvoje, naiviais pareiškimais, liaupsinan
čiais pavergėjų bei jų pataikūnų darbus. 
Ton jie viską mato — gerus kelius, nemo
kamą švietimą, gydymą, didingą meną, bet 
nepastebi pagrindinio dalyko — vergijos, 
tautinės priespaudos, dvasinio skurdo, ma
terialinio vargo, religijos persekiojimo. 
Taip daro Lietuvon nuvykęs vienas kitas 
veikėjas, spaudos žmogus, dailininkas, 
poetas, rašytojas, architektas... Tokių ne
daug, bet jie dezorientuoja dalį žmoni ii 
savo nesusigaudymu.“

Viena lankytoja pasakoja, kaip ji ban
džiusi savo artimiesiems išaiškinti, kad iš- 

| eiviai esą tėvynės ir jos grožio labai pasi- 
dgę. O šie atsakę: „Tai kodėl jie negrįžta 
ir joje negyvena?“ Ji, vargšė, nesuprato, 
kad tie žodžiai buvo taikomi jai, Ryšių Ko
miteto lepūnėlei, atvežtai pasidžiaugti, pa
tekėti ir net televizijoje .pasirodyti... Vy
resnieji išeiviai, kaip ir broliai Lietuvoje, 
žino, kad tėvynė graži ir neužmirštama, 
bet tarp pat žino, kad ji okupuota.

Niekas nenori paneigti per 35 metus pa
darytos materialinės Lietuvos pažangos. 
Lietuvis neatsiliko nuo savo didžiojo bro
ko, bet daugelyje sričių jį pralenkė. Nie
kas negali uždrausti kalbėti ir tiems lan
kytojams, kurie, su duona ir druska pri
kali, nesugeba pamatyti, kokia neteisybė 
ir lietuvių tautos skriauda slepiasi už to 
važaus fasado. Jie žiūri pro jiems uždė
tus akinius ir mato tik tai, ką jie savo pa
siilgusiomis akimis norėtų pamatyti.

DIPLOMATŲ PAKANKA

Min. pirm. H. Wilson‘as paneigė paskli
dusius gandus, kad Sovietų atstovybė nori 
atsigabenti į Londoną 25 naujus diploma
tus. Jis taip pat paneigė, kad Aberdeene 
(Škotijoje) rusai nori atidaryti diplomati
nę misiją. Šiuo metu Anglijoje yra 43 Sov. 
Sąjungos diplomatai ir 46 įvairūs tarnau
tojai šis skaičius esąs pakankamas.

MANO GERIAUSI DRAUGAI...

Metinėje D. Britanijos prof, sąjungų 
konferencijoje Blackpoolyje dalyvavo ir 
Sov. Sąjungos atstovas Averijanovas, ku
ris yra Rusijos atstovas Komunistų Prof. 
Sąjungų Pasaulinėje Federacijoje Praho
je. Juodai apsirengusios žydės piketavo 
konferenciją ir rinko parašus suimtiems 
žydams išlaisvinti. Dalis jų buvo atėjusios 
į B. Averijanovo viešbutį ir paliko ant lo
vos prašymą su Blackpoolio bokšto mode
liu. Vėliau Averijanovas liepė tuos daik
tus išmesti laukan.

Londone Aims of Free Enterprise and 
Industry organizacijos atstovas Mr. Mi
chael Averijanovą pavadino KGB agentu 
ir buv. sovietų prof, sąjungų vado šelepi- 
no patikėtiniu.

Pats Averijanovas sakėsi nepriklausąs 
KGB, o žydų reikalavimus pavadino klai
dingais. Baigdamas pridėjo įprastą tokiu 
atveju pareiškimą: „Geriausi mano drau
gai yra žydai“.

CHURCHILIS IR STIKLIUKAS

Metiniame British Association susirin
kime dr. Julius Merry pareiškė, kad 1939- 
45 m. karas 'būtų galėjęs pasibaigti du me
tus anksčiau, jei W. Churchills nebūtų 
taip labai mėgęs stikliuko. (Dr. Merry yra 
alkoholikų skyriaus vedėjas West Park li
goninėje,Epsome). Gaila, bet jis atsisakė 
savo pareiškimą plačiau komentuoti.

W. Churchilio biografas lordas Moran, 
istorikas A. J. P. Taylor, lordas Duncan 
Sandy ir Labour partijos veteranas lor
das Shinwell — visi pripažino, kad Chur- 
chilis mėgo gerai pavalgyti, išgerti ir pa
rūkyti. Jis išgerdavęs per dieną (kartais 
nuo 4 vai. ryto) iki dviejų butelių whisky 
ar konjako ir susmelkdavęs po 14 cigarų. 
Gėrimus vartodavęs aukščiausios koky
bės, ir nei vienas iš minėtųjų asmenų 
nesąs matęs jo girto. Kokiu būdu Churchi
lio gėrimas galėjęs prailginti karą, jiems 
esą nesuprantama. n

Ta proga paaiškėjo, kad kitas didelis 
valstybės vyras, Bismarkas, kiekvieną 
dieną pradėdavo su taure šampano ir iš
gerdavo kasdien po butelį konjako.

KIAULĖS IR DUONA

Ir. vėl viena moteris Maskvos apylinkėse 
uždaryta metams į darbo stovyklą už 
kiaulių šėrimą duona. „Pravda" prideda, 
kad jos laikomos 45 (kiaulės buvo (konfis
kuotos. Šitie pasikartoją įvykiai rodo, kad 
duonas trūkumas šiais metais Sov. Sąjun
goje sudarys rimtą problemą. Jau dabar 
apskaičiuota, kad grūdų derlius šiais me
tais bus 40 mil. tonų mažesnis kaip pernai.

Dėl grūdų trūkumo šiais metais numa
tomas ir mėsos nepriteklius. Kolūkiai 
anksčiau likviduoja nepakankamai užau
gusius gyvulius, nes nėra jų kuo šerti.

Duonos ir mėsos importas sovietams 
sudaro didžiausią ekonominę problemą. 
Vien per pirmą pusmetį jau sumo
kėta užsieniams aukso 400 mil. svarų ver
tės. Šiais metais JAV vyriausybė net ir 
auksu nebepaisitenkina. Į Sov. Sąjungą pa
siųsta speciali delegacija, kuri derėsis dėl 
Amerikos grūdų išmainymo į sovietinę 
naftą.

Ne viską iš karto
Po Helsinkio konferencijos Vakarų 

spaudoje yra svarstomi du pagrindiniai 
klausimai: a) ar Sov. Sąjunga nori užimti 
Vakarų Europą, b) ai- JAV rizikuotų pra
dėti atominį ikarą, jei sovietai pasijudintų 
į Vakarus?

šitie klausimai yra tokie nemalonūs, 
kad net ir patyrę diplomatai vengia tiesiog 
į juos atsakyti. Ieškant atsakymo į pirmą
jį klausimą, negalima praeiti pro Helsin
kio deklaraciją. Už šitą popieriaus skiau
tę Sovietai gavo ne tik didžiules nuolaidas, 
kurias daugelis detente vadina, bet ir žy
mią ekonominę bei techninę pagalbą. Da
bar jie gali žymiai daugiau išteklių su
telkti kariškam pasiruošimui, tuo tarpu 
kai Angija nebepajėgtų apginti nuo sovie
tų laivyno ne tik savo salos, bet net prie 
Portsmoutho esančios mažytės Isle of 
Wight salelės, šitaip samprotauja „Daily 
Telegraph“ dienraštyje R. E. G. Simmer- 
son.

Europos silpnąsias vietas žino ir sovie
tai. Jie nelaukdami priartėtų prie Laman
šo, jei turėtų aiškų atsakymą į antrąjį 
klausimą — ką takiu atveju darytų JAV.

Vienintelė vieta, kurioje derliai yra pa
stovūs, tai mažieji kolūkiečių ir darbinin
kų sklypai. Jeigu jie vieną dieną bus pa
naikinti, 'tai Sov. Sąjungos ž. ūkio produk
tų importas turėtų padvigubėti.

PLANAS AIRIJAI IŠGELBĖTI
Paskutiniuoju metu pradedama kalbėti 

apie naują planą šiaur. Airijos problemai 
išspręsti. Siūloma su JAV ir Amerikos ai
rių pagalba atskirti Š. Airijos katalikus 
nuo protestantų, perkeliant vienus ir kitus 
į naujas vietoves. Pietinės Airijos sienos 
būtų praplėstos ir į naujai sukurtą rajoną 
atgabenami airiai katalikai. Sumažėjusioje 
š. Airijoje pasiliktų vien tiktai protestan
tai.

Šį projektą lengviau būti) įgyvendinti 
žemės ūkio rajonuose, sukeičiant ūkius ir 
atitinkamai kompensuojant. Didžiausią 
problemą sudarytų pramoninių sričių, 
Belfasto ir kitų miestų katalikai, kuriems 
reiktų keltis į pietus ir pradėti ūkininkau
ti.

Tai yra sunkiai išsprendžiamas klausi
mas, bet šiuo metu jis siūlo vienintelį at
sakymą į kruviną terorą, kuris jau persi
metė į Londoną ir kitas Anglijos vietas. 
Abiejų grupių ekstremistai 'tvirtina, kad 
šis planas bus įgyvendintas teroro ir žu
dynių priemonėmis, jei nebus surasta tai
ki ir priimtina išeitis.

RUMUNIJOS ŠNIPAI
Norvegijoje birželio mėn. iš Rumunijos 

ambasados pabėgo trečiasis sekretorius V. 
Tipanut. Jis atsivežė su savim sąrašą 40 
asmenų (diplomatų, mokslininkų ir stu
dentų), šnipinėjusių Vakarų valstybėse. 
Šnipų tinklas apėmęs D. Britaniją, V. Vo
kietiją, Prancūziją, Švediją, Norvegiją ir 
Daniją. Jų šnipinėjimo laukas taip pat bu
vęs gana platus: Concorde projektai, Na- 
to radaro stotys, Vokietijos atominių ty
rimų rezultatai, lazerio spinduliai ir net 
Šiaurės jūros naftos išgavimo technologi
ja.

Kai kurie laikraščiai rašo, kad pabėgęs 
diplomatas gyvena Anglijoje. Tačiau Ang
lijos vyriausybė, nenorėdama gadinti ge
rų prekybos santykių, tyli'. Laukiama, kad 
minėtose Vakarų valstybėse prasidės šni
pų valymas.

B. SPASSKIO PROBLEMA
Boris Spassky nėra eilinis Sov. Sąjungos 

pilietis. Iki 1972 m., kol jį nugalėjo ameri
kietis Fischeris, Spassky buvo Sov. Sąjun
gos šachmatų čempionas. Atsitiko, kad jis 
panoro vesti užsienietę — prancūzę, dir
bančią Prancūzijos pasiuntinybėje. Atro
dė, kad po Helsinkio deklaracijos tai bus 
vieni niekai. Deja... Tiesa, leidimas jung
tuvėms buvo duotas. Jos turi įvykti lapkri
čio 11 d. Tačiau prancūzai, sovietų spau
džiami, turėjo atleisti savo tarnautoją M. 
ščerbačevą, nors jos darbo sutartis nėra 
pasibaigusi. Jeigu Ščerbačeva iki lapkri
čio mėnesio neišvyksta, jai keliama eismo 
nelaimės byla, nes ji buvo paskolinusi sa
vo automobilį rusui, kuris jį aplamdė. Tuo 
tarpu B. Spasskiui neduodamas leidimas 
išvykti iš Sov. Sąjungos. Abu jaunavedžiai 
yra užsispyrę ir tikisi, kad tuo būdu at
kreips pasaulio dėmesį ir privers sovietus 
atsižvelgti į Helsinkio įsipareigojimus.

Dar prieš keletą metų atsakymas buvo aiš
kus: Amerikos kariuomenė gintų Europą, 
nevengdama panaudoti net atominius 
ginklus.

šiuo metu JAV viešoji nuomonė aiškiai 
pasisako, kad vyriausybė turėtų rizikuoti 
karą atominiais ginklais tik tuo atveju, jei 
būtų užpultas JAV arba Kanada. Jeigu 
JAV vyriausybė savo tvirtais pareiškimais 
šios politikos nepakeis, tai Sov. Sąjunga 
Vakarų Europai užimti pabandys Baltijos 
valstybėse išbandytą „salami tactic“. Tai 
yra, ji ims ne viską iš karto, bet atskiro
mis dalimis, iš .anksto jas per savo šali
ninkus tinkamai paruošdama. Pirmiausia 
turėtų kristi Vakarų Berlynas, o iki 1980 
m. jau būtų nunokusios į sovietinę sterblę 
be šūvio nukristi Italija, Prancūzija ir 
Anglija.

Kiečiausias riešutas gali pasirodyti Vak. 
Vokietija. Iki bus gautas iš JAV užtikrini
mas Europos neapleisti (ne toks kaip Viet
name), Europa pati turės koncentruotis 
apie Vokietiją ir parodyti aštrius dantis, 
kai sovietai prasižios ją praryti.

KAS KALTAS?
Spauda vėl skelbia liesus metus Sovietų 

Sąjungoje. Baigiant valyti derlių, paaiš
kėjo, kad reikės prisipirkti 20 milijonų to
nų grūdų žmonių duonai ir pašarui. Ri
chard Davy (The Times), pasiremdamas 
statistiniais daviniais, bando išsiaiškinti, 
kodėl Sovietuose, neatsižvelgiant į milži
niškas išlaidas ūkiui kelti, dar vis neprisi
auginama pakankamai grūdų. Jo įdomus 
straipsnis, iliustruotas „modemiška grū
dų džiovykla“ Juodosios jūros rajone, kur 
trys moterys, įsibridusios iki kelių į gry
name lauke supiltus grūdus, maišo juos 
medinėmis ližėmis...

Sov. Sąjungoje apie trečdalis visų gy
ventojų dirba žemės ūkyje, bet jie nepa
gamina pakankamai grūdų ir mėsos savo 
krašto reikalavimams patenkinti. JAV tik
tai 4% gyventojų dirba žemę, bet jie aprū
pina ne tik savo kraštą, bet dar vis pade
da ir Sovietų Sąjungai.

JAV žemės ūkyje dirba dvigubai dau
giau traktorių, negu Sov. Sąjungoje. Sie
kiant pakelti ūkio našumą, pastaroji 1966- 
1974 m. laikotarpyje patiekė 2,7 mil. nau
jų traktorių. Tačiau senųjų traktorių ge
dimas kolchozuose dėl blogos priežiūros ar 
atsarginių dalių stokos toks didelis, kad 
per tą patį laikotarpį traktorių skaičius 
žemės ūkyje padidėjo tik 676.000.

Mineralinių trąšų Sov. Sąjungoje taip 
pat sunaudojama per metus mažiau (skai
tant vienam ha). Tuo tarpu valdžios pri- 
mokėjimai už žemės ūkio produktus yra 
patys didžiausi pasaulyje. Jie beveik pra
lenkia oficialiąsias gynybos išlaidas. Šiais 
metais numatoma primokė jimams išleisti 
daugiau kaip 13 tūkstančių milijonų sva
rų. čia neįskaitoma išlaidos žemės page
rinimams, keliams, statyboms ir t. t.

Nepasisekus Stalino industrializacijos ir 
Chruščiovo plėšinių reformoms, Brežnevas 
bando, kaip jau minėta, padėti gelbėti pi
nigais ir propaganda. Nors ūkio našumą 
pasisekė tuo būdu šiek tiek padidinti, ta
čiau pageidaujamų rezultatų negauta. Nuo 
1965 m. išlaidos ž. ūkiui yra padvigubin
tos, bet produkcija pakilo tik 45%.

Nors kolchozininkų atlyginimai yra di
dinami, bet jie vistiek nepasiekia pramo
nės darbininko lygio. Todėl nenuostabu, 
kad iš 1973-74 m. paruoštų 600.000 mecha
nizatorių, žemės ūkyje jų skaičius padidė
jo tiktai 3.000. Kiti išsilakstė į statybos ir 
kitų rūšių pramonę.

Septimos DIENOS
— Prancūzija pralenkė Angliją ginklų 

prekyboje. Ji dabar stovi trečioje vietoje 
po JAV ir Sov. Sąjungos.

— Aštuoni -žmonės buvo areštuoti Lon
done, National Fronto demonstrantams su
sidūrus su (kairiaisiais.

— Tą dieną, kai bomba sprogo Hiltono 
viešbuty Londone, Scotland Yardas gavo 
253 telefoninius įspėjimus apie tikras ir 
prasimanytas bombas.

— Muensterio latvių gimnazijos 30-ąją 
laidą šiais metais baigė 13 abiturientų. Iš 
viso iki šiol tą gimnaziją baigė 209 jaunuo
liai.

— Romoje mirė prof. Enrico Josi, kuris 
su archeologų grupe atrado šv. Petro kars
tą po to paties vardo bazilikos altoriumi.

— M. Navratilova (18 m.) čekų garsi te
niso žaidėja gavo pabėgėlio teises Ameri
koje. Vien tik šiais metais ji yra uždirbu
si 60.000 svarų.

— Šiemet sukako 40 metų nuo stachano- 
viečių judėjimo pradžios. Donbaso anglia
kasys Stachanovas viršijo darbo normą 14 
kartų ir pradėjo karštligišką lenktyniavi
mą.

— NATO statosi naujas modemiškas po
žemines patalpas, kuriose įsikurs vyriau
sias kariuomenės štabas. Patalpos stato
mos Vokietijoje.

— Londone įvykusioje tarppariamenta- 
rinėje sesijoje Sov. Sąjungos delegacijai 
atstovavo V. Rubenis. Nieko neminima 
apie atstovą iš Lietuvos. Konferenciją ati
daro Anglijos karalienė.

— Sovietų diplomatas, buvęs ambasado
rius Londone Ivanas Maiskis, mirė Mask
voje, sulaukęs 91 metiĮ amžiaus.

— Vidaus reikalų ministeris Jenkins ap
silankė Hilton viešbuty, kuriame sprogusi 
bomiba du žmones užmušė ir 63 sunkiai su
žalojo.

— L. A. Fromme, kuri kėsinosi nušauti 
prezidentą Fordą, priklauso žmogžudžio 
Manson‘0 grupei, kuri 1970 m. nužudė ar
tistę Sharon Tate ir 4 jos draugus.

— Į Šiaurinę Airiją papildomai pasiųsta 
650 britų kareivių.

— Triušiai ir pelės išlatino pavojingas 
radioaktyvias medžiagas, likusias nuo pla- 
toniaus gamybos, ruošiant pirmąsias ato
mines bombas Amerikoje. Dabar esą pa
daryta žygių nuo panašių atsitikimų apsi
saugoti.

— Kinai šiais metais nebeįsileido sovie

Įsidėmėtina, kad ketvirtį visų ž. ūkio 
produktų pagamina „sklypininkai", ku
riems jokios lengvatos ir pašalpos netei
kiamos. Minėtasis R. Davy pasakoja, kad 
kai kur, sukėlus kolchozininkus į kelių 
aukštų namus ir atėmus pushektarius, jie 
pradėję auginti svogūnus ant stogo...

Nepasiekus reikiamo kiekio primokėji- 
mais ir pašalpomis, imamasi iki kaulo įky
rėjusios propagandos. Ar rasite Anglijoje 
ar JAV nors vieną laikraštį (išskyrus 
techniškus ir profesinius), kur ūkininkai 
kiekvieną dieną per ištisus metus būtų ra
ginami arti, sėti, piauti, kulti ir t. t. Nie
kas čia neMijuoja žvaigždučių prie kom
baino už iškultas javų tonas, niekas neda
lija garbės raštų ar medalių. O darbas ei
na. Paskaitykite sovietinius laikraščius — 
nuo tos propagandos ir raginimų bloga da
rosi, o darbo rezultatai vis nepatenkina
mi.

Išnagrinėję visas nesėkmės priežastis, 
ūkio ekspertai sugrįžta prie mums labai 
gerai žinomos išvados: kalta yra politinė 
sistemą ir partijos bei valdžios biurokra
tija. Kiek geresnė padėtis yra Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse, kur gyventojų 
šaknys dar tebėra neatitrūkusios nuo že
mės. Iš prigimties prisirišę prie žemės, .iš
didūs baltai nenori jos apleisti ir kampi
ninkais paversti. Buvęs lietuvis ūkininkas 
dar vis nenori nusmukti iki Azijos kolcho
zininkų.

Bet ar nepritrūks kantrybės antro? ir 
trečios kartos kolchozininkais paverstiems 
Lietuvos ūkininkams? Ar nepatrauks į 
miestus ieškoti lengvesnės duonos, palikę 
paliegusiems seneliams kiaules ir laukus 
prižiūrėti? Jau ir dabar jaučiamas beveik 
nesulaikomas sodybų tuštėjimas, nors ir 
ne visiškai tokia kryptimi, kurią mini ga
bus beletristas Jonas Avižius.

TROKŠTA DARBININKŲ

Anglijoje šiuo metu yra daugiau kaip 
milijonas bedarbių. Tačiau esama daug 
darbų, kuriems negalima surasti darbinin
kų. Vien tik per 3 mėnesius gavo leidimus 
dirbti Anglijoje 8.193 Commonwealtho pi
liečiai ir 2.433 darbininkai iš Europos 
Bendruomenės kraštų.

tų delegacijos į pergalės prieš japonus 30- 
ties metų sukakties minėjimą.

— Senatorius R. Schweiker paruošė nau
ją įstatymą, reikalaujantį atnaujinti pre
zidento J.’ Kennedy nužudymo bylą.

— Žuvusiųjų skaičius per žemės drebė
jimą Turkijoje viršija 2.000.

— Prie Sachalino sovietai pagavo japo
nų žvejų laivą, kuris žvejojęs jų vandeny
se. Jokių žinių apie laivą ir jo įgulą ne
skelbiama.

— Iki šiol Sov. Sąjungoje labai populia
rūs suvenyrai buvo kairiški odiniai diržai, 
pardavinėjami po vieną rublį. Dabar dir
žus pardavinėti ne kariškiams uždrausta.

— Londone suorganizuotas tarptautinis 
moterų komitetas gelbėti Rusijoj persekio
jamas moteris. Tikimasi surinkti 42 vals
tybėse 12 mil. parašų.

— JAV pasklido gandų, kad Solženicy
nas norįs stoti į ortodoksų vienuolyną.

— Rugpjūčio 2 d. Brazilijoje auto nelai
mėje žuvo vyskupas Dom Paulo Rolim 
Loureiro, kuris buvo labai palankus lietu
viams.

— Ugandos diktatorius Amin buvo pri
imtas popiežiaus. Audiencija truko dau
giau kaip valandą.

— Londone mirė buvęs miesto burmist
ras sir Denys Lowson. Jis buvo skaitomas 
turtingiausias žmogus Anglijoje.
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LOBIS TEKO LIETUVIAMS

„E. L.“ Nr. 31 buvo parašyta apie Lon
dono varžytinėse parduotą lietuviams la
bai vertingą Ruigio rankraštį. Ten pat ir 
jo paveikslas. Už jį buvo sumokėta £1.700. 
Dabar su dideliu pasitenkinimu galima 
pranešti, kad tas literatūrinis icfois jau 
yra lietuvių rankose. Jo istoriją K. Bra- 
dūnas aprašė „Draugo“ kultūriniame prie
de (Nr. 197).

Pirmiausia nurodoma, kad Chicagoje 
gyvenąs dailininkas, didelis lietuviškų 
kultūrinių vertybių mylėtojas ir rinkėjas, 
prof. Kazys Varnelis savo bibliotekoje yra 
sukaupęs neįkainojamos vertės senųjų 
įvairiausios lituanistikos leidinių. Toliau 
rašoma:

„Šiomis dienomis jo senųjų rankraščių 
rinkinys praturtėjo pačiu brangiausiu, lig 
šiol tik žinotu, bet niekieno nerastu ir ne
matytu. Tai Pilypo Ruigio lotyniškosios 
studijos apie lietuvių kalbą rankraštis, 
parašytas aštuoniolikto amžiaus pačioje 
pradžioje. Kaip žinome, vėlesnė vokiškoji 
šios studijos versija Vakarų Eurpoje pir
moji išgarsino lietuvių kalbą ir ypač mū
sų liaudies dainas. Studijoje pirmą kartą 
buvo paskelbtos trys lietuviškos dainos, 
kuriomis susidomėjo ir kuriomis grožėjo
si Lessingas, Herderis, Goethe, Schilleris 
ir kt. Čia turima galvoje 1745 m. išleistas 
Ruigio lietuvių kalbos tyrinėjimas: „Be- 
trachtung der litauischen Sprache in 
ihrem Ursprunge, Wesen und Eigcnschaf- 
ten“.

Ankstesnė lotyniškoji Tyrinėjimo versi
ja buvo parašyta 1708 m. ir dedikuota Do
vydui Vilkui (Wilkins), Klaipėdoje gimu
siam mažlietuviui, atsidūrusiam Anglijo
je, tapusiam ten anglikonų vyskupu, gar
sios Lambeth bibliotekos vedėju ir apla
mai vienu šviesiųjų 18 amž. Anglijos kul
tūrinio gyvenimo žmonių. Lotyniškoj stu
dijoj jos eiliuotoji dedikacija yra parašy
ta lietuviškai. Dedikacija kaip tik yra au
toriaus kreipimasis į savo tautietį Vilką, 
tikintis, kad, jam padedant, studija Ang
lijoje bus išleista. Be abejo, Ruigys rank
raštį jam ir nusiuntė. Tačiau dėl nežino
mų priežasčių studija nebuvo išleista, ir 
jos rankraštis buvo dingęs iki pat šių me
tų.“

Iš straipsnio aiškėja, kad prof. K. Var
nelis per vieną Chicagos firmą bandė 
rankraštį nupirkti tiesiog varžytinėse, bet 
neišsigalėjo. Atsitiko, kad rankraštį nu
pirkęs asmuo persigalvojo ir nuo jo atsi
sakė. Tada prof. K. Varneliui į pagalbą 
atėjo dr. Mindaugas ir Austė Vygantai. 
Tokiu būdu tūkstančius dolerių kainavęs 
rankraštis pateko į saugias lietuvių ran
kas.

„Šiandien jau žinoma, jog viso rankraš
čio fotografinės kopijos artimiausiu laiku 
bus padarytos keliuose egzemplioriuose, 
kad rankraštis kuo plačiausiai būtų priei
namas lituanistams. Varnelio žodžiais, pir
masis fotografinis egzempliorius bus ski
riamas dr. Vincui Maciūnui. Kiti Egzemp
lioriai bus pasiųsti Vilniaus universiteto 
mokslinei bibliotekai, o taip pat Lietuvių 
mokslo akademijoms Romoje ir Vilniuje. 

Ir taip Pilypo Ruigio šimtmečius dingęs 
rankraštis vėl yra galutinai grįžęs į lietu
vių rankas. Grįžęs tolimais ir aplinkiniais 
kėliais. Po amžių miego nežinomoj Angli
jos bibliotekoj, atominio amžiaus spraus- 
miniu perskridęs Atlantą ir čia, Varnelių 
Vygantų rūpesčiu, nusileidęs Chicagoje, 
lietuviškon bibliotekom Tuo buvo lyg ir 
įvykdytas studijos dedikacijos gale kuk
liai autoriaus išreikštas pageidavimas:

„Ar tiks ar netiks, siunčiu. Imk meiliai 
tatai, 

Jei darbas to neverks, man vėl parsiųsk 
čionai“.

Šiuo dingusio rankraščio atidengimu da
bar prasmingiausiai paminima ir 300 me
tų sukaktis nuo Pilypo Ruigio gimimo. Jis 
buvo gimęs Mažojoj Lietuvoj 1675 metais.“

Ta proga pažymėtina, kad varžytinių 
metu rankraščiu buvo susidomėjęs ir vie
nas Londone gyvenąs lietuvis. Tai Kana
dos diplomatinėje tarnyboje dirbąs A. Pu- 
zarauskas. Tačiau dėl per didelės kainos 
ir jam rankraštis pasidarė neprieinamas.

JI BUVO PRAGARE
Sibiro tremtinės Elenos Juciutės para

šytoji prisiminimų knyga „PĖDOS MIR
TIES ZONOJE“ turėjo tokį didelį pasise
kimą, kad greitai prisiėjo leisti antrąją 
laidą. Tai yra palyginti didelio formato, 
daugiau kaip 500 puslapių kūrinys, vaiz
duojąs lietuvių vargus tėvynėje ir Sibiro 
pragare. Knyga, kurią kiekvienas turėUi 
perskaityti.

Knygos leidėjai apie E. Juciutės prisi
minimus šitaip pasisako:

„Visoje prisiminimi! literatūroje apie 
bolševikinius kalėjimus, Sibiro vergų sto
vyklas ir tremtį ši knyga daug kuo išsi
skiria iš kitų knygų. Jos autorė buvo ma
tematikos mokytoja gimnazijoje, tai ir šią 
knygą parašė su matematiniu tikslumu. Ji 
ramiai pasakoja įvykius, ramiai aprašo 
šiurpias žmonių kančias, didelius vargus. 
Retai kur susijaudina ir išsilieja į senti
mentalumą. Autorė turi ir beletristinį ta
lentą.

Skaitytojas čia ras 1944 metų vasarą 
Suvalkijoje. Nuo tos vasaros, kai antrą 
kartą atėjo bolševikai, ir pradedama ši 
knyga. Aprašomi pirmieji pokario metai, 
vis labiau įsiliepsnojąs partizaninis karas, 
kuris apėmė visą kraštą. Autorė plačiau 
svarsto, kodėl lietuvių tauta išėjo į tą par
tizaninį karą. Pateko ir ji į partizanų ben
dradarbius, pateko ir į tardymo kameras, 
Vilniaus kalėjimus. Buvo nuteista ir iš
vežta į Sibiro kalėjimus, darbų stovyklas.

Ir Sibiro varge, ir sunkiame darbe štai 
išsiveržia gaili kalinių nostalgija, išsiver
žia jų tautinės giesmės, švenčių prisimini
mai. Sužydi kalinių bičiulystė. Jie vienas 
kitam dovanoja savo rankdarbius, daž
niausiai padarytus iš šiaudelių,iš siūlelių.

Autorė savo bausmės neatliko. Ją am
nestavo. Aplankiusi brolių lietuvių kapus 
Sibire, ji grįžo į Lietuvą ir pamatė, kaip 
ten gyvena žmonės.

Visa tai būtų likę už geležinės uždangos, 
bet ir čia atėjo laimė autorei — jai pasi
sekė išvykti į Jungtines Amerikos Valsty-

EVROPOS lietuvis

„Kontinentas“ Nr. 4
„Kontinentas“, išleisdamas 4-tą numerį, 

užbaigė pirmuosius metus. Per tą laiką 
rusų disidentų žurnalas paplito ne tik po 
laisvąjį pasaulį, bet slaptai pasiekė ir Sov. 
Sąjungą bei satelitinius kraštus. Kaip iš 
spausdinamų laiškų redakcijai matosi, 
žurnalas turi nepaprastą pasisekimą Mas
kvoje, kur jis yra slaptai perspausdina
mas ar perrašomas ranka... Apie žurnalą 
yra kalbama ir Varšuvos gatvėse bei ka
vinėse. Jis sukelia vilčių Rytų Europoje...

šis naujas numeris turi 480 psl. Litera
tūrinei kūrybai yra skirta beveik pusė 
žurnalo. Toliau seka bent šeši straipsniai, 
kuriuos veria pasiskaityti kiekvienam, kas 
domisi politiniais klausimais.

Straipsnyje „Tiesos keliu“ E. Temovs- 
kis supažindina su Rusijos pogrindyje pa
sirodžiusiu straipsnių rinkiniu „Iz-pod 
glyb“, kur keletas autorių nagrinėja Ru
sijos moralinį nuosmukį, ir prieina vie
nodos išvados, kad tik stačiatikių Bažny
čios atgimimas, kuris vis labiau jaučia
mas, gali išgelbėti Rusiją nuo galutinio 
žlugimo. Tarp kitų rašinių, šiame rinkiny
je yra ir pagarsėjusio J. R. Šafarevičiaus 
straipsnis, kuriame sakoma, kad šiuo me
tu Sov. Sąjungoje yra tapęs labai opiu tau
tinis klausimas. Esą, tai galima pastebėti 
ir iš pogrindžio literatūros. „Baltijos kraš
tuose <ir Rytuose eina lėta, gili ir, kaip ma
tyti, nesustabdoma kova dėl tautų orumo, 
tautinės kultūros ir dėl pačios tautų eg
zistencijos. Dabar galima pasakyti, kad 
tautinis klausimas beveik išstūmė visus 
kitus, ar bent su jo aštrumu negali sulyg
ti joks kitas“. Sov. Sąjungos tautos yra 
sujungtos prievartos būdu, todėl ta sąjun
ga negali būti patvari. Straipsnyje Šefare- 
vičius mini „grupės estų nacionalistų“ 
kreipimąsi laišku į JTO, kuriame tvirtina
ma, kad šiuo metu yra susidaręs estų tau
tai pačios egzistencijos pavojus. Estai no- 

bes. Ir čia ji parašė šią knygą. Tai knyga, 
kuri visus sustiprins ir nuteiks dar dides
niam darbui Lietuvai.“

Pati autorė apie savo darbą kalba šito
kiais kukliais žodžiais:

„Ne kiekvienas gali būti rašytoju, bet 
liudininku gali būti kiekvienas, kuris ma
tė, girdėjo, pergyveno tai, ką nori paliu
dyti. Tos minties vedama ėmiausi rašyti 
atsiminimus iš savo pergyventų ilgų metų 
sovietinėje vergijoje. Patekusi į laisvąjį 
pasaulį, jaučiu ir pareigą kalbėti už pa
vergtą lietuvių tautos dalį, taip pat už ki
tus, kenčiančius sovietinę priespaudą. Te
būnie šios knygos eilutės dar vienas lais
vės šauksmas už nutildytuosius, kurie pa
tys negali kalbėti.

Šioje knygoje faktai yra tikri. Stengiau
si nenutolti nuo tikrovės, duoti faktus 
chronologine tvarka ir tokioje šviesoje, 
kaip buvo patirti. Nedaug netikslumų bus 
laiko ir vietos atžvilgiu. Kai ką sunku tiks
liai beprisiminti po daugelio metų, tačiau 
tai nekeičia turinio. Daug ką tenka nuty
lėti,nors ir prisimenu, arba pakeisti sau
gumo sumetimais, ypač kalbant apie ki
tus, kurie dar gyvi.“

Knygą išleido L. Š. S. T. Simo Kudirkos 
kuopos New Yorke sudarytas specialus 
komitetas. Viršelį ir vinjetes piešė P. Jur
kus. Spaudė Pranciškonų spaustuvė JAV. 
Kaina 10.00 dol.

Anglijoje knygą platina „Dainora“, 14 
Priory Road, Kew, Surrey. Kaina £5.00.

Ateity bus spausdinama iš tos knygos 
keletas charakteringesnių ištraukų. (Red). 

ri nutraukti bet kokius ryšius su TSRS 
tautomis, išgyvendinti iš Estijos rusus bei 
ukrainiečius, įkviesti JTO kariuomenę. 
Skirtingos tautinės kultūros — rusų ir es
tų — neleidžia joms susijungti į vieną.

Kokiu būdu Baltijos tautos buvo „su
jungtos“ su Rusija, nušviečia A. Avtor- 
chanovas straipsnyje „Ribberrtropo-Molo- 
tovo pakto užkulisinė istorija“. To pakto 
slaptieji protokolai jau yra žinomi išeivijos 
skaitytojui, bet šio straipsnio autorius nu
rodo, ką sovietų istorikai slepia nuo rusų 
tautos. Jis įrodo Stalino kaltę dėl II pa
saulinio karo. Jis taip pat pasakoja įdo
mų epizodą iš Reicho užs. reik, ministro 
Ribbentropo pasikalbėjimo su Italijos užs. 
reik, ministeriu Ciano tuoj po derybų su 
rusais. Jis sakęs, jog Stalinas atsisakęs 
nuo pasaulinės revoliucijos ir tapęs rusiš
ko nacionalizmo skelbėju. Todėl esą Mu
solinis 1939 m. spalio mėn. yra pareiškęs: 
„Bolševizmas Rusijoje yra miręs, jo vie
ton gimė slaviško tipo fašizmas“.

Juliusz Mieroszevskis, žinomas lenkų 
žurnalistas,' rašo apie lenkų ir rusų impe
rializmą buvusios Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės teritorijos atžvilgiu. šio 
straipsnio bendra mintis jau buvo anks
čiau atpasakota, pagal lenkų žurnale 
„Kultūra“ tilpusi tuo pat klausimu 
straipsnį. Čia vertėtų tik pažymėti, kad 
„Kontinento“ redakcija rado būtina, pri
dėti prie šio straipsnio ilgą prierašą, ku
riame nurodo skirtumą tarp rusų imperia
lizmo, kuris praeityje turėjo panslavišką 
charakterį, ir sovietų imperializmo, kurio 
siekimas yra pasaulinis. Kiek liečia Ukrai
ną, Lietuvą ir Baltgudiją, tai redakcija sa
ko, jog ji „visuomet pareikšdavo ir pareiš
kia dabar, kad vienu iš pagrindinių šio 
žurnalo principų yra pripažinimas šventos 
teisės į kiekvienos iš minėtų tautų apsi
sprendimą, be jokio kišimosi iš šalies“.

Žurnalo pabaigoje yra atspausdintas pa
sikalbėjimas su Latvijos soc. dem. parti
jos lyderiu Bruno Kalninšu, dabar gyve
nančiu Švedijoje.

B. Kalninš sako, kad jo tėvynėje yra di
delis pasipiktinimas rusų antplūdžiu Lat
vijoje. šiuo metu respublikoje yra tik 56% 
latvių. Pogrindžio spaudos Latvijoje be
veik nėra, bet jaučiama didelė neapykan
ta rusams. Išeivijoje latviai bendradar
biauja su kitomis tautomis, siekdami ben
dromis pastangomis išsikovoti laisvę. Pir
moje eilėje tuo užsiima latvių socialdemo
kratai, kuriuos remia Vak. Europos socia
listai. Pavyzdžiui, jų mėnesinį laikraštį 
„Brivibą" materialiai palaiko Švedijos soc. 
dem. partija.

B. Kalninš pareiškė, kad jis tvirtai tiki j 
demokratinio sąjūdžio pergalę. Tas tikėji
mas remiasi trim faktoriais: pirmas — po 
30 metų sovietų okupacijos Latvijoje vis 
dar jaučiamas stiprus priešsovietinis nu
sistatymas; antras — opozicijos stiprėji
mas kaip rusų visuomenėje, taip ir dauge
lyje nerusiškų respublikų, ypatingai kai
myninėse — Lietuvoje, Estijoje ir Ukrai
noje. Ir trečias — tvirtas įsitikinimas, jog 
jokia diktatūra negali būti amžina. Sovie
tų diktatūra žlugs taip pat, kaip žlugo 
1917 m. caro valdžia. Latvija ir visos Bal
tijos valstybės turės būti demokratinės. 
Todėl, pagal B. Kalninšą, kova dėl demo
kratinės santvarkos turi būti visos sovie
tų opozicijos bendru tikslu.

Dabar lauksime penkto numerio, kuria
me išgii’sime lietuvio — Algirdo Lands
bergio — balsą. j. v.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KARALIENĖ PASVEIKINO

Hornchurch (Essex) senelių namuose 
gyvena Matas Morkūnas, kuriam rugsėjo 
2 d. sukako 100 metų, šio šimtmečio pra
džioje Mato tėvas pasiuntė j į i Angliją’su
rasti pabėgusio brolio. Matui patiko Ang
lija ir jis čia pasiliko. Išsimokęs staliaus 
amato, daugiau kaip 30 metų dirbo' baldų 
fabrike Hackney Road. Nors jis išgyveno 
šitame krašte daugiau kaip 70 metų, bet 
neįsigijo anglų pilietybės. Tokiu būdu jis 
negalėjo gauti tradicinio sveikinimo, ku
rį karalienė pasiunčia visiems piliečiams, 
sulaukusiems 100 metų. Morkūnui buvo 
padaryta išimtis ir jis gavo karalienės te
legramą. Prieglaudoje ta proga buvo su
ruoštas gimtadienio pokylis.

šiuo metu Morkūnas yra beveik visiškai 
aklas, nors šiaip jaučiasi visiškai gerai. 
Jis mėgsta pasakoti istoriją, kaip praėju
sio šimtmečio pabaigoje čigonė jam išpra
našavo, kad saugotus! juodo arklio. Po 
kiek laiko iš tikrųjų jį įspyrė juodas ark
lys, sunkiai sužalodamas veidą...

KEISTAS SUTAPIMAS
Australijoje (Sydney) gyvenęs L. Keco- 

rius išleido žmoną penkioms dienotas j 
Lietuvą motinos aplankyti, žmonai išskri
dus, kaimynai pastebėjo, kad jo nesima
to. Užėję į namus, rado L. Kecorių mirusį. 
Grįžus žmonai, buvo didelis ir staigus su
krėtimas, nes velionio brolis irgi tą pačią 
dieną mirė Lietuvoje. 

■
KANDIDATĖ f GRAŽUOLES

P. Australijos gražuolės konkursui Ade
laidės vyno gamykla pasirinko lietuvaitę 
Aldoną Stalbaitę. Ta proga Lietuvių Na
muose įvyko pobūvis — koncertas, kuria
me įvadinį žodį tarė P. Australijos prem
jeras Dunstan. Programą atliko „Lithua
nia“ choras, vadovaujamas sol. G. Vasi
liauskienės ir L. Macpano paruošta taut, 
šokių grupė „Žilvinas“.

SUKAKTUVINIS LEIDINYS
KLB Hamiltono apylinkės 25 metų su

kakčiai ir pirmajai Kanados lietuvių dai
nų ir šokių šventei atžymėti anglų ir lie 
tuvių kalbom leidinys „Hamiltono lietu
viai“ (Lithuanians in Hamilton) jail su
rinktas spaustuvėje ir laužomas; pasiro
dys rugsėjo pabaigoje.

Leidinys turės apie 130 puslapių ir bus 
įdomiai bei gausiai iliustruotas.

JURAŠAI j AMERIKĄ
Lietuvių spaudos žiniomis, rez Jonui 

Jurašui su šeima jau yra gautas leidimas 
iš Vokietijos atvykti į JAV. Į Ameriką.jie 
ruošiasi atvykti dar šį mėnesį.

1.500 KALINIU

Simas Kudirka savo pasikalbėjime su 
spaudos atstovais yra pareiškęs, kad lie
tuvių politiniu kalinių Sibire yra likę apie 
1.500. Jis aiškina, kad šiuo detentės metu 
politinis kalinys yra nemaloni ašaka 
Kremliaus gomuryje. Todėl stengiamasi, 
pritaikant naujus paragrafus, politinius 
kalinius paversti kriminaliniais. Ten pat 
jis papasakoja apie nepaprastą lietuvių 
politinių kalinių moralinį atsparumą, ku
ris stebina net pačius KGB agentus. „Per 
tiek metų žmogus neparsidavė už tabako 
pakinką, už arbatos porą pakelių arba ri 
siuntinuką“... Nors pasitaiką ir tokių, ku
rie palūžta.

Albinas Baranauskas

Iš naujai pasirodžiusio romano 
„RUDENYS IR PAVASARIAI“

Užplyniy 
Pultinevičius

Bet jis jau iš anksto žino Siaurusevičiaus 
nenusikratysiąs. Gerumu ar piktumu, kiauši
niai liks ant stalo, nors ir neužmokėti — jų sa
vininkas puikiai atsimena, kad Užplynių Pul
tinevičius dar niekam neliko skolingas. Tad vėl 
eina į stalčių, vėl žvangina rakteliais, o kai 

grįžta su užmokesčiu, virtuvėje jau sėdi, pato
giai atsitvėręs jo supamoje kėdėje (tai taip pat 
Abraomo Linkolno išradimas), ketvirtasis šio 
ryto lankytojas, ketvirtos partijos vadas Skvi- 
reltauno kolonijoje. Tai -— daktaras Florijo
nas špakauskas. Valstietis liaudininkas. Lie
tuvoje turėjo dvarelį ir lentpiūvę, o čia tik ūkį. 
Gatvėje už alyvų juoduoja jo naujas automo
bilis „kedlakas“, arba, kaip jis vadina (žinoma, 
patyčiomis), „katalikas“. Nors dar tik rytas, 
daktaro veidu sruvena devyni prakaitai, ger- 
damlesi į baltų apykaklę po šviesiu, su drūžė- 
mis, vasariniu švarku.

— A, ot, Pultlnevlčla, žiūrėk tu man, ba
landėlis, kiaušinius iš to krlkdlemo perki a iš 
manęs — ne! Aš tokia pat ūkininkas, kaip ir 
anas.

— Su tuo skirtumu, — švelniai pastebi 

Siaurusevičius, skaičiuodamas pinigus ir juos 
slėpdamas drobiniame krepšiukyje, kurį pas
kui tampriai užveržia virvele, — kad savo ūki- 
je dirbu aš pats, o už tamstą dirba bernai.

— Koki tau bernai, ko pats šneki, čia ber
no negausi užsimušęs! Emploimentas siunčia 
tik tokius smirdančius bomus, vakar vieną par
vežiau, tai išgėrė iš traktoriaus antifryzą ir pa
bėgo į girią, šitam krašte žmonys nenor dirb- 
tie ant ūkės, jie gauna pinigus už nedarbą!

Daktaras nuo kalbėjimo pailsta, dar la
biau išprakaituoja, paskui tik numoja dešine 
ranka. Kairiąja pasisiekęs ant grindų pastaty
tą didelį juodą portfelį, iš jo ištraukia ausines 
ir guminę dešrą kraujo spaudimui tikrinti.

— Atsiraitok, balandėlis, rankovę, žiūrė
sim, ar tau tas gripas kokių pasekmių nepaliko.

— Kad, ponas daktare, visai lengvai pra
ėjo, šį pavasarį sirgo visi, aš tik norėjau, kad 
prirašytumėte penicilino, vaistininkas be re
cepto neparduoda. Sekmadienį pagulėjau, o 
pirmadienį jau darbe.

— A, ot, matai, tokiam amžiui, turiu už ta
ve galvą sukti? Nu, nu, sėsk man šičion ant tas 
taburietės...

Daktaras uždeda dešrą, pripumpuoja oro 
ir klausosi. Jo veidas apsiniaukia.

— Turi, braliukas, aukštą kraujo spaudi
mą!

— Tai čia dėl tų kiaušinių su Slaurusevy- 
čia... Lyg ir pyktelėjau... Iš susijaudinimo. Be 
to, anasyk sakėt, kad peržemas.

Daktaras liūdnai palinguoja galva.
— Užtat! Pats matai — vienąsyk toks, ki

tąsyk kitoks. Labai negerai. Dėl to reikia ištirt. 
Prirašysiu trim dienom į ligoninę, ten viską 
pasakys.

Pultinevičius krūptelėja, bet neišsigąsta, 
su daktarais Amerikoje jau turėjęs reikalų, ge
rai žino, ko jie nori.

— Į ligoninę — tai ne. Atvažiavot, pažiū- 
rėjot — aš užmokėsiu. Savam žmogui negaila. 
Bet tiem plėšikam — nė cento! Tegu plėšia sa
viškius, turtuolius. Kiek čia jum dabartės?

— Kaip tau, tai penki rubliai. Iš kitų imu 
šešis. A tu, braliukas, nesirūpink — prie progos 
vėl užsuksiu, apžiūrėsiu, patikrinsiu, — ramina 
daktaras špakauskas, išleisdamas iš dešros orą 
su beveik žmogišku atodūsiu.

Pultinevičius vėl eina rakinėti ir varstyti 
— kelintą tai šiandie jau kartą? Bet šitokie 
svečiai pasitaiko ne kasdien — bent ne visi sy
kiu. Negaila nė tų kelių dolerių, kad tik. Die
vas duotų, viskas praeitų taikiai ir ramiai...

Jo būkštavimai ima pildytis neįtikimu 
greitumu — grįžęs su pinigais, Pultinevičius jau 
randa tarp svečių užsiliepsnojusią politinę dis
kusiją. Visi keturi, atsistoję, ne tai išeiti, ne tai 
kibti vienas kitam į krūtis, šaukia nesavais bal
sais, mostaguodami rankomis, kaip italai:

— Pūdėte kalėjimuose kunigus, uždrau- 
dėte katalikų universitetą, išvarėte iš Lietuvos 
šv. Tėvo nuncijų!

— Iždų vagys, kyšininkai, lašinių skutėjai! 
Varėte į Sovietų Rusiją kontrabandą Raudo
nojo Kryžiaus traukiniuose! Klebono gaspadi- 
nės kilnodavo iš apskričio į apskritį karo ko
mendantus!

— Dvidešimt šeštais norėjot Lietuvą bol
ševikams parduoti, Kauną valdė komisarai, 
raitoji policija mindė patriotus studentus!

— Kai mes ginklu kovėmės su okupantais, 
jūs iš baimės lindote po grindimis, o dabar no
rite sau visą valdžią pasigrobti!

(bus daugiau)

PROTESTAVO DĖL L. DIRžINSK/MTiS
Venecuelos Moterų Kongresan Maskva 

buvo atsiuntusi už ruso ištekėjusią Leoka
diją Diržinskaitę — Piliušenką, kaip Lie
tuvos viceprezidente ir užsienio reikalu 
..ministerę“. į šį suktą Sovietų Sąjungos 
diplomatinį manevrą reagavo žurnalo „Re 
sumen“ skaitytojų laiškų skyriuje Vene
cuelos lietuvių moterų atstovės — L 
Dambravienė, B. Ignatavičiūtė, O. Baro
naitė ir R. Deveikytė. Priminusios skalty- j 
tojams sovietinę Lietuvos okupaciją, jos 
demaskavo L. Diržinskaitę — Piliušenrt 
atstovaujančią ne lietuvių tautai, o jos 
okupantui. Venecueloje ją pasitiko Sov. 
Sąjungos ambasados atstovai.

SKAUTAI PRISIMINĖ K. VAITKEVIČIl
Anglijos skautai savo biuletenyje „Bu

dėkime“ prisiminė prieš 15 metų staig’ 
mirusį savo buvusį vadą v. s. K. Vaitkevi
čių. Turint galvoj K. Vaitkevičiaus nuo
pelnus Anglijos skautams, jo nuoširduml 
ir atsidavimą jaunimui, tikrai buvo vert* 
bent trumpu rašiniu paminėti jo 15-kos 
metų mirties sukaktį.

KRYŽIŲ ALBUMAS
Dail. Adomas Varnas Čikagoje yra pa

ruošęs spaudai naują papildytą „Lietu** 
kryžių“ albumą. Kryžių nuotraukoms ji‘ 
yra panaudojęs savo vasaros atostogas 
1921-26 m. Jų buvo padaręs apie 2.300, ku
rių tik dalis buvo įtraukta į du nepriklau
somybės metais išleistus „Lietuvos kryžių" 
albumus. Su lietuviškų kryžių bei koplyt
stulpių nuotraukomis dail. A. Varnas 192? 
m. dalyvavo tarptautinėje parodoje It^!' 
joje. Didelį „Lietuvos kryžių“ albumą ska
tina išleisti jų išnykimas nuo senatvės it 
nuo okupanto rankos Lietuvoje. Suplanuo
tas leidinys būtų vertingas istorinis mūs-; 
liaudies meno dokumentas. »
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Kardinolas
KARDINOLAS ANTONIO SAMORĖ 

LANKĖSI VOKIETIJOJE

Kun. Antanas Bunga klebonauja vokiš
koje parapijoje, (tačiau jo lietuviška širdis 
skatina jį kasmet padaryti vieną ar kitą 
iškilmę, kurioje Lietuva ir lietuviai ypa
tingai paminimi, šiemet rugpiūčio 24 d. 
jis suruošė pamaldas už persekiojamą 
Bažnyčią ir joms atlaikyti pakvietė iš Ro
mos kardinolą Samorę, žinomą lietuvių 
bičiulį. Kadangi šiemet balandžio 16 d. bu
vo suėję 25 metai nuo jo konsekravimo 
vyskupu, tai kartu buvo paminėta ir šioji 
sidabrinė sukaktis. Kardinolas, lydimas 
prel. Vinco Mincevičiaus, atvyko jau 
penktadienį. Jis buvo pasitiktas ne vieno 
kun. Bangos, bet taip pat Bad Woerisho- 
feno burmistro, eilės aukštų valdininkų ir 
keletos jau į šventę atvykusių lietuvių 
kunigų. Šv. Ulricho parapijos bažnyčioje 
įvyko iškilmingas pasisveikinimas, kurio 
metu tarė žodį klebonas, miesto burmist
ras ir pats kardinolas, šeštadienį kard. 
Samorė aplankė centrinę miesto gydyklą, 
kur kadaise kun. Kneipp pradėjo savo gy
domąją veiklą. Tą pačią dieną suvažiavo 
į Bad Woerishofeną visa eilė lietuvių iš 
Vokietijos, Italijos, Prancūzijos ir Šveica
rijos.

Sekmadienio iškilmės
Nors ir lijo nuo pat ryto iki vakaro, ta

čiau tai nepajėgė sukliudyti iškilmių, nors 
truputį teko planus ir pakeisti. Visko vir
šūnė buvo 10 vai. kardinolo laikomos šv. 
Mišios. Kartu su kardinolu koncelebravo 
5 vyskupai ir apie 20 kunigų. Choras pui
kiai giedojo Haydno mišias. Bažnyčia vos 
talpino susirinkusiuosius Pamoksle ka
nauninkas dr. Braun nušvietė kardinolo 
nueitą kelią, pažymėdamas jo veiklą Lie
tuvos nunciatūroje Kaune, kur A. Samorė 
pradėjo dirbti teturėdamas 27 metus am
žiaus. Po to jis perėjo visą eilę diplomati
nės tarnybos vietų, tačiau Lietuva visą lai
ką likosi jo pirmoji meilė. Ir pakeltas kar
dinolu (1967), jis likosi lietuvių bičiuliu, 
jų užtarėju pas įvairius šio pasaulio ga
linguosius. Toliau dr. Braun kalbėjo apie 
Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje. Pavaiz
duoti kunigų laikysenai, jis pacitavo kun. 
Antano Šeškevičiaus žodžius, pasakytus 
teisme: „Istorija liudija, kad tiesa laimi, 
o melas pralaimi... Jeigu aš, kaip kunigas, 
esu smerkiamas už tai, kad atlikau savo 
pareigas, tai man nėra jokia gėda, o gar
bė. Tokiu būdu aš atsistoju amžinosios 
tiesos pusėje, kiuri sako: Palaiminti, kurie 
persekiojami dėl teisybės, nes jų dangaus 
karalystė."

Jis iškėlė katalikų pareigą liktis laive, 
kuris yra Bažnyčia. Tai yra likimo bend
ruomenė, suvienyta Kristaus kraujuje. 
Dar daugiau. Pamokslininkas atkreipė ti
kinčiųjų dėmesį į bendrą visų pareigą gel
bėti persekiojamuosius: „Tad, kol turime 
laiko, darykime gera visiems, o ypač tikė
jimo namiškiams“ (Gal. 6, 10). Yra dau
gelis pagalbos šaltinių: finansinė parama, 
platinimas autentiškų pranešimų apie Baž
nyčios persekiojimą, protesto laiškai ati
tinkamais adresais ir panašūs dalykai. 
Baigdamas, dr. B.raun atkreipė dėmesį į 
du pagalbos šaltinius — maldą ir atgailą. 
Galiausiai ragino melstis už tuos, kurie 
yra kankinami dėl tikėjmo. Po pamokslo 
dr. Braun įteikė kardinolui Samorė Augs
burgo vyskupo vardu šv. Ulricho kryžių.

Po pamaldų klebonijoje buvo bendri iš
kilmingi pietūs, o kava buvo geriama kai
mynystėje, būtent, vysk. Antano Deksnio 
namuose. Vėliau sekė iškilmės parapijos 
salėje. Jas atidarė klebonas kun. Antanas 
Bunga, o po jo prof. Juozas Eretas skaitė 
paskaitą, skirtą kardinolo jubiliejui ir 
Lietuvos persekiojamai Bažnyčiai. Kardi
nolą prof. Eretas gerai pažinojo jam esant 
Lietuvoje. Kalbėdamas apie persekiojamą 
Bažnyčią, jis kritikavo Vakarų pasaulį, 
kuris juo toliau, tuo labiau nusileidžia pa
vergėjui, taip, kad dabar jau apie Lietu
vos, Latvijos ih Estijos pavergimą beveik 
nešnekama. Kalbėtojas prašė kardinolo 
panaudoti visą savo įtaką, užtariant tuos 
bolševikų pavergtuosius kraštus.

Po to sekė sveikinimai parapijos, ku
riuos perdavė tarybos pirmininkas Emil 
Duerk, Bavarijos krikščionių demokratų, 
perduoti jų atstovės Renate Hinz, Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės, kuriuos iš
reiškė kun. Br. Liubinas, kartu įteikdamas 
kardinolui dovanų iš Lietuvos atvežtą gin
tarinį rožančių ir metalinį Aušros Vartų 
Marijos paveikslą. Vysk. Deksnys sveiki
no lietuvių katalikų vardu. Ypatingai gra
žiai visą iškilmę puošė parapijos choras, 
sudainavęs lietuviškai Bijūnėlis žalias ir 
Apsaugok, Aukščiausias. Kurorto orkest
ras atliko eilę muzikos kūrinių.

Miesto namuose
Iš parapijos salės kardinolas skubėjo į 

Bad Woerishofeno miesto namus. Čia nau
jojoje rotušėje jis buvo iškilmingai priim
tas miesto vadovybės. Burmistras Anton 
Ledermann trumpai nupasakojo miesto is
toriją, iškeldamas kanauninko Kneipp 
veiklą ir jo nuopelnus. Jis kvietė kardino
lą atvykti į Bad Woerishofeno gydyklas. 
Atsakydamas kardinolas pažymėjo, kad 
jis žinąs apie Bad Woerishofeno gydyklų 
garsą, o ypač pagyrė miesto gyventojus už 
jų religingumą. Miesto namuose menišką
ją programą atliko muzikai, išpildė eilę 
Mozarto ir Haydno kompozicijų. Svečias 
galop įsirašė į auksinę miesto svečių kny
gą. Iškilmė baigta bendromis vaišėmis.

pas lietuvius
Memmingene

Dangus neišsiblaivė nė sekančią dieną, 
bet kardinolas tęsė savo apsilankymus to
liau. Pirmiausia tuoj po pietų nuvyko į 
Ottobeuren, kur aplankė benediktinų vie
nuolyną. pasigėrėjo jame sukauptais šimt
mečių bėgyje meno turtais, pasiklausė di
dingoje vienuolyno bažnyčioje žavios var
gonų muzikos. Iš čia vyko į senąją lietu
vių koloniją Memmingene. Dar ir dabar 
ten gyvena visa eilė lietuvių, pasilikusių 
Vokietijoje. Memmingene pirmiausia buvo 
priėmimas rotušės namuose. Čia pasitiko 
miesto burmistras, pasveikino garbingąjį 
svečią ir pakvietė įsirašyti į svečių knygą. 
Po trumpų vaišių kardinolas su visa paly
da nuvyko į seselių vienuolių namus, kur 
jį pirmoj eilėj pasitiko našlaičiai vaikai su 
dainelėmis. Vaikams kardinolas padėkojo 
ir juos apdovanojo paveikslėliais ir apaš
tališku palaiminimu. Tada sekė vaišės se
selių salėje. Jų metu namų jaunimas vėl 
išpildė eilę muzikinių dalykėlių. Vėliau 
visi susirinko į seserų koplyčią, ten, kur 
sekmadieniais vyksta lietuviškos pamal
dos. Vietos lietuvių klebonas kun. Augus
tinas Ruibikas pasveikino garbingąjį sve
čią ir pakvietė kalbėti prof. Eretą. Šis vėl 
nušvietė kardinolo gyvenimo kelią, ypa
tingai iškeldamas tą laikotarpį, kai jaunas 
kun. Samorė dirbo nunciatūroje Kaune. 
Kardinolas pabaigoje kalbėjo į susirinku
siuosius vokiečių kalba. Jis pirmoj eilėj 
iškėlė paslaptingą tikrovę, būtent, kad 
kun. A. Rubikas švenčia (bet labai paslap
čia) savo 60 metų amžiaus sukaktį. Toliau 
pabrėžė savo glaudų ryšį su lietuviais ir 
ragino Memmingeno lietuvius liktis ir to
liau tvirtais ir ištikimais lietuviais. Pa
baigoje kardinolas suteikė švenčiausiu 
Sakramentu visiems susirinkusiems pa
laiminimą. Iškilmes gražiai paįvairino lie
tuviškos giesmės, sugiedotos memminge- 
niškių, vadovaujant V. Bernotui.

Pabaiga
Kitą dieną kardinolas dar aplankė vys

kupijos miestą Augsburgą ir porą pilių, 
pasižyminčių savo senovišku grožiu. O tre
čiadienį jis atlaikė šv. Mišias kitoje Bad 
Woerishofeno parapijoj, būtent, šv. Justi
nos, kur klebonauja mons. E. Keck. Ir ten 
buvo susirinkęs nemažas Skaičius tikin
čiųjų, norinčių pagerbti garbųjį svečią. 
Vakare buvo atsisveikinimas. Kardinolas 
padėkojo iškilmių organizatoriams, pir
moj eilėj veikliajam klebonui mons. An
tanui Bungai, kuris viską buvo taip pui
kiai suorganizavęs ir sklandžiai pravedė, 
nepaisant nuolatinio lietaus. Parapijos 
choras pagiedojo visą eilę giesmių. Iškil
mės buvo plačiai atžymėtos vietinėj spau
doj, o taip pat ir Osservatore Romano 
vokiškai, itališkai ir lotyniškai.

Kun. Bronius Liubinas

R evoliucinis jaunimas
Vakarų intelektualai dažnai stebisi, kad 

visko pertekęs jaunimas taip lengvai užsi
dega revoliucine dvasia ir ima garbinti 
Marksą, Leniną, Trockį ar Mao. Ypačiai 
tokių garbintojų gausu aukštosiose mo
kyklose. Jaunuoliai susižavi revoliucionie
riais dėl dviejų priežasčių: 1) jaunimas iš 
prigimties yra idealistiškai ir revoliucio- 
nieriškal nusiteikęs. Žvelgdamas pro to 
idealizmo prizmę, jis mato gal kiek padi
dintas socialines neteisybes, neturtingųjų 
skriaudas ir trokšta pasidaryti „svieto ly
gintojais“ — revoliucionieriais. 2) Vaka
rų jaunimas visiškai nepažįsta komunizmo 
tikrovės. Žiūrint iš tolo — kas raudona, 
tas ir gražu. Prisiskaitę propagandinių 
brošiūrų, jie idealizuoja komunizmą, kaip 
vienintelę priemonę pasaulio neteisybėms 
pašalinti.

Tačiau pamatę tikrąjį komunizmo veidą 
iš arti, jie greitai nuo jo nusigręžia ir pra
deda ieškoti demokratiškesnių priemonių 
savo idėjoms įgyvendinti. Tokie pasikeiti
mai įvyksta mažiausia po vieną ar du kar-

J. Kuzmionis

DŽIAUGSMO ŽIEDUOSE

Nudžiugęs beržas Ištiesia šakas, 
gyvybės tvinksniu plūsteli sula; 
šaknis alpi paglosto šiluma, 
vilioja, gundo į žalias lankas: 
ant kalno saulę pasitikt skubu, 
gėlių žieduos ramybę atrandu.

Mane apkrinta saulės spinduliai, 
sušildę veidą, ištiestas rankas; 
jie glosto ežero melsvas bangas, — 
sujudę virpa jautrūs ajerai.
Norėčiau bristi į tamsias gelmes, 
gal jos į pilį gintaro nuves...

Kaitri kaip saulė tiesiasi ranka, 
paglosto žiedus, šiltus kalnelius: 
tai ji man tiesia baltus kilimus, 
į laimę veda žydinčia lanka, 
kad nusigerčiau degančiu džiaugsmu, 
baltų lelijų kerinčiu kvapsniu.

Paūksmėj veriasi būties anga, 
vijokliai išpina žalias kasas: 
geriu žiedų gaivinančias rasas 
ir neša, .supa gyvasties banga, — 
pripildo sielą džiaugsmas įstabus, 
septyniom saulėm sveikina dangus.

IŠ L.K.B, Kronikos Nr. 16
Kretinga

1975 m. vasario 18 dienos naktį buvo iš
plėšta Tūbausių bažnyčia (Kretingos raj.). 
Piktadariai, įlindę pro langą, išplėšė ta
bernakulį, išbarstė ir sumindžiojo Šven
čiausiąjį, išplėšė zakristiją, sudraskė vė
liavas ir sudaužė kryžių. Žmonės su aša
romis pasakoja apie šį įvykį, štai kokių 
niekšybių gimdo aklai skiepijama mokyk
lose neapykanta tikėjimui.

Plungė
1975 m. vasario mėnesį Plungės rajone 

„Keturių komūnarų“ kolūkyje mirė sena 
partietė, buvusi ateiste Lučinskaitė. Prieš 
mirtį ji pasikvietė kunigą, priėmė šv. 
Sakramentus ir mirė kaip katalikė. Kol
ūkio partinis aktyvas, sužinojęs apie šį 
įvykį, užpuolė velionės dukterį, kultūros 
namų direktorę, kaip jinai galėjusi leisti, 
kad jos motina, išbuvusi partijoje daugiau 
nei 20 metų, galėjusi pasikviesti kunigą.

— Tai negirdėtas dalykas, tai partijos 
įžeidimas, — šaukė aktyvistai. Duktė pa
aiškino, kad motina pati apsisprendė, kaip 
pasielgti prieš mirtį, ir dukros patarimo 
neklausė.

Kolūkio partinis aktyvas Lučinskaitę 
vis viena palaidojo be bažnyčios.

Kuliai
1974 m. rudenį mirė Kulių parapijos kle

bono Ivanausko motina. Parapijiečiai no
rėjo per rajoninį laikraštį pareikšti savo 
klebonui užuojautą. Redakcijos darbuoto
jai atsisakė savo laikraštyje įdėti užuojau
tą klebonui:

— Mes klebonui galime duoti plaktuku 
per galvą, o ne jį užjausti. Tarybinėj spau
doj kunigams vietos nėra.

Panevėžys
1975 m. kovo 28 d. (Didįjį Penktadienį) 

nežinomi piktadariai nusiaubė Panevėžio 
senamiesčio kapus. Buvo nuversti 28 kry
žiai. Tarp jų gulėjo ir Švč. Mergelės Ma
rijos aukšta ir daili skulptūra, nustumta 
nuo pjedestalo. Šimkūs akmeniniai kryžiai 
liudijo, kad juos vertė ir rovė ne vienos 
rankos.

Žmonės mano, kad tai ne chuliganų, o 
organizuotų ateistų darbas. Tiktai ateistai 
galėjo sugalvoti kryžių išniekinimą Kris
taus kančios ir Kryžiaus išniekinimo die
ną — Didįjį Penktadienį.

Anykščiai
Kai mirė Sibire nukankinto Lietuvos ge

nerolo Ladigos žmona Stefanija Ladigie- 
nė, jos sūnus Algis Ladiga sumanė iš ak
mens nukalti paminklą. Anykščių archi
tektė nurodė už miestelio žvyrduobę, kur 
po darbo meloracijos darbų vykdytojas ir 
kaldavo motinai meniškį' kryžių, šiemet 
(1975) jau tretieji metai, kai buvo tas dar
bas tęsiamas toliau. Ryškėjo paminklo 
kontūrai, ryškėjo skulptoriaus mintis, at- 

tus kiekvienoje generacijoje. Tai yra bene 
pagrindinė priežastis, kodėl Anglijos ko
munistų partijos narių skaičius neperlipa 
50.000 skaitlinės ir kodėl t ek daug gabių 
jaunuolių iš jos pasitraukia. Gal ryškiau
sias -tokių perbėgėlių į kitas partijas pa
vyzdys yra dabartinis Anglijos finansų 
ministras ir darbiečių partijos šulas D. 
Healey.

Anglijos (ir kitų Europos kraštų) komu
nistų partijų narių pulsavimą per pasku
tinį pusšimtį metų lėmė šie faktoriai: 1) 
Stalino valymai trečiojo dešimtmečio ga
le, 2) naoių-sovietų paktas 1939 m., 3) Ti
to išmetimas iš Cominformo 1948 m., 4) 
Vengrijos sukilimas 1956 m., 5) Čekoslo
vakijos invazija 1968 m. Šio meto Portu
galijos įvykiai taip pat gali sumažinti va
kariečių komunistų eiles.

Visais čia minėtais atvejais Anglijos 
jaunieji komunistai praregėdavo, pa
smerkdavo Sov. Sąjungos žygius ir masiš
kai atsisveikindavo su komunistų partija. 
Ypačiai skaudžiai partiją palietė Vengri
jos įvykiai, kurių metu visiškai likvidavo
si Oxfordo universiteto komunistų studen
tų klubas.

Bet žmonių atmintis yra trumpa. Vėl 
priauga nauja idealistų revoliucionierių 
karta ir komunistų partijos eilės vėl šiek 
tiek pasipildo. Nuostabiausia, kad jas kar
tais padeda papildyti ir emigrantinė jau
nuomenė. Nors žymi jų dalis yra politinių 
pabėgėlių vaikai, bet į įvykius jų tėvų 
krašte jie žiūri visai kitokiomis, indife
rentiškomis akimis. Jie nemato okupacijų, 
prievartavimų, trėmimų ir persekiojimų. 
Jie kartais nebesupranta, nuo ko jų tėvai 
yra pabėgę. Vietiniai draugai mokyklose 
ir universitetuose turi pakankamai prie
monių įtikinti, kad laikai esą pasikeitę, 
kad komunistinis baubas esąs tik kapita
listų propaganda. Ne vienas tuo susižavi 
ir patiki.

Būtų visai kas kita, jei Sov. Sąjungoje, 
o ypačiai Baltijos kraštuose, žmonės galė
tų laisvai keliauti, pažinti gyventojus ir jų 
gyvenimo sąlygas, išgirsti nuomones apie 
proletariato diktatūrą iš pirmųjų realių 
šaltinių. Tada įvykiai pasikeistų. Ne vie
nas entuziastas, turėjęs progos pagyventi 
Kuboje ar Sovietų Sąjungoje, grįžo visiš
kai pasikeitęs, štai kodėl tokie suvaržymai 
keliauti po Sov. Sąjungos ir Baltijos vals
tybes. Nors ir pasirašytos visokios Helsin
kio deklaracijos, dabartiniai suvaržymai 
pasiliks tol, kol toji diktatūra pasidarys 
žmoniškesnė ir demokratiškesnė. 

sirado žodis „gyvens“. Gal tas žodis, o gal 
ir gandas, kad Ladiga kala žuvusiems par
tizanams paminklą, privertė subrusti 
Anykščių rajono valdžią. Prieš Velykas 
net penkios mašinos aplankė išgarsėjusią 
žvyrduobę, kur stūksojo dar ne visai baig
tas paminklas. Žmonės sakė, kad tose vie
tose buvę palaidoti vokiečiai, lyg partiza
nai, sušaudyti pokario metais, bet Algis 
Ladiga visiems atsakė, jog paminklas Skir
tas jo motinai Stefanijai Ladigienei, kuri 
palaidota Vilniuje, Viršuliškių kapinėse. 
Anykščių valdžiai netgi buvo pristatytas 
paminklo projektas su autoriaus A. Ladi
gos ir konsultanto skulptoriaus Vlado Vil
džiūno pavardėmis. Tačiau prieš Velykas 
iš Didžiojo Penktadienio-į Didžiojo šešta
dienio naktį (t. y. kovo 27-28) paminklas 
dingo.

Bagaslaviškis
1974 m. rug’piūčio mėn. kažkas parašė į 

Vilnių partijos komitetui skundą, kad Ba
gaslaviškio kolūkio šoferis Jonas Chatke- 
vičius ir jo žmona, kolūkio buhalterė, pa
krikštijo bažnyčioje vaiką. Sujudo Širvin
tų rajono pareigūnai ir pradėjo važinėji į 
Bagaslaviški — kaip galėjo partiečiai tė
vai pakrikštyti savo vaiką. Apie šį „nusi
kaltimą“ surinkti žinias atvažiavo net ra
jono Vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas. šantažavimas tęsėsi du mėne
sius. Tėvai buvo priversti net raštu pa
tvirtinti, kad jie tikrai nėra krikštiję savo 
kūdikio.

LIETUVOJE
KONCERTAI ČIURLIONIO GIMTINĖJE

Druskininkuose šią vasarą net du mė
nesius buvo rengiami koncertai M. K. 
Čiurlionio namelyje — muziejuje.

Šiemetinis koncertų ciklas buvo skirtas 
įžymiojo lietuvių dailininko ir kompozito
riaus M. K. Čiurlionio gimimo 100-osioms 
metinėms. Tai atsispindėjo ir repertuare. 
Kiekvienas atlikėjas skambino M. K. Čiur
lionio preliudus, noktiurnus, fugas. Taip 
pat buvo atliekami nauji lietuvių kompo
zitorių kūriniai čiurlioniška tematika — 
V. Barkausko „Legenda apie Čiurlionį“, V. 
Montvilos „Pagerbimas“, S. Vainiūno pje
sės iš siuitos „Gimtinės pievos“ ir kt.

KELIAUJANTIS AGRONOMAS

Lietuvos žemės ūkio akademijos profe
sorius P. Vasinauskas leidosi neįpraston 
kelionėn. Po Lietuvą jis keliauja... arkliu. 
Rugpiūčio 26 dieną jo bričkelė pasiekė 
Vilnių. Pravažiavusi judriausiom gatvėm, 
ji sustojo prie Vilniaus Parodų rūmų, kur 
keliauninkus apspito vilniečiai, žurnalis
tai.

Profesorius su bendrakeleiviu žurnalis
tu V. Vaicekausku eikliu bėriuku jau su
korė daugiau kaip 1.500 ’kilometrų, pabu
vojo šešiolikoje rajonų.

TELEVIZIJOS BOKŠTAS

Karoliniškių kalnelyje prie Vilniaus sta
tomas aukščiausias Lietuvoje pastatas — 
326 metrų radijo ir televizijos perdavimo 
stotis. Naujoji stotis galės transliuoti tris 
televizijos ir keturias radijo programas. 
Bokšte taip pat veiks radijo-telefono sto
tis ir meteorologijos stebėjimų punktas.

GYVENTOJU SKAIČIUS

1975 m. liepos 1 d. Lietuvoje gyveno 3 
milijonai 303 tūkstančiai gyventojų. So
vietų Sąjungos gyventojų skaičius viršijo 
254 milijonus.

Itiiiį
.Draugas“ (Nr. 178) įsidėjo straipsnį

apie Australijos lietuvių problemas. Dau
giausia vietos ten skirta religiniam gyve
nimui. Daromos gana liūdnos išvados.

„Religinis gyvenimas ir senesnėje kar
toje yra gerokai susilpęs. Pradžioje jį 
trukdė kūrimasis naujame krašte. Dabar, 
jau įsikūrus, trukdo aukštas gyvenimo 
standartas — noras pakeliauti, sekmadie
niais išvykti į gamtą, paplūdymius, o sa
vaitgaliais pokyliai, svečiai.

Nemaža dalis Australijos lietuvių yra 
tie, kurių neįsileido Jungtinės Amerikos 
Valstybės dėl to, kad jų šeimos buvo suda
rytos ne bažnytinių kanonų tvarka. Šitie 
žmonės kai kur sudaro net apie 50% visų 
lietuvių. Jie į kapelioną ir bendrai į reli
gini gyvenimą žiūri kaip į savo priešą, 
nes, negavę reikiamo emigracijai pažymė
jimo, jaučiasi nuskriausti. Šitokioje padė
tyje būdami, kapelionai nedaug ką gali 
padaryti.

Atrodo, kad Australijos lietuviškas baž
nytinis gyvenimas pasibaigs su šia ateivių 
ir šia kapelionų karta. Jeigu ir liks dar 
maža dalis jaunesnių šeimų, kurios domė-
sis lietuviškomis pamaldomis, tai jų bus

KALTINA EMIGRANTUS
Istorijos mokslų kandidatas Antanas 

Balsys „Tiesoje“ (rugsėjo 3 d.), rašyda-
mas apie materialistinę pasaulėžiūrą, kal
tina „imigrantus iš tarybinių respublikų 
ir politinius atskalūnus, išvytus iš Tary
bų Sąjungos“ už katalikų bažnyčios šmei
žimą Lietuvoje. Jis rašo:

„Antikomunistai ypač aktyviai speku
liuoja laisvės, demokratijos, humanizmo, 
religijos, nacionalinių savitumų ir kitomis 
sąvokomis, panaudodami imigrantų iš ta
rybinių respublikų arba idėjinių bei poli
tinių atskalūnų, išvytų iš Tarybų Sąjun
gos, falsifikuotus tarybinio gyvenimo fak
telius. Pavyzdžiui, antitarybinė užsienio 
propaganda šmeižikiškai nušvieiča katali-" 
kų bažnyčios padėtį Tarybų Lietuvoj, pa
naudodama klastotes vadinamųjų „religi
jos saviveiklininkų“, tai yra antitarybiškai 
nusiteikusių žmonių, kurie vykdo tarptau
tinio politinio klerikalizmo užsakymus, 
šios klastotės kupinos piktų prasimanymų 
apie sąžinės laisvės suvaržymus, taip pat 
šantažiškų išpuolių prieš tuos Tarybų Lie
tuvos katalikų dvasininkus, kurie sąžinin
gai atlieka savo pareigas tikintiesiems, ne
painiodami tikėjimo reikalų su politika.“

Nesunku atspėti, apie kokius žmones ir 
kokius informacinius šaltinius kalba gar
busis mokslo kandidatas.

PROPAGANDINIS FILMAS
Lietuvos kino studija baigia kurti doku

mentinį filmą „Salud, kamararo, salud“ 
apie pilietinį Ispanijos karą bei komunis
tų pusėje dalyvavusius lietuvius. Pastarie-. 
ji šiame filme dalijasi anuometiniais įspū
džiais, džiaugiasi lietuvių komunistų žyg
darbiais. Filman įtraukti ir kompartijos 
pogrindininko Alekso Jasučio, žuvusio Is
panijoje, eilėraščių posmai.

MEDŽIOTOJU PLANAI
Šį sezoną Lietuvos medžiotojai planuo

ja sumedžioti 3 tūkstančius briedžių, 10 
tūkstančių stirnų ir 9 tūkstančius šernų. 
Ančių numatoma sumedžioti 21 tūkstantis. 
Valstybinės briedienos ir stirnienos paruo
šos turi būti įvykdytos iki lapkričio 10 d., 
šernienos — iki gruodžio 31 d. Ne mažiau 
kaip 80% sumedžiotų ir į mėsos kombina
tus pristatytų žvėrių turi atitikti aukš
čiausios rūšies reikalavimus.

ČIURLIONIS Į MASKVĄ
Specialiuose šaldytuvuose į Tretjakovo 

galeriją išgabenta 64 M. K. Čiurlionio pa
veikslai. čia jie bus rodomi publikai per 
du mėnesius. Pirmoji M. K. Čiurlionio kū
rinių paroda Maskvoj buvo suruošta 1911 
m. Čia jo paveikslai praleido ir pirmąjį 
pasaulinį karą. Į Lietuvą jie buvo grąžinti 
1920 m.

LIETUVOS TEATRUOSE
Klaipėdos teatras pastatė Juozo Mar

cinkevičiaus dramą „Čičinskas“. Kaune 
statoma B. Sruogos „Milžino pauniksmė“, 
J. Grušo „Barbora Radvilaitė“ ir kt. Klai
pėdoje ir Palangoje Kauno teatras numa
to parodyti Keturakio komediją „Ameri
ka pirtyje“ ir K. Sajos „Mediniai balan
džiai“. Derliaus nuėmimo metu, kai kur 
tiesiog laukuose saviveiklininkai suruošia 
trumpus vaidinimus ir pirmūnų pagerbi
mus.

AR GERAS ALUS?
Garsiose Plzeno alaus daryklose yra la

bai griežta alaus kontrolė.
žiloje senovėje kiekvienas aludaris bū

davo reguliariai kviečiamas į miesto rotu
šę. Jis turėdavo atsinešti ąsotį savo alaus. 
Ten tikrintojas išpildavo alų ant specia
laus ąžuolinio suolo, ir aludaris su odinė
mis kelnėmis sėsdavosi į palietą alų. Jei, 
alui išdžiūvus, jis pakildamas pakeldavo 
ir suolą, reiškė, kad alus išlaikė bandymą. 
Priešingu atveju aludaris būdavo griežtai 
įspėjamas už blogą alų ir pagrasinamas, 
jog bus uždrausta jam daryti alų.

rasa
tiek mažai ir taip išsibarsčiusios po visą 
kraštą, kad nepajėgs išlaikyti kapeliono ir 
nejaus reikalo lietuviškų pamaldų. Be to, 
neseniai įvestos šeštadieniais pamaldos
bažnyčiose yra didelis smūgis tautinėms 
pamaldoms, nes, ypač mažesnėse kolonijo
se, sunku gauti bažnyčią vakarinėms lie
tuvių pamaldoms, o iš kitos pusės, suskal
džius pamaldas į dvi dienas, nustoja pa
trauklumo lietuviškos pamaldos dėl ma
žo lankytojų skaičiaus, negalint pravesti 
tinkamai lietuviškų giedojimų. Išvados 
liūdnos: Australijos lietuvių bažnytinis 
gyvenimas silpsta ir jo amžius neilgas."1'*

„Draugo“ (Nr. 179) kultūriniame prie
de B. Kazimieraitis rašo apie literatūrines 
premijas. Apie lietuviškąsias premijas jis 
šitaip pasisako:

„Mažoje savo lietuviškoje bendruomenė
je, atrodo, mes turime apsčiai pastovių ir 
atsitiktinių literatūros premijų. Kai kurią 
nors premiją laimi prastokas kūrinys,, tai 
net būname linkę galvoti, kad per lengva 
ranka gaminame laureatus (tiesą sakant, 
tarp rašančiųjų nebe kažin kiek, tur būt, 
ir turime nelaureatų — daugumas vaikš-
čiojame šauniai vainikuoti).“ - -
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Lietuvių Kronika

Pirmoji moterų organizacija

AUKOS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
P. Andrejauskas — 4.60 sv., J. Stundžia 

— 1.85 sv., J. Urbikis, V. Lisius, A. Gud- 
liauskas — po 0.50 sv.

LAIMINGIEJI NUMERIAI
„Europos Lietuviui" paremti loterijoje 

premijas laimėjo šie numeriai:
I premija (£50.00) Nr. 04791
II premija (£25.00) Nr. 03158
III premija (£15.00) Nr. 03392
IV premija (£10.00) Nr. 00201

TOLIMI SVEČIAI

Lietuvių Namuose lankėsi svečias iš to
limos Naujosios Gvinėjos, tos salos Van
dens Išteklių Biuro direktorius, dtpl. inž. 
Petras Dirkis su žmona. N. Gvinėjos sala 
iki šiol priklausė Australijai ir tik rugsė
jo 16 d. jai buvo suteikta nepriklausomy
bė. Inž. P. Dirkio pasakojimai apie šią eg
zotišką salą ir jos dar gana primityvius 
gyventojus yra nepaprastai įdomūs. Būtų 
tikrai malonu skaityti jo ilgų metų išgyve
nimus su tos salos žmonėmis, aprašytus 
spaudoje.

Pasinaudodamas proga, inž. Dirkis kar
tu su žmona dalyvavo lietuvių sąskrydyje 
Birminghame ir apsilankė Lietuvių Sody
boje. ' •

SĄSKRYDIS BIRMINGHAME

Tautos šventės proga Birminghamo 
DBLS skyriaus ruoštas lietuvių sąskrydis 
praėjo sėkmingai ir sutraukė apie 400 
žmonių. Plačiau apie sąskrydį kitą savai
tę.

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

DAINAVIECIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas rugsėjo 27 d.

Maloniai kreipiamės į visus, kas tik ga
li, paaukoti turgeliui vartotų drabužių, 
avalynės, žaislų, namų apyvokos reikme
nų ir kt.

Turgeliui skirtus daiktus prašome siųs
ti iki rugsėjo 10 d. Dainavai, 2, Ladbroke 
Gardens, Wil 2PT, arba palikti lietuvių 
parapijos klebonijoje ar „Baltic Stores“.

Už Jūsų gerą širdį iš anksto dėkojame.
Dainavietės

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Išplėšėme lapą iš mūsų metinio kalendo
riaus dar kartą paminėdami Tautos Šven
tę Nottinghame.

Šiais metais praėjo rimtesnėje atmosfe
roje: tiek paskaita, tiek programa.

Taręs atidarymo žodį I. Gintila, L. A. S. 
Nott. sk. sekretorius, pranešė, kad šį va
karą turime svečią iš Amerikos kun. K. 
Kuzminską. Svečias perdavė linkėjimus iš 
Čikagos, ragindamas dirbti, mokytis ir 
remti lietuvišką darbą išeivijoje.

Nottinghamo DBLS skyriaus pirminin
ko K. Bivainio paskaita buvo daugiau po
litinio pobūdžio. Stengdamasis parodyti 
mūsų prispaudėjų tikslus, jis kiek dau
giau įsigilino į politinę padėtį, pabrėžda
mas okupantų klastingumą ir jų pasiseki
mus politiniai apsnūdusiuose Vakarų kraš
tuose.

Programą taip pat atliko suaugesnės jė
gos.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBYJE — rugsėjo 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — rugsėjo 21 d., 11.15 
vai., Lietuvių židinyje.

MANCHESTER — rugsėjo 28 d., 11 vai.
BRADFORDE — rugsėjo 21 d., 12.30 vai.
HARROGATE — rugsėjo 28 d.. 1 v. p. p., 

St. Robert's bažn.
BRADFORDE — spalio 5 d., 12.30 vai.
LEEDSE — spalio 12 d., 3 vai. p. p.
GLOUCESTERY — rugsėjo 27 d., 13 vai. 

St. Peteris, London Rd.
STROUDE — rugsėjo 27 d., 17.30 vai. Bee

ches Green. Išpažintys lietuviškai ir 
itališkai nuo 17 vai.

NOTTINGHAME — rugsėjo 28 d., 11.15 
vai. Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — rugsėjo 28 d., 16 vaL 
Sacred Heart, Mere Rd.

Pradžiai du duetus sudainavo N. Vaino- 
riūtė ir A. Lisiūtė, pritariant kanklėmis E. 
Vainorienei.

Po to E. Ju riešai t ytė-Her rington jaus
mingai padeklamavo iš Maironio kūrybos.

Sekė tenoro C. Leadwood solo dainos 
angliškai.

Kanklių duetus labai muzikaliai atliko 
E. Vainorienė su dukra Nijole.

V. Gasperienė solo padainavo porą liau
dies dainelių.

Vakaro staigmena buvo, kai Nottingha
mo lietuvių draugas C. Leadwood ir V. 
Gasperienė sudainavo lietuviškų dainų 
duetus. Dažnai bendraudamas su lietu
viais, jis pamilo lietuvišką dainą ir šiam 
vakarui specialiai išmoko dvi dainas lie
tuviškai.

Solistams akompanavo Nottinghame ge
rai žinomas pianistas A. Crooks.

Pabaigai deklamaitorė, daina tyliai prita
riant kitiems programos dalyviams, dar 
kartą mus grąžino į Maironio numylėtą 
mūsų gimtinę.

I. Gintilai padėkojus, programa užbaig
ta Tautos Himnu.

h. g.

BRADFORDAS
LANKĖSI KUN. KUZMINSKAS

Rugsėjo 8 d. Bradforde apsilankė kun. 
K. Kuzminskas, Lietuvių katalikų religi
nės šalpos rėmėjų veikėjas, organizuoti 
minėtos šalpos rėmėjus. Tuo reikalu su 
kun. kapelionu aplankė keletą šeimų, kel
damas mintį realia parama prisidėti prie 
religinės šalpos. Pasiūlymą visi sutiko su 
tikru lietuvišku įsijautiimu. Aukas telkti 
sutiko K. Bendrijos valdybos narė p. Voi- 
cekauskienė ir J. Burbienė. Plačiau tuo 
reikalu nutarta painformuoti per pamal
das ir K. Bendrijos susirinkimą. Iš Brad- 
fordo svečias išvyko į Manchester).

SUSIRGO

Rugsėjo 6 d. savo šeimos ir artimųjų ra
telyje M. Murauskienė atšventė 60 metų 
amžiaus sukaktį. Jos pagerbti iš amerikie
čių bazės Upper Heyforde atsilankė am. 
karininkas R. Hamel su lietuvaite žmona 
Maryte ir trimis vaikais.

Sekmadienį sukaktuvininkė su svečiais 
dalyvavo lietuvių pamaldose. Priėmusi šv. 
Komuniją, visų išgyvenimų paveikta, bu
vo ištikta širdies smūgio ir ambulansu nu
vežta į ligoninę.

M. Murauskienei, kuri rengėsi netrukus 
aplankyti savo dukrą Laimutę JAV. linki
me greitai sustiprėti ir pasidžiaugti užsi
tarnautomis atostogomis.

VOKIETIJA
LIETUVIŠKA PARODA

Muenchene „Muenchener Stadtmuseum“ 
suruošta gintaro, keramikos, tekstilės ir 
grafikos darbų iš Lietuvos paroda, kuri 
bus atidaryta iki rugsėjo 27 d. Parodos 
atidaryme dalyvavo Dailininkų Sąjungos 
Taikomosios sekcijos pirmininkas A. Lau-

Manchesterio „Ramovė“
— sekr. ir K. Murauskas — ižd.; į kontro
lės komisiją buvo išrinkti A. Kuzmickas 
ir A. Gerdžiūnas.

Neužilgo skyrius įsigijo savo vėliavą, 
kurią pakrikštijo eilinio Eimučio vardu. 
Krikšto tėvais buvo A. Šukys, dviejų Vy
čio Kryžių kavalierius, ir Magdalena Na
vickienė. Vėliava buvo iškilmingai pa
šventinta 1957. XI. 9.

Tuoj pat ramovėnai pradėjo savo veik
lą. Pagal bendrą organizacijų susitarimą 
Manchesterio Liet. Kultūros Koordinaci
niame Komitete, kurio nariais yra visos 
Manchesteryje veikiančios liet, organiza
cijos. pasiskirsčius minėtinas šventes ir 
įvykius, ramovėnams teko N. Metų sutiki
mas, Dariaus ir Girėno ir atkurtos Lietu
vos Kariuomenės šventės minėjimai. Be 
to, ramovėnai organizuotai lanko Mostone 
liet, kapines birželio mėnesį, minint trė
mimus į Sibirą ir lapkričio mėnesį — Vė
linių dieną. Ramovėnai kiekvienais me
tais dalyvauja Eccles Britų Lygos karių ir 
įvairių organizacijų eisenoje ir' prie žu
vusių karuose už laisvę paminklo padeda 
vainiką. Todėl ramovėnų organizacija ir 
lietuviai Eccles miesto gyventojams yra 
gerai žinomi. Ši organizacija yra neišdil
domai įrašyta į Eccles miesto istoriją.

Ramovėnai neapsiriboja vien tik minė
jimų rengimu, bet rengia i.r ekskursijas, 
pobūvius; remia skautus, Tautos Fondą ir 
yra Lietuvių Fondo narys. Kol buvo va
dovų, turėjo ir savo oktetą, kuris įvairio
mis progomis padainuodavo Manchestery 
ir kitur, o lietuviški) pamaldų metu giedo
davo ir tebegieda su kitais. Oktetui pro
tarpiais vadovavo Juška ir T. Burokas. 
Dabar, reikalui esant, vadovauja A. Jaki-

Tuoj po II-jo pasaulinio karo, kai lietu
viai pradėjo kurtis juos priėmusiuose 
kraštuose, jie ėmėsi organizuotis į įvairius 
kultūrinius, tautinius vienetus, o buvę ka
riai — į ramovėnų organizaciją. Tuo tiks
lu 1950. XI. 26 Čikagoje „Margučio“ patal
pose buvo sušauktas karių pasitarimas są
jungos steigimo reikalu, kuriame vienin
gai pasisakyta už Sąjungos įsteigimą. 
Tuo pačiu metu buvo išrinkta Sąjungos 
Statutui paruošti komisija, kurią sudarė 
A. Rėklaitis, P. Linkus ir B. Michelevičius.

Sąjungos steigiamasis susirinkimas įvy
ko 1950. IV. 2. Sąjunga pavadinta Lietu
vių Karių Veteranų Sąjunga „RAMOVĖ“. 
Jos tikslas — palaikyti gyvą ir kovingą 
kario dvasią; remti Lietuvos laisvinimo 
bylą; narių tarpe palaikyti lietuviškas 
tradicijas, solidarumą, draugiškumą; ska
tinti vienybės ir pasiaukojimo idėjas; kel
ti savo narių kultūrinį ir karinį lygį; rū
pintis narių moraline ir medžiagine pa
rama ir t. t.

Šios organizacijos įsteigimas rado atgar
sio visuose lietuvių gyvenamuose kraštuo
se. Buvę kariai pradėjo steigti skyrius. 
Šiuo metu pasaulyje tokių skyrių yra 20.

Ši karių organizavimo idėja pasiekė ir 
Manchesterį. Pirmasis šios organizacijos 
steigimo iniciatorius buvo Vladas Kaps
tys. Skyriaus steigimo organizatoriais bu
vo Kazys Murauskas ir a. a. Balys Kli
mas.

Steigiamasis skyriaus susirinkimas įvy
ko 1955. VII. 30 Manchesterio Liet. Soc. 
klubo patalpose. Jame dalyvavo 18 asme
nų, iš jų 16 užsirašė nariais. Steigiamasis 
susirinkimas išrinko pirmąją valdybą, ku
rią sudarė V. Kupstys — pirm., B. Klimas

cius ir Vilniaus Dailės Muziejaus direkto
riaus pavaduotojas R. Budrys. Iš Muen- 
cheno paroda bus pervežta į Koelną.

„Sueddeutsche Zeituing“ pasigenda prie 
parodos eksponatų platesnių paaiškinimų. 
Vien tik vardai — Kvietkevičiūtė, Siliiuš- 
kaitė, Kazukaitytė, Kalpokovaitė, esą, žiū
rovui nieko nepasako.

Ta proga laikraštis nurodo, kad Lietu
voje kasmet apdirbama nuo keturių iki 
penkių tonų gintaro.

MIRĖ O. BALANDIENĖ
Rugsėjo 2 d. Lauenburg/Elbe mirė Klai

pėdos krašto lietuvė Ona Balandienė, gi
musi 1880 m.

Velionė visą savo gyvenimą buvo labai 
giedri, nepaprastai darbšti, tvarkinga ir 
pamaldi moteris. Ji gražiai išaugino tris 
dukteris, kurių viena (Drungilienė) gyve
na Vokietijoje, antroji (Šalčiūnienė) Ang
lijoje ir trečioji (Gailevičienė) Kanadoje.

Ilsėkis ramybėje.

MIRĖ V. STELMOKAS
Vytautas Stelmokas buvo rastas negy

vas savo kambaryje. Atrodo, kad jis kelias 
vasaros dienas išbuvo numiręs, niekam ne
žinant. Palaidotas Kaiserslauteme miesto 
kapinėse 1975 m. rugpjūčio 27 d., dalyvau
jant koletai jo senų pažįstamų. Laidojimo 
apeigas atliko Kaiserslauitemo lietuvių ka
pelionas kun. Br. Liubinas.

Velionis buvo gimęs 1916 m. rugsėjo 15 
d. Paluobuose, Griškabūdžio valsčiuje, ša
kių apskrityje. Tėvai vėliau persikėlė į 
apskrities miestą Šakius, kur Vytautas už
augo ir baigė gimnaziją. Vėliau Karo mo
kykloje atsitarnavo kariuomenėje. įsigy
damas jaun. leitenanto laipsnį. Universi
tete baigė agronomijos studijas. 1944 m. 
atsirado Vokietijoje, kiek vėliau Kaisers- 
laulterne įstojo į Labour Service kuopą ir 
ten išbuvo iki praėjusių metų. Galiausiai 
gyveno Kaiserslautern© mieste, nieko ne
dirbdamas. Kalbama, kad JAV-se gyvena 
jo sesuo, kuri jam rašydavusi laiškus, bet 
Vytautas, bent paskutiniais metais, jokių 
ryšių su niekuo nepalaikė ir savo seseriai 
į laiškus neatsakęs.

Šio gražaus ir didžiai prasmingo antka
pio kūrėjams:

dailininkui A. Krivickiui, aukų rinkimo 
komitetui ir visiems brangiems aukoto
jams, kurie savo menu, rūpesčiu bei įnašu 
jį pastatydino, tariame mūsų padėkos žo
dį, siųsdami „savo raudą į Ištikimąjį“ (Ps. 
142, 1), savo pažadu įžiebusį mumyse ne
užgesinamą viltį: „Kas tiki mane, nors ir 
mirtų, bus gyvas“ (In. 11, 25).

Paulina Ivinskienė 
Kęstutis Ivinskis

ŠV. ONOS MOTERŲ DRAUGIJOS 
60 M. SUKAKTIS

Šv. Onos Moterų Draugija yra seniausia 
moterų organizacija Londone. Ši draugija 
šiemet mini savo gyvavimo 60 m. sukaktį. 
Ta proga nors trumpai susipažinkime su 
tos draugijos veikla ir anuometine lietu
viško gyvenimo eiga.

Rašoma, kad Londono lietuviškojo gy
venimo pradininkais yra du pirmieji lie
tuviai — Krymo karo belaisviai: Kielius 
iš Alvito ir Marcinka iš Marijampolės. Di
desnė emigracija į Angliją prasidėjo po 
1863 m. sukilimo. I Londoną atkeliavusie
ji lietuviai daugiausia kūrėsi Silvertown 
priemiestyje. Pirmąją organizaciją Londo
ne įsteigė kun. T. Banaitis 1896 m. Iki pir
mojo karo pradžios jau buvo įsisteigusi vi
sa eilė įvairių organizacijų. Jose darba
vosi vyrai ir moterys. Bet moterys savo 
atskiros organizacijos dar neturėjo.

1914 m. prasidėjo pirmasis pasaulinis 
karas. Jis skaudžiai palietė ir Londone gy
venančius lietuvius. Susilpnino organizaci
nę veiklą, suardė žmonių šeimyninį gyve
nimą, kuris dar ilgai neatsitaisė nė karui 
pasibaigus. Pagaliau šaukiamojo amžiaus 
lietuviai vyrai buvo mobilizuoti ir įjungti 
į karinę tarnybą. Remiantis pasirašyta 
Anglijos ir Rusijos konvencija, lietuviai 
buvo paimti į Anglijos kariuomenę arba 
išvežti tarnauti į Rusiją. Tai buvo didysis 
Anglijos lietuvių išsisklaidymas, įnešęs 
daug demoralizacijos ir suardęs šeimas. 
Karo metu ir kilo mintis įsteigti Londone 
moterų draugiją, kuri apjungti) moteris ir 
rūpintųsi jų šalpa. Tą mintį pirmas iškėlė 
kun. K. J. Matulaitis. Jam pritarė V. Ba- 
rulis, J. Sleznikas, P. 'Straškauskas, ir jie 
visi pradžiai paaukojo po vieną svarą. Mo
terys tam sumanymui mielai pritarė ir 
1915 m. rudenį įsteigė šv. Onos Moterų 
Draugiją. Pirmąja draugijos pirmininke 
buvo išrinkta Agota Scinskienė. Ilgiausią 
laiką, net 24 metus, draugijai pirmininka
vo žinoma Londono lietuvių veikėja, gra
žią lietuvišką šeimą išauginusi, O. Liu- 
džiūvienė. Taip pat draugijos pirmininke 
yra buvusi neseniai savo nusipelniusi vy
rą, didelį lietuvių veikėją Petrą Bulaitį, 
palaidojusi, O. Bulaitienė. Be šitų vyres
niosios kartos veikėjų Šv. Onos draugija; 
yra pirmininkavusios M. čečetienė, E. 
Senžikienė, Bu Namajuškienė, V. Puido
kienė, P. Senkuvienė, M. Damidavičienė ir 
kt. Šiuo metu draugijai pirmininkauja 
veikli ir energinga Adelė Kriaučiūnienė. 
Kitos valdybos narės šiuo metu yra M. 
Damidavičienė, M. Knabikienė ir M. Pa- 
rulienė.

Pradžioj draugija rūpinosi tik savo na
rių šalpa. Šelpė našles moteris, jų vaikus 
ir davė piniginę paramą ligoje. Ištekan
čioms narėms davė kraitelį pagal išbūtus 
draugijoje metus ir rūpinosi mirusiųjų 
narių laidotuvėmis, švenčių progomis lan

mavičius.
Ramovėnai gražiai sutaria su visomis 

organizacijomis ir jas palaiko. Tarpusavis 
narių sugyvenimas yra draugiškas. Ser
gantiems nariams premti, po šešių sirgi
mo savaičių, yra pravedamos rinkliavos. 
Bendrai paėmus, ramovėnų organizacija 
Manchesteryje yra viena iš pajėgiausių ir 
stipriausių. Plačiau nuveikti ramovėnų 
darbai buvo ir yra aprašomi Europos Lie
tuvyje ir ŠAL Biuletenyje.

Prieš keletą metų Stoke-on-Trent įsi
steigė grandis, kuri priklauso Mancheste
rio skyriui. Dabartinę jos valdybą sudaro 
V. Andruškevičius — pirmininkas ir K. 
Kamarauskas — iždininkas. Visi grandies 
nariai, dėl jų mažo skaičiaus ir nepalan
kių veikimo sąlygų, numato įsijungti į 
Manchesterio skyrių. Keletas jų taip ir 
padarė. Manchesterio skyrius šiuo metu, 
įskaitant ir grandį, turi 60 narių. Numa
toma, kad ateityje jų skaičius dar didės.

Dalis narių — Balys Klimas, Juozas 
Preibys, Edvardas Katiliorius, Antanas 
Gerdžiūnas, Edvardas Sabaliauskas, An
tanas Šliauteris, Aleksas Navackas ir 
pulk, leitenantas Vladas Strimas — yra 
mirę. Pirmieji septyni ilsisi Mostono R 
katalikų kapinėse prie lietuvių paminkli
nio Kryžiaus, o Vladas Strimas palaidotas 
Londone. Jų vieton įstojo nauji nariai.

Praėjusių ir šių metų ramovėnų sky
riaus valdybą sudaro K. Murauskas — 
pirmininkas, kuris pirmininkauja 16-ti 
metai iš eilės, A. Popelis — vicepirminin
kas, A. Podvoiskis — sekretorius, A. Ja
kimavičius — iždininkas ir V. Kupstys — 
reikalų vedėjas. Revizijos komisiją suda
ro S. Lauruvėnas — pirm., A. Rimeikis — 
vicepirm. ir J. Milaknis — sekr. Kandida
tas — A. Bendžius.

Šie metai ramovėnams yra jubiliejiniai, 
nes liepos 30 d. sukako 20 m., kai jie įsi
steigė.

Plačiau apie ramovėnus yra parašyta 
ŠAL BIULETENYJE Nr. 26 jubiliejinėje 
laidoje.

RAMOVĖNŲ ŽINIAI

L. K. V. S-gos „Ramovės" Manchesterio 
skyriaus 20-ties metų jubiliejaus proga iš 
CV-bos JAV buvo gautas sveikinimas, ku
ris atėjo keturias dienas pavėlavęs. Ten 
rašoma:
LKVS „Ramovė“
Manchesterio Skyriaus Valdybai

„Atsakant į Jūsų š. m. rugpjūčio mėn. 

kė senas ir ligotas moteris, jteikdamos 
šventines dovanas. Draugija ir dabar šel
pia reikalingas pagalbos savo nares.

Rūpinosi bažnyčios papuošimu ir jos iš
laikymu. Todėl 1929 m. draugija nutarė, 
kad visos narės būtų ir parapijinės šv. 
Kazimiero draugijos narėmis ir mokėtų 
bažnyčiai išlaikyti savaitinį mokestį. Nu
pirko bažnytinę vėliavą, papuošė ir pri
žiūrėjo šv. Onos altorėlį. Kun. K. J. Matu
laitis prašė melsti šv. Onos pagalbos, nes 
tuo metu jis buvo sunkiai paralyžuotas. 
Sekmadieniais laikomos ankstyvosios Mi
šios buvo skiriamos vaikučiams. Buvo su
darytas vaikučių chorelis, kuris pamaldų 
metu giedodavo lietuviškas giesmes. Vi
sus vaikučius, 'kurie dalyvaudavo chorely
je, bažnytinėje procesijoje ar ateidavo į 
jiems skirtas pamaldas, sutiko globoti Šv. 
Onos Draugija. Ji paruošdavo vaikučiams 
kiekvieną sekmadienį nemokamus užkan
džius, o vasaros metu dovanai nuveždavo 
į pajūrį. Narės parengimuose pardavinė
davo įvairius saldumynus ir gautą pelną 
skirdavo „vaikučių arbatos fondui“. Drau
gija organizuotai dalyvaudavo religinėse 
procesijose, kurios žygiuodavo Londono 
gatvėmis.

Po kelių metų draugija jau įsijungė ir į 
visuomeninį veikimą. Ruošė ekskursijas į 
pajūrį, lankė religines Anglijos vietoves ir 
lietuviškas kolonijas. Lietuviškų tradicijų 
palaikymui, ruošė Margučių balius, vai
kams kalėdines ir kitokių švenčių pramo
gėles. Ruošė koncertus, žymiųjų svečių 
priėmimus ir išleistuvių vakarienes. Pra
dėjo ruošti Motinos dienos ir Tėvo dienos 
minėjimus. Taip pat draugija yra pasta
čiusi ir keletą scenos veikalų. Palaikė 
glaudžius ryšius su Lietuvos Katalikių 
Moterų Draugija, prenumeravo iš Lietu
vos „Moterį", „šaltinį“ ir kitus laikraš
čius.

Antrojo karo metais dalyvavo Lietuvai 
Gelbėti Fondo veikloje, darė rinkliavas 
Raudonajam Kryžiui. Pasibaigus karui, 
rūpinosi pagalbos teikimu lietuviams pa
bėgėliams Vokietijoj ir kitur. Piniginėmis 
aukomis ir paskolomis rėmė Londono lie
tuvių bažnyčią, Sporto ir Socialinį klubą 
ir kitus lietuviškos veiklos centrus. 1948 
m. DBLS suvažiavimo dalyviams suruošė 
vakarienę, o kai buvo nupirkta Lietuvių 
Sodyba, ruošė ekskursijas ją aplankyti. 
Draugijos narės yra ir kitų organizacijų 
parengimų nenuilstančios talkininkės.

Draugijos įnašas į Londono lietuviškąjį 
gyvenimą yra nepaprastai svarbus ir dide
lis. Tai mūsų darbščiosios bitutės, šeimos 
židinio saugotojos, lietuviškos veiklos dir
vonų purentojos. Jų nuveikti darbai bus 
kelrodžiu ateinančioms kartoms. Garbin
gos sukakties proga nuoširdžiai sveikina
me. reiškiame dėkingumą ir linkime ge
riausios sėkmės ir našaus darbo ateities 
veikloje.

V. Vytenietis

7 d. raštą, širdingai dėkojama Jums už ma
lonų pakvietimą dalyvauti Jūsų vadovau
jamo Manchesterio Skyriaus 20-čio sėk
mingos veiklos jubiliejinio minėjimo šven
tėje.

Su giliu apgailestavimu tenka Jums pra
nešti, kad dėl nemažų finansinių išlaidų, 
tolimo kelio ir kt. Centro Valdybos atsto
vas negalės Jūsų garbingoje šventėje da
lyvauti.

šia proga malonėkite priimti ir perduo
ti LKVS „Ramovė“ Centro Valdybos svei
kinimus bei širdingiausius linkėjimus vi
siems skyriaus nariams bei jų šeimoms, 
kad sekantį dvidešimtmetį švęstume Ne
priklausomos Lietuvos mėlynoje padangė
je.

Tegu ši, taip prasminga, šventė jungia 
Jus visus ir stiprina dvasioje kovoje dėl 
Laisvos Lietuvos džiaugsmingo prisikėli
mo.“

K. Dabulevičius, CV-bos Pirmininkas 
Ed. Vengianskas, Sekretorius

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 6 d. DBLS-gos Manchesterio 
skyrius surengė MLS klube Tautos šven
tės minėjimą, į kurį atsilankė apie 80 žmo
nių. Dalis jų buvo atvykusių ir iš kitų 
miestų.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS 
Manchesterio skyriaus pirm. A. Jalovec- 
kas. Jis trumpai nusakė šio minėjimo 
prasmę ir pakvietė H. Vaineikį-Vaines 
skaityti paskaitos.

Prelegentas savo paskaitoje prisiminė 
Lietuvos senovę, nepriklausomybės laiko
tarpį, okupaciją ir tremtį. Jis iškėlė tuos 
uždavinius, kuriuos mes, kaip tauta, turi
me atlikti, kad išliktume nenutautę, ligi 
Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę. Lie
tuva gali būti pavergta, bet tautos dvasios 
pavergti neįmanoma. Po to svečias V. Ig- 
naitis iš Bradfordo šventės proga visus 
pasveikino ir keletą žodžių pridėjo nuo sa
vęs.

Meninėje dalyje J. Banys iš Boltono pa
deklamavo tai progai pritaikytą eilėraštį. 
M. Gelvinauskienės iš Gloucester!© vado
vaujama tautinių šoklių grupė, susidedan
ti iš J. ir L. Hunt, M. Meškelevičiūtės, P. 
Paibrėžaitės, M. Karmalevičiūtės ir K. 
Kupstytės, pašoko tautinių šokių.

Skyriaus pirm, išreiškus visiems padė
ką už atsilankymą ir programos atlikimą, 
minėjimas buvo užbaigtas Tautos himnu.

A. P-kis
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