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Vienas seniausių Pietų Amerikos laik
raščių „Argentinos Lietuvių Balsas" įsidė
jo vedamąjį, pavadintą „Pasitarimas su 
prenumeratoriais". Tame rašinyje svarsto
mi labai aktualūs laikraščio reikalai.

„Negalėdami susitikti visi kartu, susi
rinkti po vienu stogu, panaudojome savo 
leidinio skiltis svarbiems reikalams ap
svarstyti“.

Toliau laikraščio leidėjai aiškina, kad 
nepaprastai pabrangus laikraščio persiun
timui. o taip pat medžiagoms, elektrai ir 
darbo jėgai, atsirado beveik nenugalimų 
sunkumų leisti toliau laikraštį.

„Dėl tų sunkumų ir tenka pasitarti. Kai 
kas labai lengvai išsprendžia reikalą: pa
kelti prenumeratos mokestį tiek, kiek vis
kas pabrango — ir baigta. Bet mes žino
me, kad mūsų prenumeratoriai yra daugu
moje pensininkai, kurie, anaiptol, negavo 
tokių didelių pakėlimų. Visi sunkiai ver
čiasi, todėl ir mes nedrįstame pakelti pre
numeratą tiek daug. Bet iš kitos pusės vėl 
problma: mažėja prenumeratorių skaičius 
— vieni negrįžtamai iškeliauja, kiti dėl 
ekonominių sunkumų atsisako.

Niekados ir niekur pasaulyje lietuviško 
laikraščio leidimas neapsimokėjo. Visos 
leidyklos turi pašalines pajamas, kad ga
lėtų laikraštį leisti."

Papasakoję tokias nelinksmas istorijas 
savo skaitytojams, A. L. Balso leidėjai 
praneša, kad prenumeratos mokestis 
dvigubinamas. Kol padėtis galutinai 
aiškės, savaitraštis bus išleidžiamas 
vieną kartą per mėnesį.

Kodėl šitas istorijas šičia kartojame? 
Todėl, kad ir mūsų padėtis yra labai pa
naši. Iki šiol lygiai pusė visos prenumera
tos buvo išleidžiama laikraščio persiunti
mui. Bet dabar tos sumos nebeužtenka, nes 
paštas persiuntimo mokesčius dar pa
didino. Už likusią pinigų sumą nuper- 
kame popierių, dažus ir laikraštį atspau- 
džiame. O pagrindiniams darbams — su
rinkimui ir redagavimui — pinigų nebelie
ka. Dalį jų sudeda aukotojai, keletas šimtų 
svarų gauta iš loterijos, bet 
našta vis dėlto tenka leidėjams 
ir L. Namų Bendrovei. Mūsų 
latviai jau šiais metais savojo
čio kainą pakėlė iki devynių svarų.

Leidėjai ir redakcija gauna įvairių pa
tarimų: vieni siūlo laikraščio prenumera
tos mokestį padvigubinti, kiti pageidauja, 
kad L. N. Bendrovė prisiimtų dar didesnę 
pašalpos naštą, negu iki šiol neša. Treti 
nurodo i JAV ir Kanados lietuvių laikraš
čius, kurie, turėdami žymiai daugiau pre
numeratorių ir visokių skelbimų, šiaip 
taip verčiasi, prenumeratos per daug ne- 
keldami. Nuolat skelbiami aukotojų sąra
šai rodo, kad ir jų padėtis nėra lengva.

Mūsų, kaip ir Argentinos, skaitytojų 
daugumą jau greitai sudarys pensininkai, 
kurie gal nebepajėgtų prenumeruotis, jei, 
sakysime, laikraščio kaina būtų padidin
ta iki dešimties svarų metams. Būtų gai
la. kad dėl kainos pakėlimo žymiai suma
žėtų prenumeratorių skaičius. Reikia ieš
koti tam tikro vidurio, tinkamiausios išei
ties. į tą ieškojimą norėtųsi įtraukti ir pa
čius skaitytojus, išgirsti jų nuomones, nes 
prieš darant kurį nors didesnį žygį, visada 
sveika pasitarti.

Laikraščio prenumeratos mokestį nusta
tys leidėjai. Jie yra susirūpinę mūsų vie
nintelio savaitraščio likimu ir dabar jau 
svarsrto visas priemones jam padėti. Mes 
visi tikime, kad leidėjai, ypačiai L. N. ben
drovė, daug metų laikraštį rėmusi, neatsi
sakys remti ir toliau. Tačiau jie yra rim
tai susirūpinę, kad tos panamos reikalavi
mai neprašoktų jų finansinio pajėgumo.

Tikėkime, kad į rimtų skaitytojų pagei
davimus leidėjai visada atsižvelgs.

Baigiasi L. N. bendrovės finansiniai me
tai. Neužilgo paaiškės jos mėtinė apyvarta 
ir pelnai. Tais duomenimis pasinaudoda
mi. leidėjai ir nustatys laikraščio kainą 
ateinantiems metams. Tačiau jau dabar 
yra aišku, kad toji kaina turės būti padi
dinta. Jau vien svaro vertės nepastovu
mas kelia baimę, kad tą kainą gali prisiei
ti keisti net metų bėgyje, kaip yra padarę 
anglų laikraščiai ir kai kurie mūsų kaimy
nai. Mes šito nemalonumo iki šiol išven
gėme. Tikėkime, kad jo išvengsime ir atei
tyje, jeigu skaitytojai parodys gerą valią 
ir supras sunkią dabartinę padėtį.

AMALRIKAS VĖL NETURI RAMYBĖS

Žinomas rusų istorikas, knygos „Ar So
vietų Sąjunga išsilaikys iki 1984 metų?" 
autorius A. Amalrikas vėl buvo suimtas 
Maskvoje. Jis kaltinamas gyvenęs be vi
daus paso, kurio negalėjo gauti grįžęs iš 
Sibiro tremtie^ 1973 m. Vėliau policija 
Amalri’ką paleido, bet reikalauja išvykti į 
Izraelį, nors nei jis pats, nei jo žmona nė
ra žydai. Prašymas emigruoti į Olandiją 
ar JAV, kur jam buvo pasiūlytas darbas 
universitetuose, atmestas. Paskutiniuoju 
metu patirta, kad Amalrikas laikinai per
sikėlė gyventi į kaimą.

lietuvis
Londonas;, 1975 m. rugsėjo 30 d./įjemvosN
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SOVIETŲ LAIVYNAS DIRBA

JAV atominių laivų grupės, kuri atvyko 
į Portsmouthą, kapitonas Bryan Compton 
pareiškė,.kad juos visą laiką sekė sovietų 
laivai. Jo nuomone, britai net nežino, 
prie kanalo sutelktieji žvejų laivai 
klauso ne britams, o sovietams.

KAIP ATSKIRTI?

kad 
pri-

su-Sovietų 
stabdyti 
tuos, kurie daromi taikiems reikalams. Be 
to. jie siūlą bandymų kontrolę pavesti pa
tiems suinteresuotiems kraštams. Sovietų 
pasiūlymas kelia įtarimą, nes sunku 
nustatyti, kiek „taikiems tikslams“ 
tieji bandymai galėtų pasitarnauti 
reikalams.

Sąjunga oficialiai pasiūlė 
atominius bandymus, išskyrus

SOCIALISTINĖ EUROPA

būtų 
skir- 
karo

„The Observer" išspausdino per du nu
merius ilgą pasikalbėjimą su Yorkshire 
angliakasių prezidentu A. Scargill, kurio 
veikla pagreitino buv. konservatorių val
džios kritimą. Jis neišsigina savo mark
sistinių idėjų, bet negaili aštrių žodžių ir 
Sov. Sąjungos vadovams. Ypač griežtai pa
sisako prieš rašytojų persekiojimą ir 
draudimą žmonėms laisvai keliauti iš vie
no krašto į kitą. Sov. Sąjungos santvarka 
esanti daugiau rusų istorijos ir tradicijų 
padaras, nedaug ryšio turįs su marksizmu 
ir komunizmu. Kubos komunistų santvar
ką jis laiko esant žymiai pažangesne. Pa
klaustas apie Europos ateitį, šis 37 metų 
marksistas pareiškė, kad dabarties įvykiai 
galį priartinti socialistines Vakarų Euro
pos valstybes greičiau, negu daugelis gal
voja.

XXV-jį Sovietų K. P. kongresą. Čia Brež
nevas norėjo pasirodyti vosos Europos ko
munistų vadu, pajėgusiu apjungti visas 
partijas ir pašalinti esamus nesklandumus. 
Po dviejų metų paruošiamojo darbo, at
rodo, kad toji konferencija neįvyks. Vaka
rų Europos komunistų partijos panoro ei
ti kiekviena savo keliu, ir net dėtis į koa
liciją su kitomis politinėmis partijomis.

Brežnevo akimis tai būtų didžiausia 
schizma nuo 1917 m. revoliucijos. Kartą 
Vakaruose pradėjus flirtuoti su socialis
tais ir kitomis partijomis, to flirto kibirkš
tys lengvai gali persimesti ir j Rytų Euro
pą. Jeigu Portugalijos ar Italijos komunis
tai gali sėsti prie bendro valdžios stalo su 
kitomis partijomis, kodėl negalėtų tą patį 
daryti Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos ir 
kitų satelitinių kraštų komunistai. Jaus
damas šį pavojų, Brežnevas nedviprasmiš
kai atsistojo komunistų ideologo Zarodo- 
vo pusėje, kai šis pasiūlė pasinaudoti jėga 
ir smurtu valdžiai perimti. Politiniu at
žvilgiu buvo labai nepatogus laikas to
kiems pareiškimams daryti, tačiau Brež
nevui vis dėlto daugiau rūpi išlaikyti po 
savo sparnu Rytų Europą, negu leistis į 
ilgas ir varginančias diskusijas su Vakarų 
Europos nepaklusniais broliais.

Taigi rūpesčių esama. Visus juos būtų 
galima lengvai pašalinti tankų ir lėktuvų 
pagalba, šitų dalyki) Sovietuose į valias. 
Bet čia iškyla visų rūpesčių rūpestis — 
kaip šį žaidimą užbaigti patiems nenusi
sukus sprando. O vis dėlto Vakarų pasau
lis būkštauja ir budi, nes liūtas 
cijoje ir per ugnį šoka.

JĖGOS POLITIKA

UKRAINIEČIAI IR JŲ PATRIARCHAS

4.000 ukrainiečių katalikų iš visų lais
vojo pasaulio kraštų dalyvavo Mišiose Šv. 
Petro bazilikoje, Romoje, kur vyko jų su
važiavimas. Miišas koncelebravo kard. Jo- 
syf Slipyj su 16 ukrainiečių vyskupų, 80 
kunigų, suvažiavusių iš JAV, Kanados, 
Brazilijos. Argentinos, Australijos, Angli
jos, Prancūzijos, Vokietijos ir Jugoslavi
jos. Savo pamoksle kardinolas pareiškė, 
kad šiuo susirinkimu prie šv. Petro ka
po ukrainiečiai liudija savo tikėjimą, kurį 
jų broliai ir seserys Ukrainoj gina kančia 
ir krauju. Vatikano spaudos agentūros vir
šininkas Federico Alessandrini ta proga 
buvo laikraštininkų paklaustas, ar ukrai
niečiai susilauks savo patriarcho, nes kar
dinolą Slipyj jau dabar neoficialiai vadi
na patriarchu. Alessandrini atsakė, kad 
Paulius VI jau du kartus yra aiškiai pa
reiškęs, jog bent šiuo metu patriarchato 
ukrainiečiai negali turėti. Pagal K. Bend
rijos įstatymus bei II Vatikano santarybos 
nutarimus, patriarchatas gali būti tik 
voj teritorijoj, o ukrainiečiai katalikai 
sieniuose savos teritorijos neturi.

TOLYN NUO DEMOKRATIJOS

despera-

televizija
Konstan-

Sovietų Sąjungos radijas ir 
marksizmo-leninizmo teoretiku 
tinu Zarodovu. Pastarasis rugpiūčio mėne
sį paskelbė „Pravdoj“ straipsnį, kuriame, 
remdamasis Lenino išvedžiojimais, teigia, 
kad komunistų partijos privalo siekti pro
letariato diktatūros ir tuose kraštuose, kur 
jie neturi „aritmetinės" daugumos. Šiam 
reikalui jie turį nevengti pavartoti jėgą ir 
smurtą. Koalicija su kitomis politinėmis 
partijomis komunistams esanti nepriimti
na. Vakaruose aiškinama, kad Zarodovo 
žodžiai buvo taikomi Portugalijos, Italijos, 
Ispanijos ir Prancūzijos komunistams, ku
rie nelabai mielai juos priėmė.

Savo išgarsintame pasimatyme Brežne
vas užgyrė Zarodovo idėjas ir palinkėjo 
sėkmės. Tatai turi reikšti, kad ateityje rei
kia laukti komunistų veiklos suaktyvėjimo 
Vakaruose. Tai tau ir Helsinkio dvasia!

ISTORIJOS „EKSPERTAS“

sa- 
už-

Britų parlamento atstovas E. Griffiths 
savo vienoje kalboje pareiškė: „Tam tik
ras skaičius mūsų pramonės įmonių yna 
apsėstos marksistų ir maoistų, kurie, no
rėdami patenkinti savo politines ambici
jas. nei valandos nedels jas sunaikinti". 
Kita parlamento atstovė Jill Knight savo 
vieną kalbą užbaigė tokiu sakiniu: „Brita
nija vis labiau tolsta nuo demokratijos, o 
prof, sąjungos ir komunistai vis labiau įsi
gali. Prof, sąjungų rankose yra D. Brita
nijos gyvybinės arterijos, jos gali sunai
kinti kraštą, jeigu tiktai panorėtų".

„RheinischerMeikur“ (19. 9. 75) su gera 
ironijos doze aprašė San Francisco mieste 
rugpiūčio 24 d. prasidėjusį istorijos moks
lų tarptautini kongresą. Tame kongrese 
dalyvavo žymus skaičius ir Sov. Sąjungos 
istorikų. Vienas iš jų, S. L. Tiškvinskis, 
buvo išrinktas Žmogaus teisių komisijos 
pirmininku. Laikraštis pažymi, kad Tišk- 
vinski's tikrai yra žmogaus teisių eksper
tas. nes yra dirbęs KGB direktoriaus pa
dėjėju...

„Pagalvokite, kokias galimybes dabar 
turėtų Himmleris, jei dar būtų gyvas“, 
priduria nuo savęs laikraštis.

SACHAROVO PAREIŠKIMAS

BREŽNEVO RŪPESČIAI

Politiniai Brežnevo horizontai yra ne to
kie šviesūs, kaip iš tolo gali atrodyti. „The 
Times" savo rugsėjo 27 d. vedamajame iš
vardija tokius šio meto Brežnevo rūpes
čius: 1. Nepasisekusi Egipto ir Portugali
jos politika. 2. Negalėjimas susitarti su 
Vašingtonu dėl strateginių ginklų apribo
jimo. 3. Užsienio prekybos deficitas. 4. Sa
telitinių kraštų priekaištai dėl per aukštų 
naftos ir žaliavos kainų. 5. Nepilnai įvyk
dytas penkmečio planas.

Vienintelė šviesi žvaigždė Brežnevo po
litikos padangėje yra sėkmingai užbaigta 
Helsinkio konferencija. Bet į ją sudėtos 
viltys bent iki šiol nepasitvirtino — iš tik
rųjų niekas nepasikeitė.

Antrasis didelis laimėjimas, su kuriuo 
Brežnevas norėjo apvainikuoti savo poli
tinę karjerą, turėjo būti Europos komunis
tų partijų konferencija. Ji turėjo įvykti 
prieš ateinančių metų vasario mėnesio

Paklaustas, ar jis norėtų dalyvauti ap
klausinėjime Kopenhagoje, Aleksandras 
Sacharovas atsakęs: „Mielai dalyvaučiau, 
jeigu tiktai man būtų užtikrinta, kad po 
to apklausinėjimo bus leista sugrįžti į na
mus".

Ta proga britų žurnalistas Bernard Le
vin ..Times“ žurnale atvirai klausia skai
tytojus, kuris iš jų, gyvendamas sovietinė
je tironijoje ir turėdamas galimybę iš jos 
pasprukti, norėtų vėl į ją sugrįžti. Tiek 
daug žmonių rizikuoja gyvybę, bėgdami 
per spygliuotų vielų ir minų laukus, pa
likdami namus, darbą ir artimuosius, kad 
galėtų patekti į laisvę. Ir štai, Sacharovas, 
kaip ir kiek anksčiau Solženicynas, sutin
ka peržengti pragaro slenkstį ir įkvėpti 
laisvės oro tik su sąlyga, kad galės vėl su
grįžti ir kovoti už savo krašto žmogaus 
teises. Ir kas pasakys, 
nesama didvyrių?

kad Sov. Sąjungoje

GERIA VISI
„Pravdos“ žiniomis, 

numatoma sustiprinti 
liavimą. Neribotas girtuokliavimas ypačiai 
esąs paplitęs jaunimo ir darbininkų tar
pe. Degtinės parduotuvės beveik visiškai 
nepaisančios draudžiamųjų valandų.

Sovietų Sąjungoje 
kovą prieš girtuok-

XXIX metal

Tarptautinis apklausinėjimas
Rytų Europos Išeivijos komiteto rūpes

čiu, š. m. spalio 17-19 d. d. Danijos parla
mento rūmuose, Kopenhagoje, įvyks 
„Tarptautinis Andriejaus Sacharovo vardo 
apklausinėjimas".

Šiam apklausinėjimui pradžia buvo pa
daryta prieš pusantrų metų, kai iš Sov. Są
jungos buvo ištremtas Aleksandras Solže
nicynas. Tuo laiku prof. A. Sacharovas su 
kitais devyniais sov. intelektualais paskel
bė „Kreipimąsi iš Maskvos", kuriame bu
vo pasmerktas oficialus valdžios kaltini
mas prieš A. Solženicyną, ir iškelti tokie 
reikalavimai:

1) Išleisti Sov. Sąjungoje to autoriaus 
knygą „Gulago salynas“ ir padaryti ją pri
einamą kiekvienam piliečiui.

2) Išspausti ir paskelbti archyvus ir 
kitą medžiagą, kuri duotų Ceka, GPU, 
NKVD, MGB ir KGB veiklos pilną vaizdą.

3) įsteigti tarptautinį tribunolą nusikal
timams ištirti.

4) Apsaugoti nuo persekiojimo A. Sol
ženicyną ir leisti jam dirbti savo tėvynė
je.

šio kreipimosi autoriai kvietė įvairias 
organizacijas rinkti parašus, kad tas bū
tų įgyvendinta. Danijos komitetas ėmėsi 
konkrečių žygių tarptautiniam tribunolui 
suorganizuoti, bet tuoj pat susidūrė su di
delėmis kliūtimis. Sovietų valdžia ir ko
munistų partijos bandė visais būdais tą 
darbą sutrukdyti. Tam tikrais sumetimais 
teko atsisakyti nuo žodžio „tribunolas“, 
pasitenkinant tik apklausinėjimu liudinin
kų, kurie patys nukentėję, arba gerai ži
no 
A.
nu 
tu
tada pasakė:

„Toks apklausinėjimas, pravestas Ko
penhagoje, esančioje Europos centre, apie 
žmogaus teisių laužymą Sov. Sąjungoje, 
turi ypatingai didelę svarbą, nes gali tin
kamai nušviesti gyvenimo sąlygas Sov. Są
jungoje. Todėl su pasitenkinimu priimu 
žinią apie to teismo apklausinėjimo suor
ganizavimą ir esu didžiai dėkingas organi
zatoriams.

Norėčiau, kad aptariant persekiojimo 
formas, būtų paliestas ir klausimas dėl tei
sės laisvai išvykti iš Sov. Sąjungos ir grįž
ti. Nuo tos teisės priklauso visos kitos tei
sės. Tiktai leidus išvykti ir grįžti, galima 
būtų sustabdyti ligšiolinį žmogaus teisių

apie persekiojimus, kuriuos išvardijo 
Sacharovas savo pasikalbėjime telefo- 
su .jEerlingskie Tidende“ koresponden- 
1974 m. lapkričio 22 d. A. Sacharovas

laužymą. Toliau, prašyčiau atkreipti dė
mesį į tikinčiųjų persekiojimą Sov. Sąjun
goje. Tie persekiojimai pastaruoju laiku 
sustiprėjo ir daug žmonių, ypatingai Bal
tijos kraštuose, buvo suimta. Be to, reikė
tų įjungti ir tautinių mažumų klausimą 
Baltijos kraštuose, Ukrainoje. Armėnijo
je, Gruzijoje, o taip pat Krymo totorių ir 
Pavolgio vokiečių klausimus.“

Pasirodžius šiam pasikalbėjimui spau
doje, Danijos valdžia sutiko užleisti salę 
Parlamento rūmuose minėtam apklausinė
jimui pravesti. Po didelių paruošiamųjų 
darbų, nutarta apklausinėjimus padalyti į 
tris dalis: politinio ir ideologinio pobūdžio 
persekiojimai, tikinčiųjų persekiojimai ir 
tautinių mažumų .persekiojimai. Kiekvie
nai temai bus paskirta viena diena.

Tarp liudininkų numatoma turėti daug 
žmonių, kurie buvo ištremti iš So v. Sąjun
gos pastaraisiais metais, kaip A. Solženi
cynas. J. Jurašas ir daug kitų.

Apklausinėjimą praves tarptautinė tei
sininkų kolegija, į kurią tarp kitų įeina: 
S. Wiesenthal, Eugene lonescu, Haakon 
Lie, dr. Cornelia Gerstenmaier. Victor Zor- 
za, dr. A. Štromas ir prof. Erling Bjoel.

Tuo pačiu metu Kopenhagoje ruošiama 
knygų paroda. Joje bus išstatyti persekio
jamų autorių kūriniai, o taip pat knygos, 
kuriose vaizduojami sovietų nusikaltimai 
žmogaus teisių srityje. Paroda vyks Ko
penhagos centrinėje bibliotekoje. Tikima
si, kad laisvojo pasaulio spauda plačiai 
aprašys visą procesą.

Organizacinis komitetas turės daug iš
laidų. Todėl jis kreipiasi į visuomenę, pra
šydamas siųsti aukas. Komiteto adresas: 
The International Sakharov Hearing, P. O. 
Box 1035 DK — 1007 Copenhagen K., 
Denmark.

(Tyd. P.)

NAUJOJI VALSTYBĖ
Ką tik užgimusi nepriklausoma Papua 

Naujoji Gvinėja turi 3 milijonus gyvento
jų. Jie yra pasidaliję j tūkstanti atskirų 
giminių, kurios tarp savęs ne visada susi
kalba. Iš viso saloje yra vartojama 700 
skirtingų kalbų arba tarmių. Apie 90% vi
sų naujosios valstybės gyventojų yra be
raščiai primityvūs medžiotojai ar ūkinin
kai. Gal tai vienintelis pasaulyje kraštas, 
kuris nemoka pasigaminti svaiginančių 
gėrimų.

Segios DIENOS
— Dr. R. Murley, kovotojas už privatiš- 

ką gydymą, patarė JAV Kongrese nepa
sekti britų pavyzdžiu. įvedant nemokamą 
gydymą.

— Žinomas Sovietų poetas Jevtušenko 
atvyko į Angliją. Jis dalyvaus Literatūros 
festivalyje Cheltenhame. Vieni jį laiko 
modernišku disidentu, o kiti — komuniz
mo tarnu.

— Naujame (šeštame) Portugalijos mi
nistrų kabinete iš 14 ministrų tik vienas 
yra komunistas.

— Dickenso filmą „Great Expectations" 
ATV bendrovė po 2į metų derybų pardavė 
Sovietų Sąjungai.

— Italijoj įsigaliojo naujas įstatymas, 
pagal kurį ištekėjusi moteris turi lygias 
teises su vyru. Ji gali, jei nori, pasilaikyti 
ir mergautinę pavardę.

— Tasso žiniomis. Ukrainoj išvesta nau
ja kryžminė javų veislė, pavadinta „triti- 
kalė“. Tai esąs žieminio kviečio ir rugio 
kryžminis mišinys.

— Rytų Berlyne Sov. Sąjungos atstovai 
išėjo iš posėdžio, kuris svarstė Europos ko
munistų konferencijos reikalus. Vakarų 
Europos komunistai nesutinka su Brežne
vo direktyvomis.

— JAV spaudoj pasklido žinia, kad bri
tų vyriausybės sluoksniai pranešę apie ga
limą Ulsterio protestantų invaziją į pietų 
Airiją.

— Netoli Maskvos policija užpuolė apie 
100 žydų, kurie iškėlę taut. Izraelio vėlia
vą, linksminosi ir šoko. Jų tarpe buvo 9 
sunkumų kilnotojai iš Izraelio. Policija, 
neįveikusi žydų grupės, pasitraukė.

— Prof. Bernard, Pietų Afrikos širdies 
ligų specialistas, pranešė, kad jis turi šim
tą pacientų iš komunistinių kraštų, lau
kiančių širdies operacijų jo ligoninėje.

— Britų eksportas į Sov. Sąjungą šiais 
metais padvigubėjo, lyginant su praėju
siais.

— Rusų šv. Anastazijos ikona Sothebys 
varžytinėse buvo parduota už £2.600.

— Bendras grūdų derlius D. Britanijoje 
šiais metais numatomas vienu 
mažesnis, negu pernai.

— Po antrojo pasikėsinimo 
prezidentą Fordą, Amerikoje
klausimas panaikinti iš nepriklausomybės 
kovų laikmečio užsilikusi įstatymą, kad

kiekvienas pilietis turi teisę nešiotis gink
lą.

— Britų prof, sąjungų atstovai, iki šiol 
boikotavę Bendrąją rinką, pagaliau nuta
rė į ją įsijungti. [ Briuselį atvyko 8 atsto
vai, kurių tarpe TUC gen. Sekretorius L. 
Murray ir TGWU pirm. Jack Jones.

— Vatikanas paneigė gandus, kad popie
žius žada persikelti į Jeruzalę, jei Italijos 
valdžią perimtų komunistai.

— Ilgai atidėliotas Sovietų Mokslo Aka
demijos 250 metų sukakties minėjimas 
įvyks spalio mėnesį.

— Paskutinis britų karo laivas išvyko 
iš Singapūro. Britai kontroliavo šią sritį 
150 metų.

— Buvusioji prezidento Kennedy ir mi
lijonieriaus Onassio žmona Jacqueline 
pradėjo dirbti Viking Press leidykloje, 
kuri jai mokės tik po 200 dolerių per sa
vaitę.

— Buvęs Vokietijos kancleris W. Brandt 
Duesseldorfo teisme pareiškė, kad L. Brež
nevas apgailestavęs jo atsistatydinimą dėl 
Guillaumes, kuris dabar teisiamas už šni
pinėjimą.

— Sovietų Taikos Komiteto pakviesta 
Izraelio delegacija atvyko į Maskvą. So
vietų ir Izraelio užs. reik, ministerial susi
tiko New Yorke pirmą kartą po 1973 m.
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Rable ir Solženicynas ■apginti autoriui, kuris taip realiai atvaiz
davo dvidešimtojo amžiaus tikrąją inkvi
ziciją, kur jis pats, kaip pasisako JAV dar-

1935 m. Lietuvoje „Kultūros“ žurnale 
Antanas Venclova buvo parašęs gana {do
mią recenziją apie gabaus’ rašytojo, vie
nuolio, gydytojo ir keliautojo F. Rable 
(Rabelais) knygą „Gargantua Jr Panta- 
griuelis“, nuo kurios išleidimo tada kaip 
tik buvo suėję 400 metų.

Rable gyveno inkvizicijos laikotarpio 
{karštyje. Pagal 1535 m. išleistą Prancūzi
jos karaliaus ediktą, „katalikybei nepagei
dautinos bei eretiškos knygos turėjo būti 
naikinamos, o jų autoriai žudomi“.

Tuo tarpu Rable bene ir buvęs žmogus, 
negailestingai nuvainikavęs viduramžius^ 
visiškai sunaikinęs jų aureolę. „Jis negai
lestingai griovė žmogaus paniekos kultą, 
iš šaknų rovė visokius scholastinius prie
tarus“.

„Gargantua ir Pantagriuelis“ {domi ir 
nepaprasta knyga. „Per savo gausias ke
liones, per savo nuotykingą gyvenimą au
torius puikiai pažino Prancūzijos tikrovę. 
Jis nekentė visa to, kas žaloja žmogaus 
prigimti, kas iškreipia natūralų žmogaus 
linkimą judėti, juoktis, gyventi. Ir už tai, 
kad jis veržėsi iš viduramžių dvasios ir 
kūno kalėjimo į harmonijos ir grožio pa
sauli, kad jis pranašavo Europai naują 
epochą, jis buvo, anot vieno benediktino 
vienuolio, „vertas ekskomunikos, laužo 
liepsnos, o po mirties amžino pragaro“.

A. Venclova rašo, kad šis nepaprastai 
protingas kvailys, kaip ir kiekvienas stam
bus menininkas, turėjo savo didžiąją sva
jonę. „Tai išsvajotas, utopiškas Telemo 
vienuolynas, ant kurio vartų padėtas už
rašas „Daryk, ką panorėsi“. Šiame vienuo
lyne gyveną žmonės, kurie daro, ką tik 
nori, neskriausdami kitų. Tai laibai išla
vinti renesanso laikų humanistai, taurūs, 
dori žmonės. Niekam nereikia jų valdyti, 
nes jie patys sugyvena, čia {vykdytas lais
vės idealas. Mokslas ir geras išauklėjimas 
šiuos žmones taip perdirbo, jog jie nemato 
reikalo vieni kitų skriausti ir kankinti“.

Ir toliau A. Venclova dejuoja: „Praėjo 
keturi šimtmečiai, Rable svajonė daug kur 
tebelieka svajonė ligi šiol. Ir šiandien di
džiulė prispaustosios žmonijos dalis sva
joja apie tokį „vienuolyną“, kur žmogus 
galėtų nevaržomai pareikšti visą vaisingos 
motinos gamtos kiekvienam žmogui su
teiktą genijų. Keturių šimtų metų prakti
ka {rodė, kad mokslas ir „geras išauklėji
mas“ tarptautinių banditų rankose išvirs
ta tiktai nuodais varvančiu kalaviju, nu
kreiptu prieš beginkles žmonijos mases. 
Tačiau tos masės, sulinkusios po nepake
liama vergiško darbo ir bado našta, nepa
liauja svajojusios ir kovojusios dėl nau
jojo žmonijos renesanso — socializm įgy
vendinimo.

Visos mirties jėgos, visas tamsusis vi
duramžis būrėsi prieš tą žmogų, kuris mil
žiniška savo juoko galia griovė apipuvusį 
gyvenimą ir savo svajonėse rodė žmonijai 
ramios, džiaugsmingos laimės vienuolyną. 
Tos mirties jėgos neišnyko ir šiandien, tik 
vadinasi naujais vardais. Tos jėgos ir šian
dien ruošia baisų laužą — jo nuodingoje 
liepsnoje netrukus gali paskęsti visa Eu
ropa.“

Kokia baisi pranašystė! Kokią meistriš
ką paralelę anuomet komunistuojantis A.

Venclova pravedė tarp F. Rable ir A. Sol
ženicyno. Koks didelis panašumas, o kar
tu ir koks didelis kontrastas tarp „Gar
gantua ir Pontagruelio“, ir „Gulago saly
no“, tarp inkvizicijos laužų ir daug kartų 
žiauresnių, baisesnių vergų stovyklų. Skir
tumas tarp tų dviejų autorių ir jų vaiz
davimo būdo yra tik toks, kad pirmasis 
dar gali iš savo herojų šaipytis, gali sukel
ti juoką, o antrojo aprašomoji dvidešim
tojo amžiaus „inkvizicija“ kelia tiktai 
grauduli ir ašaras.

Kai prieš keturiasdešimt metų A. Venc
lova rašė savo recenziją, jis dar labai ma
žai, o gal ir nieko nežinojo apie Sibirą ir 
Gulago salyną. Tada gal jis naiviai ir ti
kėjo, kad kapitalizmas yra dvidešimtojo 
amžiaus inkvizicija, o Telamo vienuolynas, 
tas „socialistinis rojus“ — Sovietų Sąjun
ga. A. Venclova teisingai piktinosi, kad 
Rable anuo metu buvo smerkiamas, kad 
„nuostabiausias jo gyvenimo faktas bene 
bus tas, kad jis nebuvo sudegintas ant lau
žo, o mirė lovoj“. Kai pasirodė „Gulago 
salynas“, A. Venclova kartu su Rable jau 
buvo amžinajame Teleme. Tačiau reikia 
abejoti, ar jis būtų pakėlęs savo plunksną

bininkams, pabuvojo „drakono viduriuo
se“, iš kurių vėliau buvo išspiautas ir tu- 
jo apleisti net savo gimtąją žemę.

Apie tas iki šiai dienai neišnykusias mir
ties jėgas, grasinančias , anot A. Venclo
vos, laužo liepsnose paskandinti visą Eu
ropą, nevengia pasisakyti ir A. Solženicy
nas.

Kalbėdamas JAV profesinių sąjungų su
sirinkime New Yorke jis pareiškė: „Kaip 
jūs galite žinoti, kad jūs esate saugūs? Jo
kios nusiginklavimo konferencijos, jokie 
ginklų mažinimo susitarimai nieko nepa
dės. Nesirūpinkite nei atominiu karu. Jau 
30 metų, kai Vakarų valstybės viena po 
kitos nukrinta į Sovietų glėbį. Vieną rytą 
pabudę išgirsite: „Mes žygiuojame užimti 
Europos — kas priešinsis, bus sunaikin
tas“. Ir tada plačiai atsidarys išsvajotojo 
Telemo vienuolyno vartai, kurie Europos 
gyventojams, kaip ir Lietuvos baudžiau
ninkams, bus platūs įeiti, bet siauri išei
ti... Tada bus įvykdytas „laisvės idealas“, 
apie kurį savo sarkastiškose svajonėse 
kalbėjo Rable, kurio išsiilgęs laukė A. 
Venclova ir kurio saugotis pranašo balsu 
įspėja Aleksandras Solženicynas.

Baituilškis

GYVENIMAS BE GEBOS KNYGOS — 
GYVENIMAS BE TYRO VANDENS!
Kviečiame pasisemti, įsigyjant šias knygas:
Ed. Cinzas — RAUDONOJO ARKLIO VASARA, 
romanas, 312 psl., kietais apdarais. Kaina £3.35 
A. Baranauskas — RUDENYS IR PAVASARIAI, 
I dalis. 350 psl. Kaina £3.35
K. Škirpa — SUKILIMAS LIETUVOS SUVERE
NUMUI ATSTATYTI. Dokumentinė apžvalga 
584 psl. Kietais apdarais. Didelio formato.
Kaina £7.00
J. Gliaudą — PAGAIRĖ, premijuotas romanas, 
270 psl. Knygos kaina £2.55
V. Liulevlčius — LIETUVIŲ TAUTOS IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA, Pirmoji dalis, 200 psl. 
'kietais apdarais. Kaina £2.85
V. Liulevlčius — LIETUVIŲ TAUTOS IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA, Antroji dalis—222 psl. 
kietais apdarais. Abi dalys gausiai illiustruotos. 
Antros dalies kaina £2.85
Sužymėtos kainos — įskaitant leidinių persiun
timą.

Šios ir kitos knygos gaunamos:
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KEW, SURREY.

Kaip vertinamas Jurašas?
mia Europos idealistus, kaip juos rėmėLondono BBC Muzikos ir Meno skyriaus 

vedėjas Humphrey Burton išsiuntinėjo bū
riui teatro žmonių laišką apie buv. Kauno 
teatro vyr. režisierių Joną Jurašą. Prie 
laiško pridėtos anglų kalboje foto kopijos 
visų raštų ir straipsnių, pasirodžiusių apie 
Jurašą ir jo šeimą lietuvių spaudoje, įskai
tant jo aitvirą laišką, parašytą 1972 m. 
Kauno valstybės teatro direktoriui. (Tas 
laiškas buvo išspausdintas žurnale „Index 
of Cenzorship“ 1974 m.).

Pradžioje laiško papasakota J. Jurašo 
atsiradimo Vakaruose istorija.' Toliau sa
koma:

„Jonas nori vėl dirbti teatre aktorium 
ar režisierium. Jis kalba gana gerai ang
liškai. Kaip rodo pridedamieji dokumen
tai, jis yra sąžiningas, stiprios moralės ir 
gerai atrodantis žmogus. Jo išvaizda pri
mena Laurece Olivier. Aš mačiau keletos 
jo pastatymų nuotraukas ir įsitikinau, kad 
tai yra puikus darbas žmogaus, kuris ge
rai nusimano apie modernišką teatrą.“

„...Draugams tarpininkaujant, buvau 
sutikęs Joną Muenchene. Aš norėčiau jam 
padėti ir tuo būdu įrodyti, kad britai re-

prieš šimtą metų arba po vengrų ir čekų 
sukilimo. Tuo tarpu Jonui dar nepavyko 
gauti vizos bent laikinai apsilankyti Ang
lijoje. Manau, kad toji kliūtis greitai bus 
nugalėta.“

„...Jonas norėtų dirbti radio ar TV vai
dinimuose, ruošdamas rusų bei skandi
navų klasikus, o taip pat moderniųjų lie
tuvių autorius, apie kuriuos mes nieko ne
žinome, ir lenkų rašytojo Mrozek noveles. 
Jis taip pat būtų patenkintas dirbti su 
dramos studentais universitete ar akade
mijoje. Nesvetimas jam būtų ir filmų, TV 
ar scenos darbas, kurį jis keletą metų yra 
dirbęs Maskvoje.“

Baigdamas savo laišką, Burton prašo 
draugus padėti J. Jurašui. Jis tikisi, kad 
spalio mėnesį Jurašas atvyks į Londoną, 
kur norintieji galės jį susitikti. Norintiems 
su J. Jurašu susirašinėti, pateikiamas jo 
adresas Vokietijoje.

Mums yra ypačiai miela, kad ir Londone 
atsiranda draugų, norinčių ištremtam ak
toriui nuoširdžiai padėti.

KITI APIE MUS
• „Naujienos“ (Nr. 180) įsidėjo D. T. pa

sirašytą straipsnį, pavadintą „Atviras žo
dis apie Nidos knygų klubą“. Jame rašo
ma:

„Amerikos lietuviai pagrįstai didžiuoja
si savo išleistąja LE, taipgi savo operos 
pastatymais, o Anglijos lietuviai irgi gali 
taip didžiuotis savo Nidos knygų klubu, 
jau išleidusiu mums daug lietuviškų kny
gų, dargi taip prieinamomis kainomis. Pas
kutinis to Klubo leidinys pažymėtas jau 
64-ju numeriu (turi būti 94-ju. Red.). Tai
gi greit pasirodys ir iš eilės šimtasis.

O koks dailus ir nuplėšiamasis kalendo
rius, išleidžiamas kasmet!

Visa tai daroma tyliai, be reklamos ir 
be prašinėjimo aukų.

Deja, ir šis idealistų būrelis neišvengė 
vad. „'bendradarbiavimo“ ligos, kuria ap
krėtė mus, išeivijos lietuvius, okupantas, 
išvesdamas mus iš tiesaus mūsų kelio, iš 
kovos su juo į jam ir jo idėjoms pataika
vimą.

Šios ligos reiškiniai pasirodė Nidos klu
be jau anksčiau, prieš kelis metus, pasi
renkant autorius ir pan. Ji kas kart vis 
aštrėjo.

Kalendoriuose pasirodė jau ir okup. Lie
tuvos raudonieji poetai, kaip pvz., Lenino 
ordenu ir „darbo didvyrio“ titulu apdova
notas E. Mieželaitis su savo eilėraščiais. 
Okup. Lietuvos spaudą gauname. E. Mie
želaičio raštus ir reikalą žinome. Todėl jo 
eilėraščių Nidos kalendoriuje spausdini
mas (net Romo Kalantos susideginimo die
ną!) atrodė kažkoks klaikus nesusiprati
mas.“

Antroje rašinio dalyje autorius reiškia 
nepasitenkinimą dėl. B. Railos raštų. 
Straipsnis baigiamas tokiu sakiniu: „Ne
žiūrint tai, Nidos Klubas yra atlikęs dide
lį darbą ir linkime jam sėkmės tolimesnė
je veikloje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MAŽOJI LIETUVA

Lietuvos Tyrimo Institutas New Yorke 
paruošė knygą MAŽOJI LIETUVA (stu- 
dia Lituanica III t.). Šiame tome yra še
šios atskiros studijos, būtent: 1. Mažoji 
Lietuva Tarptautinėse sutartyse (anglų 
kalba) — paruošė dr. Jonas Stiklorius; 2. 
Mažoji Lietuva Prūsijos kartografijoj (vo
kiečių kalba) — paruošė dr. Povilas Rėk
laitis; 3. Lietuviai žalnierėliai 18 amžiuje 
Prūsijos armijoje (anglų kalba) — paruo
šė dr. Algirdas Budreckis; 4. Prūsijos ka
raliaus patvarkymai ir proklamacijos ra
šyti lietuvių kalba (anglų kalba) — pa
ruošė dr. Algirdas Budreckis; 5. Kapų pa
minklai Mažojoje Lietuvoje (anglų kalba) 
— paruošė dr. Jurgis Gimbutas; 6. Mažo
sios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas 
XX amžiuje (lietuvių kalba) — paruošė 
dr. Vilius Pėteraitis. Knygoje bus 49 iliust
racijos su dar niekur nespausdintais že
mėlapiais. (ELTA)

LIETUVIŲ SAVAITĖ
Hamiltono (Kanada) burmistras paža

dėjo spalio 5 d. paskelbti „Lietuvių savai
tę“. Ta proga spalio 11-12 d. d. ruošiamos 
Lietuvių Dienos, į kurias suplaukia dideli 
Kanados lietuvių būriai. Be tradicinės tau
tinių šokių ir dainų šventės Hamiltone dar 
ruošiama dailininkų A. A. Tamošaičių tau
todailės paroda.

MIRĖ STUTTHOFO KALINYS
Prof. dr. Antanas Stankus po sunkios li

gos mirė rugpjūčio 17 d. New Yorke, su
laukęs 74 metų amžiaus. Velionis buvo 
baigęs Kauno universiteto medicinos fa
kultetą. Studijas pagilinęs užsienyje, 1940 
m. apgynė medicinos mokslų doktoratą ir 
buvo paskirtas anatomijos katedros vedė
ju Vilniaus uvinersitete, patologijos ir pa
tologinės anatomijos katedros vedėju Kau
no universitete. Gestapo buvo suimtas 1943 
m. kovo 16 d. ir išvežtas Stutthofo kon-

E. Juciutė

PĖDOS MIRTIES ZONOJE
Ištraukos iš E. Juciutės to paties vardo knygos.

A pie partizanus

Daug kas šį lietuvių tautos pasipriešinimą 
okupantui vadina kova už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Bet tai tik skambūs žodžiai. Lietuvos 
laisvė buvo tik perspektyvoje. Pagrindinis kovos 
tikslas buvo tuo tarpu išlikti gyviems ir išlikti savo 
krašte, kad, atėjus valandai kovoti už Lietuvos lais
vę, tauta nebūtų sunaikinta arba toli nuo savo kraš
to. Daugumas, išeidami į mišką, gelbėjosi ir nuo 
arešto ar deportacijos, kitaip sakant, išėjo ir už sa
vo asmens laisvę. Be abejo, tauta norėjo laisvės ir 
nepriklausomybės, bet kova buvo perankstyva, ne
turint jokio užnugario, atsidūrus raudonojo tvano 
vidury. Kai žmogui užnerta kilpa ant kaklo, jis ta
da negalvoja apie „guliašą“ (tai Chruščiovo termi
nas, norint pabrėžti gerą gyvenimą). Jam tada rūpi, 
kaip išlįsti iš kilpos. (Psl. 34-35).

Apie organizuotų kariuomenės pasipriešinimą
Ar ne geriau būtų buvę kovoti ginkluotai, va

dovaujamai kariuomenei, negu dabar po mišku 
menkai ginkluotiems, blogai organizuotiems, sun
kiose sąlygose? Ar ne geriau būtų buvę mirti gar
bingoje kovoje už savo krašto laisvę, negu pabaigti 
gyvenimą savižudybe ar mirti badu Sibiro taigose, 
prirakintiems vergo grandinėmis? Kiek tūkstančių 
ten žuvo? — kas suskaitys?

Mažosios tautos daro didelę klaidą, kad duo
dasi „išvaduojamos“ be kovos. Jos nujaučia, kad 
nepajėgs kovos laimėti, bijo aukų, o paskui turi pa
kelti didesnes aukas, negu kare.“

(Psl. 37)

Apie trėmimus

„Niekada nepamiršiu to širdį veriančio klyks
mo iš vieno vagono: „Sudiev, auklėtoja, sudiev!..“

Tai buvo mano auklėtinės Danutės D. balsas. 
Pamojavau ranka ir nubraukiau ašarą už jų sunkią 
dalią ir už mūsų pasiliekančiųjų „laisvųjų vergų“ 
bejėgiškumą: juk mes nieku negalėjom jiems padė
ti. širdys virė krauju, prakeikėme dangų ir žemę. 
Šaukėmės dangaus keršto patylomis, pašnabždomis, 
kad kas nepatikimas neišgirstų. Nebežinojome, ką 
kaltinti, ką prakeikti, nes ir tie kareiviai su nuogais 
durtuvais prie vagonų stovėjo ne savo noru; gal jie 
taip pat prakeikė savo dalią, kad buvo priversti sve
timuose kraštuose vykdyti tokias egzekucijas.

Daug kas visą kaltę vertė didžiosioms Vakarų 
valstybėms. Vienas bendradarbis su pagieža kalbė
jo:

— Jie mus pardavė tiems barbarams, atidavė 
išskersti, tegu žinosi. Kai juos rusai užims, eisim į 
Angliją čekistais, rašysimės į partiją.“

(Psl. 53)

Apie Stalino mirtį

„Visos stovėjome. Viršininkas pamaldžiu tonu 
perskaitė biuletenį apie „didžiojo vado“ mirtį, o pri
žiūrėtojas Ivanovas varvino ašaras. Dvi kalinės taip 
pat varvino ašaras. Viena buvo ta pati 25-nė, buvu
si kariuomenėje per karą, kuri 15-toje kolonoje nu
rengė „manašką“ musėms sukapoti, antra verkian
čioji buvo aukšto ūgio pusamžė ukrainietė. Toji, 
aiškiai matyti, norėjo kokią malonę išsiverkti, nes 
stovėjo pirmoj eilėj priešais viršininkus. Jautėme, 
kad stengiasi būti matoma. Daugiau verkiančių ne
matėme. Sprendžiant pagal save, kaip esam pratę, 
daugelis mūsų dėl tos mirties tik džiaugėmės. Atro
dė, kad ne aš viena, bet ir kitos, rimtimi prisidengu
sios, dantis sukandusios stengėmės neišduoti savo 
tikrųjų jausmų. Nors nežinojome, ar bus mums ko
kios naudos dėl šio tirono mirties, bet vistiek džiau
gėmės. Tikrai žinau, kad daug milijonų visoj Sovie
tų S-goj džiaugėsi. Pats mirties faktas jau davė pa
grindo džiaugtis. Prisimenu, atėjo į galvą mintis, 
kad Stalinas, tur būt, tik tą vieną ir teturi didelį 
nuopelną, kad savo mirtimi suteikė milijonams ka
torgininkų ir tremtinių didelį džiaugsmą.“

(Psl. 248-249)

Apie šventes stovykloje

„Neprisimenu tikslios datos, kada šiais 1953 m. 
buvo Velykos. Prisimenu tik, kad jas šventėme vi
sos kariu. Retai taip sutampa. Paprastai stačiatikių 
ir graikų katalikų, t. y. ukrainiečių, Velykos būna 
vėliau.

Visuose barakuose visos sutarėme kartu ruošti 
vaišes ir pamaldas. Mūsų barake buvome apie 100 
moterų. Viena rusė ir viena latvė atsisakė dalyvau
ti šventėje.

Iš ryto visos, kuo turėjome, švariau apsirengė
me, ką turėjome, sudėjome ant stalų. Viena ukrai
nietė mokytoja pasakė gražią kalbą. Kalbėjo taip 
pat ir mūsų vienuolė. Pasimeldėme, pagiedojome ir 
pasivaišinome. Visas mus jungė bendra šventė, jau
tėmės artimos, savos, nors ir skirtingų tautybių bei 
religijų, bet visos buvo krikščionės, visos tikėjome 
Kristaus Prisikėlimu. Ar ne Sibiro kalėjimuose bus 
pasirodę pirmieji eukumenizmo ženklai?“

(Psl. 249-250)

Apie kalinių streiką K ingy re

centracinėn stovyklom Čia jis buvo pa
skirtas stovyklos gydytoju ir daug padėjo 
kaliniams, ypač pirmaisiais metais, kai 
plačiai siautė viduriavimo epidemija. Po 
karo per Švediją atvyko į JAV ir įsikūrė 
Brooklyne. Dirbo St. Mary’s ligoninėje pa
tologijos skyriaus vedėju.

BUVO SUVAŽIAVĘ JĖZUITŲ 
GIMNAZIJOS AUKLĖTINIAI

1924 m. Kaune lietuviai jėzuitai atidarė 
gimnaziją. Pradžioje buvo 30 mokinių, o 
1934 m. — 450. Gimnazija gyvavo iki pir
mosios sovietų okupacijos ir gyvenimui pa
ruošė daug vyrų. Praėjus gimnazijos 50 
m. sukakčiai, jos auklėtiniai laisvajame 
pasaulyje, nors ir pavėluotai, nutarė su
lėkti į Čikagą ir gimnazijos sukaktį dera
mai atžymėti. Iniciatyvos ėmėsi Čikagoje 
gyvenantieji tos gimnazijos auklėtiniai, su
darę specialų komitetą: pirm. akt. Z. Mo- 
liejus, nariai: V. Ntungaudas, akt. K. Ože
lis. žurn. A. Pužauskas. P. Kleinotas, SJ, 
dali. A. Kurauskas, A. Traška, G. Vakaris, 
dr. A. Valiūnas ir inž. A. Vengris. Suvažia
vimas ir gimnazijos 50 m. sukakties minė
jimas įvyko rugpiūčio 30-31 d. d. Jaunimo 
Centre, o banketas Lięponių sodyboje.

„Kiek teko girdėti, Kingyre streikavo apie 
12.000 kalinių, susijungę kelios stovyklos vyrų ir 
moterų. Kaliniai užėmę darbo zonas, jokių prižiū
rėtojų neįsileidę į stovyklas. Kalvėse kalę ginklus 
— kardus, peilius. Užėmę maisto sandėlius, kad tu
rėtų kuo maitintis. Taip be stovyklos valdžios išsi
laikę 41 dieną. Viršininkai prašę taikos, vykusios 
derybos; viršininkai būdavę kalinių iškrečiami, at
einant į stovyklos zoną deryboms. Pagaliau atvyku
si sunkiai ginkluota kariuomenė su tankais ir pa
trankomis. Tankai važiavę per zoną ir traiškę kali
nius. Armotų vamzdžius prakišę pro barakų langus, 
leidę į barakus sviedinius, žuvę keli Šimtai kalinių 
ir streikas buvęs palaužtas. Streikui vadovavęs kaž
koks rusas Kuznecovas, buvęs baltųjų karininkas. 
Tą vadą, streikui pasibaigus, kažkur išvežę, galimas 
dalykas, kad į uždarą kalėjimą. Kalinių gyvenimas 
buvęs pagerintas.“

(Psl. 308)
(bus daugiau)

GRĮŽO ATGAL
„Naujienos“ (Nr. 180) rašo, kad į Chica- 

gą grįžo viena lietuviška „dipukų“ šeima, 
kuri prieš keletą metų buvo išvažiavusi i 
Lietuvą. Esą jie sugrįžo suvargę ir apdris
kę, be turto ir be pinigų.

MELDUTIS LAURINAITIS
Brazilijos spauda plačiai rašo apie Mel

dui! Laupinaitj, kuris Amazonės džiung
lių gilumoje surado naujus apelsinų me
džius. Tų medžių vaisiai sveria po 3 kg. 
Savo atradimus jis yra aprašęs specialio
je knygoje portugalų kalba. Be to, jis yra 
parašęs knygą apie vokiečių šnipų veikia 
Brazilijoje karo metu.

RASTA NUSKENDUSI SALA
Netoli San Diego (Kailifomija) JAV ty

rimų laivas, gręždamas jūros dugną, sura
do suskendusią salą. Manoma, kad ši mil
žiniška sala pradėjo skęsti prieš 105 mili
jonus metų,
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Suvažiavimas Rummelsberge
IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS DARBUOTOJŲ 
1975 M. SUVAŽIAVIMAS

Atlaikęs kantu su kapelionu kunigu J. 
Dėdinu ekumenines pamaldas Vasario 16 
gimnazijoj atidarant naujus 1975/76 moks
lo metus, ir pasakęs pamokslą ekumeninė
se pamaldose (kartu su kunigu B. Liubi- 
nu) Tautos šventės proga 8591 L. S. Co. 
lietuvių kuopoje Schwetzingene, išvykau 
rugsėjo 8 d. j išeivių evangelikų liuteronų 
kunigų ir Bažnyčios darbuotojų suvažiavi
mą Rummelsberge prie Nuernbergo. Suva
žiavimas vyko nuo rugsėjo 8 ligi 12 d. pa
rapijos akademijoj svečių name, naujame 
modemiškame pastate. Kiekvienas dalyvis 
gavo atskirą kambarį su visais patogu
mais.

Rummelsbergo įstaigas vidaus misijoje 
galima lyginti su visame pasaulyje žino
momis evangelikų įstaigomis Bethel prie 
Bielefeldo. Jos šiek tiek mažesnės. Iš viso 
su personalu, sergančiais ir mokiniais, yra 
daugiau kaip 2.500 žmonių. Tai jau yra 
mažas miesčiukas, esąs tarp miškų ir kal
nelių. Rummelsbergo įstaigų šūkis: pagal
ba— viltis — gydymas. Čia yra keletą li
goninių, senelių ir slaugymo prieglaudų, 
namai psichiškai pakrikusiems, prieglau
das sunkiai auklėjamiems vaikams ir jau
nuoliams, luošųjų prieglauda, specialūs 
namai paralyžuotiems, rehabilitacijos 
centras, poilsio namai suaugusiems ir šei
moms, seselių ir slaugymo personalo mo
kykla, lavinimosi centras, diakonų akade
mija, įvairios dirbtuvės ir t. t. 30 namų 
priklauso Rummelsbergo įstaigoms, iš
sklaidytoms po visą Bavariją. Diakonų 
įstaigos įkurtos 1890 metais Nuernberge. 
1905 metais pradėti statyti pirmieji namai 
Rummelsberge. šita vidaus misijos įstai
ga švenčia šiais metais savo 70 metų su
kaktį.

Rummelsberge yra ir Bavarijos evange
likų liuteronų susitikimo centras. 2,5 mi
lijonų evangelikų liuteronų gyvena Bava
rijoj arba 27% visų gyventojų.

Šiais metais didžiausią dalyvių grupę 
sudarė estai 13, latviai 12, vengrai 7, lie
tuviai 6 ir lenkai 3, iš viso 41 žmogus. Lie
tuvių grupei atstovavo kunigai: senjoras 
A. Keleris iš Bremeno, garbės senjoras A. 
Gelžinius iš Braunschweigo, vicesenjoras 
Juozas Urdzė iš Bonn-Bad Godesbergo, 
Rudolfas Vymeris iš Bergkircheno prie 
Bad Oeynhausen (žinomo kunigo Augusto 
Vymerio sūnus iš Tauragės), diakonas Fr. 
Skėrys iš Mannheimo ir evangelikų Baž
nyčios reikalų vedėjas bei buhalteris Fr. 
Šlenteris iš Bremeno. Suvažiavimui, kaip 
ir pastaraisiais metais, vadovavo ilgametis 
Liuteronų pasaulinės tarnybos vokiečių 
nacionalinio vyr. komiteto įgaliotinis, Baž
nyčios tarėjas kunigas dr. Ernst Eberhard 
iš Stuttgarto, kuris jau 16 metų su viršum 
uoliai rūpinasi liuteronų Bažnyčiomis išei
vijoje. Suvažiavimas atidalytas iškilmin
gomis pamaldomis ir šventa Vakariene, 
kurias pravedė suvažiavimo vedėjas kuni
gas dr. Eberhard.

Savo pamokslo pagrindu jis pasirinko 
1975 metinį šūkį iš laiškų romiečiams 2, 4 
perskyrimo: „Kaipgi drįsti niekinti jo ge
rumo, pakantumo ir kantrumo lobius? Ar 
nesupranti, kad Dievo gerumas skatina ta
ve atgailoti?“ Po geros vakarienės visi su
sirinko konferencijos salėje. Kunigas dr. 
Eberhard atidarė suvažiavimą sveikinimu, 
suminėjo tuos, kurie negalėjo atvykti, per
skaitė sveikinimus ir pranešė mirusiuo
sius. Rummelsbergo įstaigų direktorius 
kunigas Kugler nuoširdžiai pasveikino vi
sus dalyvius ir papasakojo trumpai tų 
įstaigų istoriją ir sunkumus, susijusius su 
jų išlaikymu. Papasakojo aipe teologinius 
kursus, kaip dirbama su žmonėmis mies
tuose, kaimuose ir net Camping (palapi
nių) aikštėse. Po sveikinimų vyr. Bažny
čios tarėjas kunigas G. Klapper iš Han- 
noverio turėjo daryti pranešimą apie Pa
saulio Liuteronų Sąjungos egzekutyvinio 
komiteto posėdį. Jis buvo sutrukdytas tar
nybinių reikalų ir negalėjo į Rummelsberg 
atvykti. Trumpą pranešimą apie tai pada
rė pats suvažiavimo rengėjas.

Antradienio rytą po pusryčių paskiatą 
skaitė prof. dr. Bernhard Klaus iš Erlan- 
geno tema: „Evangelikų išpažintis — pra
eities patyrimai ir pamokos dabarčiai“. Re
formacija nereiškia prievartos, bet sąži
nės laisvę. Nieko negalima versti eiti išpa
žinties. Kas ėjo išpažinties, tas turėjo pir
miausia registruotis prieš pamaldas pas 
savo kunigą. Liuteris norėjo, kad visi žmo
nės išmoktų katekizmą atmintinai, todėl 
prieš einant prie Šventos Vakarienės buvo 
egzaminuojami. 1535 metais įvyko Augs
burge religijos taika ir tuomet buvo vis
kas sušvelninta. Jau tais laikais buvo rei
kalaujama, kad bent vieną kartą į metus 
kiekvienas suaugęs žmogus eitų išpažin
ties ir prie šventos Vakarienės. Kas ketu
ris kartus į metus ėjo, tai jau buvo gerai. 
Išpažinties prievarta vistiek išsilaikė iki 
19 amžiaus pradžios, o kai kuriose parapi
jose net iki 20 amžiaus. Išpažinties gali
ma buvo eiti tik pas savo parapijos kuni
gą, o ne pas kitą. Kunigas neturėjo teisės 
išklausyti kitos parapijos gyventojo. Kas 
neidavo išpažinties, buvo baudžiamas pi
nigine bausme: turėjo mokėti išpažinties 
guldeną. Kronikose 1706 metais dar rašy
ta: vieną guldeną turėjo mokėti, kas nėjo 
i pamaldas, 2 guldenus — kas bažnyčioje 
miegojo, 5 guldenus — kas nėjo išpažin
ties, 8 guldenus — kas rūkė, 8 — kas gir

tuokliavo ir 12 guldenų — kas paleistuva
vo. Tai gana didelės bausmės, nes dirban
tieji vidutiniškai uždirbdavo tuo laiku 15 
guldenų į mėnesį.

Po pietų diakonas Franke darė praneši
mą apie diakoniją Bavarų evangelikų liu
teronų Bažnyčioje ir po to vedžiojo visus 
dalyvius po Rummelsbergo įstaigas. Čia 
kiekvienas savo akimis galėjo įsitikinti, 
kokį milžinišką darbą atlieka Rummels
bergo įstaigos darbininkai, tarnautojai, 
diakonai ir kunigai. Vakare stipendijos re- 
ferentūros kunigas Ellinger iš Stuttgarto 
skaitė paskaitą tema: „Ekumeninio keiti
mosi nauda ir pavojai išsivystimo progra
moj“.

Trečiadienį prieš pietus paskaitą skaitė 
Nuernbergo miesto misijos direktorius ku
nigas H. Liebl tema: „Patyrimai telefono 
sielovadoj“. 1973 metais visoj Vakarų Vo
kietijoj 46 vietovėse skambino sielovados 
reikalais daugiau kaip 200.000 žmonių, ieš
kodami pagalbos ir patarimo. Vien Nuern
berge skambino 1974 metais daugiau kaip 
4.000 žmonių. 1974 metais Nuernberge 
kasdien buvo 15 pasikalbėjimų telefonu. 
Tarp moterų ir ypatingai tarp jaunuolių 
pagailėtinai smarkiai padidėjo girtavimas. 
Bavarijoj 1974 metais nusižudė 2.280 žmo
nių, t. y. 10% dauigau negu 1973 metais. 
Eismo ir automobilio nelaimėse žuvo 2.350 
žmonių. Savižudybėse ir nelaimėse žuvę 
žmonės išlaikė 1974 metais Bavarijoje be
veik lygsvarą. Ar tai ne baisūs reiškiniai 
mūsų 20 amžiaus pabaigoje?

Ketvirtadienį, po pusryčių ir Biblijos 
nagrinėjimo, paskaitą tema: „Naujos for
mos sielovadoj pagal pavyzdį Pastoral Cli
nical Education USA, t. y. pagal ligoninių 
kunigų apmokymą JAV pavyzdį“ skaitė li
goninių kunigas Peschke iš Nuernbergo. 
Jis daug iš savo asmeniškų patyrimų su 
ligonimis ir mirštančiais papasakojo, nes 
aptarnauja tris ligonines Nuernberge. 
Bažnyčioje vyko kasdien rytinės ir vaka
rinės pamaldos, kurias pakaitomis laikė 
visų penkių tautybių kunigai: antradienį 
kunigas Kaegi (estas) iš Oldenburgo, va
kare kunigas Beržins (latvis) iš Koelno, 
trečiadieni iš ryto kunigas Rudolfas Vy
meris (atstovavo lietuviams) iš Bergkir
chen, vakare kunigas Dietrich (lenkas) iš 
Esseno, ketvirtadienio rytą kunigas Kotsch 
(vengras) iš Ludwigsburgo ir vakare 
propstas kunigas Poeld (estas) iš Bielefel
do.

Kasdien po pusryčių vyko Biblijos stu
dijos. Antradienį Bibliją nagrinėjo mūsų 
garbės senjoras kunigas A. Gelžinis iš Je- 
zaro 57 nuo 14 ligi 21 perskyrimo. Tai bu
vo viena iš geriausių: Biblijos studijų, ku
rią esu girdėjęs per paskutiniuosius me
tus, nes buvo nuodugniai, kruopščiai pa
ruošta ir visiems suprantama. Kunigas A. 
Gelžinis turėjo š. m. balandžio mėn. labai 
sunkią operaciją ir, šiek tiek atsigavęs, 
ruošė tą studiją apie keturias savaites. Vi
si esame dėkingi Aukščiausiajam, kad jis 
rflūsų garbės senjorą pagydė ir jį išlaiko, 
nes jis mums, t. y. lietuvių evangelikų liu
teronų Bažnyčiai išeivijoje dar daug metų 
galės tarnauti. Jis jau yra sustiprėjęs ir 
atgavęs senas jėgas. Linkime jam Dievo 
palaimos ir kad jis galutinai pasveiktų.

Trečiadienį kunigas Paulis Urdzė iš Ol
denburgo kalbėjo apie Jono Evangeliją 4 
nuo 1 ligi 30 perskyrimo. Ketvirtadienį 
Biblijos seminarą iš antrojo Petro laiško 
3, apie 9, 14 ir 15 perškyrimus pravedė ku
nigas Gėmes (vengras) iš Stuttgarto. Po 
kiekvieno Biblijos darbo vyko gyvos dis
kusijos.

Popiečiai iki kavos buvo visuomet lais
vi. Tuo metu atskirų Bažnyčių atstovai ta
rėsi savo reikalais ir nustatinėjo ateities 
darbo gaires.

Du vakarus vyko dalyvaujančių (Bažny
čių atstovų, t. y. senjorų pranešimai apie 
nuveiktus darbus per paskutinius metus. 
Mūsų senjoras kunigas A. Keleris painfor
mavo visus apie lietuvių evangelikų liute
ronų veiklą Vakarų Vokietijoje ir užjūry
je.

Mūsų vicesenjoras kunigas Juozas Urdzė 
padarė labai platų pranešimą apie savo 
kelionę š. m. gegužės mėn. viduryje po 
Lietuvą ir lankymąsi gimtajame kaime 
Akmenėje, apie Biržų miestą, susitikimą 
su reformatų superintendentu kunigu Ja-

Skaitytoju taukai
LIETUVIAI D. BRITANIJOJE NEIŠNYKS

V. Vytenietis, rašydamas apie Šv. Onos 
draugijos 60 metų sukaktį (E. L. Nr. 36) ir 
bendrai apie D. Britanijos lietuvius, tei
singai iškelia moters vaidmenį. Prie to 
reikėtų tik pridėti, kad moterys užtikrino 
emigracijos tęstinumą, ir tai yra jų di
džiausias nuopelnas.

Pirmieji vyrai išeiviai D. Britanijoje 
tikriausiai atsirado po 1832 metų sukili
mo, ar dar anksčiau. Po 1854-56 m. Krymo 
karo, tarp rusų belaisvių, čia buvo, atvež
ta ir lietuvių. Po nepavykusio 1863 m. su
kilimo Lietuvoje atsirado politinių emi
grantų, tarp jų istoriniai šaltiniai nurodo 
Mykolą Puidoką, kuris į Angliją pabėgo 
18’64 metų pabaigoje. Vėliau prasidėjo 
nuolatinė emigracijos srovė, kurios pasek
mėje ligi pirmojo pasaulinio karo pradžios 
Anglijoje ir Škotijoje atsirado jau kelio
lika tūkstančių lietuvių. Jie būtų čia greit 

šinsku ir kitais. Per pranešimą jis parodė 
daugiau kaip 50 skaidrių iš savo kelionės 
po Lietuvą. Visi su dideliu dėmesiu klau
sėsi jo pranešimo ir žiūrėjo paveikslų iš 
dabartinės Lietuvos. Kunigas diakonas Fr. 
Skėrys parodė skaidrių iš pasaulinės dar
žininkystės ir sodininkystės parodos 
Mannheime, kur š. m. gegužės 29 d. buvo 
su evangelikais mokiniais iš Vasario 16 
gimnazijos nuvykęs. Iškyla buvo aprašyta 
lietuvių spaudoje.

Chicagoje leidžiamas ir spausdinamas 
lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis 
„Svečias“, 40 ligi 60 puslapių (jeigu dvi
gubas numeris, tai 120 puslapių), pasirodo 
keturis kartus į metus.

Ketvirtadienį po pietų visi dalyviai pa
darė labai puikią ekskursiją autobusu į 
Nuernbergą, Q00 metų su viršum senumo 
ir puikių kultūrinių paminklų miestą. Jis 
turi dabar daugiau kaip 500.000 gyvento
jų. Paskutiniojo karo metu apie 80% šio 
miesto buvo sunaikinta, bet pilis ir mies
to centras taip atstatytas, kaip buvo prieš 
tai. Architektai ir statybininkai atliko la
bai gerą darbą. Miesto centre jautiesi kaip 
viduramžyje. Apžiūrėjome 11 amžiaus pra
džioje pradėtą statyti pilį (ją praplėtė 12 
amžiaus gale ir statė ligi 15 amžiaus), pa
saulyje žinomo žymaus menininko Alb
recht Duerer namą ir muziejų, turgaus 
aikštę, St. Sebald, Frauenkirche (bažnyčia 
moterims) ir Lorenz bažnyčias. Kiekviena 
bažnyčia vis kitokio stiliaus. Jos turtingos 
kultūrinių paminklų. Žmonės viduramžy
je daug daugiau aukojo pinigų Dievo na
mams ir jautėsi juose atpalaidoti nuo kas
dieninių darbų ir vargų. Beveik visas 
miesto centras apstatytas Fachwerko na
mais — sandėlinio stiliaus. Nuernberge 
dar matytis „tūkstantmečio Reicho“ lieka
nos. Hitlerio laikais statytas koloseumas 
(jis dar nebaigtas) didžiausios estrados, t. 
y. aikštės NSDAP partijos suvažiavimams, 
paradams ir plačios autostrados, kur vyko 
Wehrmachto iškilmingi išrikiavimai. Iš 
visko matytis, kad Hitleris sirgo didybės 
manija. Viena laimė, kad tas „tūkstantme
čio metų Reichas“ per 12 metų sugriuvo, 
nes jis atnešė ne tik vokiečių tautai, bet 
visiems žmonėms Europoje didelį terorą, 
nelaisvę ir sunaikinimą. Tą mes visi dar 
šiandieną jaučiame, nes per paskutinį ka
rą mes irgi praradome savo mylimą tėviš
kę, laisvę ir nepriklausomybę. Būdami pa
bėgėliai, turime dabar gyventi išsklaidyti 
po visą laisvąjį pasaulį. Tremtis tenebūnie 
mums prakeikimas, bet viltis, kad vieną 
gražią dieną atgausime savo laisvę ir ne
priklausomybę.

Paskutini vakarą atvyko vyr. Bažnyčios 
tarėjas ir apskrities dekanas kunigas dr. 
Hans Luther iš Bavarijos Evangelikų liu
teronų Bažnyčios centro. Jis iš savo vy
riausios bažnytinės įstaigos perdavė vi
siems suvažiavimo dalyviams sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus. Pastebėtina, kad 
kunigas Luther yra gimęs Maskvoje. 1918 
metais jis nuo Raudonosios Armijos pabė
go iš Maskvos su tėvais į Sibirą, 1921 me
tais iš ten išemigravo į Vokietiją ir apsi
gyveno Augsburge. Jo tėvas tuo laiku jau 
buvo 45 metų amžiaus. Pirmojo pasaulinio 
karo metu jis su tėvais yra lankęsis Dor
pate ir buvęs kelis kartus vysk. Traugott 
Hahn svečiu. Vysk. Traugott Hahn yra 
pirmutinis krikščionių kankinys Baltijos 
kraštuose. Dabartinis Baden-Wuerttem- 
bergo švietimo ministeris Hahn yra vys
kupo Traugott Hahn sūnus. Kunigas dr. 
Luther padarė labai platų ir jaudinantį 
pranešimą apie savo išgyventą jaunystę 
Rusijoje, ypatingai revoliucijos metu, ir 
bėgimą iš Sibiro į Vokietiją.

Suvažiavimo vedėjas kunigas dr. E. 
Eberhard pranešė, kad kitais metais toks 
pat suvažiavimas įvyks evangelikų liute
ronų name „Auf dem Hessenkopf“ Harce, 
netoli Goslaro, irgi rugsėjo mėn. vidury
je.

Penktadienio rytą po pusryčių visi da
lyviai nuoširdžiai padėkojo kunigui dr. 
Eberhardui už suvažiavimo suorganizavi
mą bei puikų pravedimą, už tokios gražios 
vietos suradimą Rummelsberge, ir po to 
visi išsiškirstė į namus, prie savo tiesiogi
nių darbų.

Fr. Skėrys

ištirpę, jeigu į šį kraštą nebūtų radusios 
kelio lietuvės moterys.

Ne visi išeiviai čia liko: vieni iškeliavo 
į užjūrį, kiti į karą (ir negrįžo), treti į 
Nepriklausomą Lietuvą, bet daugelis D. 
Britanijoje apsigyveno pastoviai. Prie tų 
prisidėjo keli tūkstančiai po antro pasau
linio karo, keletas dar vėliau.

Bet pastaruoju metu D. Britanijoje kas
met miršta arti pusšimčio lietuvių, o jau
noji karta asimiliuojasi. Tad išeivijos va
dovai susirūpino išeivijos organizacijų ir 
jų bendromis pastangomis įgyto turto at
eitimi. Jeigu Lietuvos okupacija užtruks 
dar daug metų, tai ar lietuvių išeivija il
gainiui neišnyks? Kas tada perims Lietu
vos laisvės kovotojų vėliavą D. Britanijo
je, krašte, kuris per amžius buvo svetin
gas politiniams pabėgėliams?

Tačiau, ar yra pagrindo susirūpinti? Is
torija rodo, kad kartą D. Britanijoje atsi

radę lietuviai, jie niekad neišnyko. Jų gali 
būti daugiau ar mažiau, priklausomai nuo 
padėties tėvynėje. Bet kol gyvuos lietuvių 
tauta, o ji gyvuos dar tūkstančius metų, 
— išeivių D. Britanijoje visuomet bus. To
dėl planuojant liet, išeivijos D. Britanijo
je ateities veiklą, galima neginčijamai 
teigti, kad gerai tvarkant reikalus, čia dar 
labai ilgus metus veiks D. Britanijos Liet. 
S-ga, Lietuvių Namų B-vė ir, turbūt, tiek 
pat ilgai bus leidžiama laisvoji lietuvių 
spauda.

J. Vilčinskas

TIKRAI TUŠČIOS VARŽYBOS

Į mano rašinį „Susiskaldymas“ (E. L. 
Nr. 33) atsiilepė ne tik V. Andruškevičius 
(E. L. Nr. 35), bet gavau padrąsinančių 
laiškų ir pritarimo iš daugelio tautiečių, 
kai buvau nuvykęs į lietuvių sąskrydį Bir- 
minghame rugsėjo 13 d. Ir visiems aišku, 
kad mums reikia tik vienos tos pat paskir
ties lietuvių bendruomenės, nes visi mato, 
kiek žalos yra padaryta Amerikos lietu
viams, kai šiuo metu ten yra net dvi tokios 
bendruomenės: jos nesutaria, varžosi ne
žinia dėl ko; jų nesantaikos bylos atsidu
ria net į teismą, ir dėl to nukenčia tik ben
dri lietuvių reikalai. Anglijos Katalikų 
bendruomenės neliečiau, nes ji turi visai 
atskirus savo uždavinius ir daugiausia rū
pinasi, bent’man taip atrodo, tik savo pa
rapijų reikalais.

Žodį revoliucija pasirinkau dėl to, kad

Automobiliai Lietuvoje
Skaitoma, kad automobilių gamyba Sov. 

Sąjungoje paskutiniais metais nepapras
tai išaugusi. Volgos gamykloje vien tik 
„Žiguli“ esą pagaminama iki 2.600 auto
mobilių per dieną. Iš tikrųjų tai labai ne
daug.

Archit. V. Oleka („Mokslas ir Gyveni
mas“ Nr. 6) pateikia „individualios auto- 
mibilizacijos rodiklius“, iš kurių matyti, 
kad pvz. JAV 1974 m. tūkstančiui gyven
tojų teko 454 automobiliai, Prancūzijoje
— 270, Anglijoje — 232, Lenkijoje — 26 
ir t. t. Tuo tarpu Sov. Sąjungoje tie indi
vidualių (privatiškų) automobilių roklik;- 
liai net visiškai nenurodyti. Tik kitoj vie
toj pripuolamai pasakyta, kad Maskvoje 
1.000 gyventojų tenka 16 automobilių, 
Minske — 20, Gardine — 13.5.

Apie Lietuvą autorius šitaip rašo:
„Pagal automobilizacijos tempus esame 

vieni pirmaujančiųjų šalyje. Lietuvoje au- 
tomobilizaciją skatina geras kelių tinklas, 
nedideli atstumai, didelis poilsiaviečių pa
sirinkimas, klimatinės sąlygos, leidžian
čios eksploatuoti automobilį ištisus me
tus.“

Iš pateiktos lentelės matyti, kad dau
giausia individualių automobilių esama 
Kaune. Čia 1.000 gyventojų tenka 42.2 au
tomobiliai. Toliau eina Panevėžys — -39.8, 
Palanga — 32.7, Šiauliai — 28.8, Vilnius
— 28.0 ir t. t. Vadinasi, Lietuvos miestai 
ir net daugelis rajonų pralenkia automo
bilių skaičiumi Sov. Sąjungos miestus ir 
net pačią sostinę.

Minėtojo straipsnio autorius, nors ir 
pripažindamas, kad automobilis yra labai 
patogi susisiekimo priemonė, bet per daug 
nesimeta jos propaguoti. Iš jo išsireiški
mų betgi matyti, kad gyventojai nemano 
automobilių atsisakyti.

„Masinės individualios automobilizacijos 
džinas išleistas ir mūsų šalyje. Jo atgal į 
butelį jau nebesugrūsime, automobiliais 
naudotis nebeuždrausime, kaip 1861 m. 
buvo padarę anglai liūdnai išgarsėjusiu 
„Locomotive Act“.

Nurodęs prie kokios nepakenčiamos pa
dėties prieita Europos miestuose dėl auto

jLIETUVOJE
APDOVANOTAS A. RAČIŪNAS

Žinomas Lietuvoje muzikas-kompozito- 
rius, prof. Antanas Račiūnas už nuopelnus 
muzikai apdovanotas .Garbės raštu. A. 
Račiūnas yra keletos operų, daugelio sim
fonijų ir dainų melodijų autorius.

REKORDINIS STUDENTŲ SKAIČIUS

Šį rudenį į aukštąsias mokyklas įstojo 
62 tūkstančiai auklėtinių. Tai esąs visų 
metų rekordinis skaičius. į Vilniaus uni
versitetą įstojo 1.725 studentai.

J. RAINIO POEZIJA

Latvijos atgimimo dianiaus ir žymiau
sio poeto Janio Rainio 110 metų gimimo 
sukakčiai paminėti Lietuvoje išleistas jo 
raštų rinkinys, pavadintas „Lyrikos rink
tinė“. Vertė K. Korsakas.

GINTARO MUZIEJUS

Gintaro muziejų Palangoje per vasarą 
aplanko apie ketvirtis milijono žmonių. 
Jame yra 15 tūkstančių eksponatų. Be to, 
čia rengiamos paskirų gintaro meistrų pa
rodos. Dauguma eksponatų yra karaliai, 
apyrankės ir kiti papuošalai. Žinomiausi 
gintaro meistrai — E. Augaitytė, R. And- 
riekūtė, F. Daukantas, E. Mikulevičius, L. 
Šulgaitė, A. Vertulienė ir kt. 

dabar tokia mada. Visur tik revoliucijos 
ir revoliucijos. Taip, gal būt, tas žodis kai 
kam ir primena komunizmo gimimą ir po 
jo Skraiste beslypintį net ir rusiškąjį im
perializmą. Man tas žodis primena geres
nius darbus. Jis man primena žemės re
formą nepriklausomoje Lietuvoje, kai vi
sus dvarus likvidavo ir jų žemes atidavė 
tiems žmonėms, kurie ją dirba. Prie pro
gos paminėsiu, kad tai buvo tokia revoliu
cija, kokios pasaulyje dar nėra buvę. Daug 
kas jos ir šiandien mums pavydi.

Trejukę tokiam organizaciniam komite
tui sudaryti, ir tai tik iš artimiausių lietu
vių kolonijų, pasirinkau dėl to, kad kuo 
mažiau žmonių, tuo lengviau darbą dirbti, 
bet, jei kuri lietuvių kolonija norėtų savo 
atstovą į to /komiteto sudėtį atsiųsti, — 
prašom. Šis komitetas, mano manymu, ne
darys jokio galutinio sprendimo. Jis tik 
surinks reikiamus davinius ir visa atiduos 
spręsti visuotiniam D. Britanijoje veikian
čių lietuvių organizacijų atstovų suvažia
vimui. Ir tik tas suvaižavimas galutinai 
turėtų pasakyti, ar mums reikia vienos, ar 
dviejų bendrinių organizacijų ir kuriuo 
vardu turėtų būti ta organizacija vadina
ma, jei pasiliktume tik prie vienos organi
zacijos.

Tačiau aš tvirtai tikiu, kad mums to ko
miteto nereikės, nes manau, kad mūsų va
dai, eidami į bendro pasitarimo posėdį, sa
vo ambicijas ir asmeniškumus pasiliks na
rna, jei pasiliktume tik prie vienos.

Vik. Ignaitis

mobilių pertekliaus, V. Oleka rašo:
„Socialistinė santvarka sudaro galimy

bes išvengti ar sušvelninti individualios 
automobilizacijos daromą neigiamą įtaką 
didelių miestų susisiekimui ir aplinkai. 
Mūsų miestuose tankus visuomeninio 
transporto maršrutų tinklas, o jo tarifai 
tokie maži, kad ekonomiškai neapsimoka 
nuosavu automobiliu važinėti į darbą. 
Dauguma miestų apstatomi daugiaaukščių 
namų mikrorajonais, kur toli nuo gyvena
mosios vietos iki daugiaviečių garažų. Pa
galiau, mūsų miestuose sunku surasti lais
vo ploto, kur galėtų pasistatyti automobi
lius atvykusieji į darbą. Tokios natūraliai 
susiklosčiusios aplinkybės stabdys indivi
dualių automobilių srautus į darbą. Ma
tyt, mūsuose individualūs automobiliai in
tensyviau bus naudojami kultūrinėms-bui- 
tinėms kelionėms (pavyzdžiui, į parduotu
ves, kino teatrą, teatrą ar sporto rungty
nes). Tačiau ir čia veiks minėtieji natū
ralūs ribojantieji veiksniai: visuomeninio 
transporto patogumas ir pigumas, stovėji
mo aikštelių stoka. Tinkamiausi indivi
dualūs automobiliai yra ir bus poilsio iš
vykoms į gamtą.“

čia pat autorius pateikia ir schematišką 
planą, nurodydamas, kur reikės gerinti au
tomobilių susisiekimo kelius ir kaip su
tvarkyti poilsiautojams skirtas automobi
lių aikšteles, kad siekiant didesnio pato
gumo, nebūtų pažeistas aplinkumos gro
žis.

Šitokius planus daug kur beskubėdami 
pražiūrėjo Vakarų Europos kraštai, čia 
automobilistai ištisas valandas dūsta kelių 
ir miesto gatvių užsikimšimuose. Žinoma, 
jei Lietuva pasivytų Prancūziją, Vokietiją 
ar Angliją, tai ir archit. Olekos planai pa
sirodytų nebepakankami. Tačiau sutin
kant su autoriaus išvedžiojimais, kad Lie
tuvoje transporto problemos šiuo metu pa
kenčiamai sprendžiamos be automobilių 
pertekliaus, linkėtina mūsų tautiečiams 
šioje srityje nesiskubinti pasivyti ir pra
lenkti Vakarus.

J. Vikis

LANKO TRAKUS
Trakai ir Galvės ežeras yra viena pa

traukliausių turistų vietų. Iš visos Sov. Są
jungos per vasaros sezoną į šią turistinę' 
bazę atvyksta 12.000 svečių. Prie ežero ku
riamos stovyklos įmonių poilsiautojams. 
Trakai skaitomi viena stambiausiu irkla
vimo bazių Sov. Sąjungoje. Kasmet įvyks
ta apie 20 vandens sporto varžybų. Pilies 
menėse esąs įrengtas muziejus ir salė, ku
rioje ruošiami koncertai ir parodos.

Vietinių ekskursijų šiais metais atvyko 
daugiau kaip 6.100 su 314.000 lankytojų. 
Sezono metu vidutinišįcai į Trakus užsuka 
7.000 žmonių kasdien.

REIKIA „PRISIRAŠYTI“
Lietuvos kolchozuose yra paprotys, kad 

naujai atvykęs darbininkas, jeigu nenori 
turėti nemalonumų, turi „prisirašyti“. Ki
taip sakant, jis turi prigirdyti savo būsi- 
muosius bendradarbius. Tokia pat taisyk
lė veikianti ir po pirmosios algos.

DĖL MĖSOS REIK DRĄSOS
Tokiu vardu padarytas dokumentinis fil

mas, vaizduojąs Kuktiškių gyvulininkys
tės kompleksą ir penkis kolūkių pirminin
kus, kurie tą stambų kiaulių ūkį sukūrė.

MIRĖ P. JUODELIS
Sulaukęs 66 metų, Lietuvoje mirė jau 

prieškariniais laikais žinomas rašytojas, 
žurnalistas, mokytojas ir menotyrininkas 
Petras Juodelis.

J. AVYŽIAUS MONOGRAFIJA
Elena Bukelienė parašė 239 psl. knygą 

„Jonas Avyžius“. Tai žinomo rašytojo mo
nografija, kurioje nagrinėjama jo kūrybi
nis darbas.
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PRANEŠIMAS
Pranešame giminėms, draugams ir pa

žįstamiems, kad rugsėjo 4 d. mirė mūsų 
brangus tėvelis ir senelis

A. A. KAZYS KUDLA.
ilgą laiką gyvenęs Anglijoj, Nottinghame. 
Paskutiniuoju laiku gyveno Amerikoje — 
Baltlmorėje.

Nuliūdime liko dukros Stasė Balčiūnie
nė ir Filomena, anūkai Remigijus su žmo
na Danute, ir Kazimieras su žmona Genu
te, ir proanūkai Sandrutė ir Justinėlis.

Praneša nuliūdusi duktė Stasė Balčiū
nienė, 845 Hollins Str., Baltimore, Md. 
21201, USA.

S. BALTUS LONDONE
Belgijoje, prie Liežo, gyvenanti Belgijos 

Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Sta
nislava Baltus keletą! dienų buvo atvyku
si į Londoną. Ji čia aplankė Lietuvių Na
mus, Sodybą ir dalyvavo „Vienybės" klu
bo subuvime.

Šitoji labai įdomi ir energinga moteris, 
nors ir ištekėjusi už belgo, labai gražiai 
atstovauja lietuviams ir Lietuvai Belgijo
je. Kartu su savo keturiom šauniom duk
rom, jų vyrais ir draugais ji turi sudariu
si taut, šokių ir dainų mažą ansamblį, ku
ris publikai pasirodo aprengtas taut, dra
bužiais.

Kadangi Belgijoje lietuvių yra nedaug, 
o ir tie patys išsisklaidę, tai apie S. Baltus 
šeimą ir sukasi visa jų tautiškoji ir visuo
meninė veikla.

klubo nariai buvo pagerbti tylos minute.
Šia proga pensininkus sveikino ir gra

žios senatvės linkėjo klubo garbės narys 
pensininkas A. Kuzmickas ir visų pensi
ninkų vardu padėkojo klubo valdybai už 
pobūvio surengimą ir pensininkų pagerbi
mą. Pensininkas D. Jelinškas ir kun. V. 
Kamaitis visiems palinkėjo geros sveika
tos, to paties brangiausio žmogaus turto, 
be kurio nei vienas pasaulyje nesijaus lai
mingas. Vėliau dar kalbėjo pensininkas A. 
Jasikas.

Apie senatvę kalbėjo pensininkai mok. 
D. Damauskas ir J. Žalys. Iš jų minčių 
matėsi, kad senatvė yra viso gyvento gy
venimo ir atliktų darbų garbingas apvai
nikavimas.

Besivaišinant ir išgeriant, D. Damaus
kas su pritaikytomis nuotaikingomis in
terpretacijomis pravedė eilę dainų. į ku
rias visi greitai įsijungė. K. Pažėra pa
deklamavo Maironio eilėraštį.

Buvo džiugu matyti, kad mūsų įvairaus 
amžiaus pensininkai, su mažomis išimti
mis, tebėra sveiki, žvalūs, pilni sąmojaus 
ir palaiko lietuvišką kultūrą bei papro
čius.

Visiems pensininkams, sulaukus tokio 
gražaus ir garbingo amžiaus, linkime ne 
tik gražaus ir saulėto gyvenimo ateityje, 
bet ir sulaukti Lietuvos prisikėlimo.

A. P-kis

LIET. SODYBA
PASITRAUKĖ K. JURKA

NORIMAM ’75
S. v. si.

Kiek privargęs, sugrįžau į savo „namus". 
Nustebau pamatęs daugybę įvairių tautų 
skautų mūsų pastovyklėje. Turgus, pava
dintas Badgeswopping, vyko visu smarku
mu. Savaitės bėgyje kai kuriems mano 
Skilties nariams turgus pasidarė manija. 
Šito Badgeswopping prasmė tokia: kiekvie
nas skautas, vykdamas į Jamboree, atsive
ža su savim visokių skautiškų ženklų, o 
kiekviena tauta dar pagamina savo ženk
lą; net kiekviena skautų apygarda turi sa
vo ženklus. Derbyshiro skautai atsivežė 
specialų ženklą: ant geltono dugno leliji
nės spalvos avino galvą su ‘75. Kiekvienas 
skautas bando už savo ženklą gauti ką 
nors kita. Čia laimi mažos tautos, nes jų 
mažai ir jų ženklų „kaina“ aukšta. Taip ir 
mano keli uniforminiai skydai nešė gerą 
derlių. Tik gaila, nepakankamai buvau 
jais aprūpintas. Čia kaip tik skautas susi
pažįsta su kito krašto skautų (įskaitant ir 
vadovus) skautavimo eiga, krašto istori
ja ir pan. Žinoma, juokingiausia, kai pre
kybos metu negali susikalbėti.

TENO 02 buvo viena iš dešimties, kitos

Čia norėčiau dar pridurti, kad toje paro
doje turėjome ir tam tikrus uždavinius at
likti, t. y. gerai su paroda susipažinti, o ne

SVEČIAI Iš KANADOS
Iš Montrealio (Kanada) Londone atosl 

togauja J. ir L Vaitkučiai. Ta proga jie ap
lankė Londone gyvenančius senus pažįsta
mus, Lietuvių Namus ir Sodybą.

MANCHESTERIS
TAUTIEČIŲ (DĖMESIUI

Spalio 5 d., sekmadienį, 5.30 vai. p. p. 
MLS klube LFR Manchesterio vienetas 
ruošia juostelių liet, muzikos ir kalbų iš
traukų programą iš liet, kariuomenės 
šventės, Kalėdų Eglutės, Valančiaus ir Da
riaus ir Girėno minėjimų.

Kviečiame visus atsilankyti.
LFR Manchesterio vienetas

IŠVYKA | BIRMINGHAM^
Š. m. rugsėjo 13 d. DBLS-gos Manches

terio skyrius surengė išvyką į Tautos 
šventės minėjimą Binminghame, kurin vy
ko nuo kasdieninių darbų ir rūpesčių ati
trūkę 36 tautiečiai. Kartu vyko ir kai ku
rių lietuvių kitatautės žmonos, kurios jau 
tapo mūsų bendruomenės neatskiriama 
dalimi.

Nuvykę įsijungėme į 'tautiečių minią ir 
sekėme programą, dėl kurios nesigailėjo
me atvykę. Jos čia neminėsiu, nes manau, 
kad šeimininkų ir kitų stebėtojų bus pasi
sakyta aiškiau ir plačiau. Draugų ir pažįs
tamų tarpe, barui keliant ir palaikant vi
sų puikią nuotaiką, nepastebimai praslin
ko ir kelios vakaro valandos. Atgaivinta 
tautine dvasia ir pakilia nuotaika visi lai
mingai sugrįžome į namus.

Toks didelis tautiečių susibūrimas vie
noje vietoje rodo mūsų visų jautrų prita
rimą rengiamiems minėjimams bei šven
tėms ir rengėjų pastangų įvertinimą. Tas, 
be ąbejo, paskatina ir padrąsina kitas ko
lonijas panašiai daryti, iš anksto žinant, 
kad jų pastangos ras pritarimo ir sulauks 
paramos. Tokie sutelktiniai minėjimai yra 
naudingi ta prasme, kad vienos kolonijos 
tautiečiai dėl įvairių priežasčių — emigra
cijos, mirties, išsisklaidymo — nebepajė
gia sutelkti meninių pajėgų.

Tegu šis pavykęs suvažiavimas būna vi
siems paskatinimas panašaus masto pa
rengimus ar minėjimus rengti ir ateityje.

PENSININKŲ POBŪVIS
Rugsėjo 20 d. Manchesterio Liet. Soc. 

klubas surengė savo nariams pensinin
kams balių — pobūvi, kuriame dalyvavo 
apie 50 asmenų, daugumoje pensininkai. 
Ši graži tradicija tęsiama jau per eilę me
tų.

Pobūvį atidarė klubo pirm. V. Bernata
vičius ir, pasveikinęs pensininkus bei sve
čius, maldos žodžiais pradėjo gausias vai
šes. kurias paruošė A. Podvoiskienė ir E. 
Pupelienė. Pensininkas mok. D. Damaus
kas sėkmingai toliau vedė pobūvį. Mirę

Iš L. Sodybos pasitraukė ilgametis jos 
tarnautojas Kazys Jurka — „Kaziukas“. 
Į Sodybą jis buvo atvykęs 1957 m. pavasa
rį ir, su pusmečio pertrauka, dirbo joje iki 
šio rudens. Tai yra paskutinis lietuvis 
tarnautojas (išskyrus vedėjus), apleidęs 
Sodybą. Linkime jam geriausios sėkmės.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

AUKLĖTINIAI SĖKMINGAI DIRBA
Wittlich. V. Bartusevičius, buvęs Vasa

rio 16 gimnazijos mokytojas ir jos admi
nistracijos darbuotojas, prieš pusantrų 
metų išėjo mokytojauti į profesinę mo
kyklą Wittliche. Nepaisant bendrojo išsi
lavinimo ir daugiau kaip penkerių metų 
darbo lietuviškoje mokykloje, jis turėjo 
pradėti viską nuo pat pradžios. Tyliai ir 
kukliai ėmėsi darbo ir 1975 m. rugsėjo pra
džioje, užbaigęs bandomąjį laikotarpį, bu
vo pakeltas pilnu mokytoju, Studienrat ti
tulu. V. Bartusevičius yra gimęs 1939 m. 
birželio 4 d. Bartininkuose. Tėvų atvežtas 
Vokietijon, čia baigė Vasario 16 gimnaziją 
ir studijas Tuebingeno universitete. Vedė 
iš Lietuvos atvykusią Oną Hermanaitę, 
augina sūnų Tomą ir dukrą Ritą.

Buchschlag. Kun. Vingaudas Damijonai
tis 1975 m. rugsėjo 13 d. privačiai ir tyliai 
atšventė savo 40 metų amžiaus sukaktį. 
Sukaktuvininkas yra gimęs Šiauliuose. Jo 
tėvelis buvo aviacijos kapitonas, vėliau 
tapęs gydytoju. Jis mirė, palyginti, jaunas 
ir palaidotas Hanau mieste. Mama buvo 
pradžios mokyklos mokytoja. Vingaudas 
baigė Vasario 16 gimnaziją ir teologijos 
studijas Romoje. Kunigu įšventintas 1964 
m. kovo 14 d. Romoje. Eilę meti) mokyto
jauja profesinėje mokykloje Offenbache, 
dėsto tikybą. Reiškiasi lietuviškoje veiklo
je, ypač su jaunimu.

Kun. Br. Liubinas

ŠVEICARIJA
ŠVEICARAI PABUDO!

1975 m. rugsėjo 20 d., šeštadienį, Chiu- 
riche įvyko nepaprasta demonstracija: 
10.000 ciurichiečių su transparentais, švei
carų tautine vėliava ir dideliu, kelių met- 
tų ilgio mediniu kryžium, žygiavo per Ciu
richo miestą. Tai buvo tyli šveicarų krikš
čionių demonstracija, skelbianti solidaru
mą su tais tikinčiaisiais broliais, kurie dėl 
savo tikėjimo kenčia persekiojimą ir 
diskriminaciją. Ant priešaky kolonos ne
šamo kryžiaus buvo toks užrašas: „Lais
vieji šveicarai, melskitės už savo tikin
čiuosius brolius, nešančius vergijos pan
čius, kad jūsų neištiktų toks pat likimas!“

Iš viso buvo daugiau kaip šimtas trans
parently Trijuose transparentuose buvo 
matyti ir lietuvius liečiančius šūkius, bū
tent:

1) Laisvas tikėjimo išpažinimas Lietu
voje!

2) Lietuva reikalauja savo vyskupų!
3) UdSSSR: paleiskit M. Tamson į iš psi

chiatrinės ligoninės — kalėjimo!
Buvo dar Ukrainą liečiąs transparantas, 

reikalaująs 47 milijonams ukrainiečių 
laisvo tikėjimo išpažinimo. Kituose trans
parantuose buvo reikalaujama krikščio
nims suteikti tokias pat žmogaus teises, 
kaip ir visiems kitiems piliečiams, paleis
ti iš kalėjimų, koncentracijos stovyklų ir 
psichiatrinių ligoninių dėl tikybos sėdin
čius kalinius, ne vien teoretiškai, bet ir 
praktiškai vykdyti tikėjimo išpažinimo 
laisvę ir t t.

Žygiavimo metu visą laiką skambino vi
sų bažnyčių varpai. Atžygiavus visai ko
lonai į Muensterhof aikštę, ją pasveikino 
evangelikų kantono tarybos prezidentas 
kun. E. Mueller. Savo kalboje jis ypač pa
brėžė faktą, kad nors J. Tautų chartoje 
yra aiškiai formuluotos žmogaus pagrin
dinės teisės ir visų narių ji yra ratifikuo
ta. atseit pripažinta, bet praktiškai, toli 
gražu, ne visų vykdoma. Ypač sąžinės :r 
tikėjimo laisvė dažnai pamirštama.

Po to kalbėjo katalikų atstovas, CHURO 
ir Ciuricho generalinis vikaras d. H. Hen- 
ny. prašydamas visų valstybių atsakingus 
pareigūnus padėti pašalinti kliūtis, kurios 
neleidžia laisvai išpažinti savojo tikėjimo 
ir sąžiningai vykdyti J. T. chartą.

Kun. E. Voss, tikėjimo instituto direkto
rius, pasiūlė demonstracijos dalyviams re
zoliuciją. kuri buvo vienbalsiai priimta. 
Rezoliucijoje buvo pabrėžta, kad šveicarų 
krikščionys negali būti ramūs, kai jų tikė
jimo broliai dėl tikybos yra persekiojami, 
kalinami ir kankinami. Todėl jie reikalau
ja pripažinti visiems piliečiams lygias tei
ses, neišskiriant krikščionių, paleisti visus 
už tikėjimą nuteistus kalinius, respektuoti 
bažnyčią ir nesikišti j bažnyčios vidaus 
reikalus. Rezoliucijos lydraštyje buvo 
smulkiai suminėta, kur ir kas už tikėjimą 
atiteka kalinio bausmę ir ko jo vardu rei
kalaujama. Rezoliucija buvo pasiųsta 
šioms valstybėms: Kinijai, Šiaurės ir Pie
tų Vietn amams, šiaurės ir Pietų Korė
joms, Rumunijai. Pietų Afrikai, Čekoslo
vakijai, Sov. Sąjungai, UNO generaliniam 
sekretoriui. Europos Tarybai Strasburge, 
Vatikanui, Ekumeninei tarybai Šveicari
joje ir Šveicarijos Bundesratui (ministe- 
rių tarybai). Po to buvo pamaldos, kurios 
užbaigtos bažnytine giesme.

P. S. Prie viso to verta paminėti, kad 
pati demonstracijos diena buvo labai vy
kusiai parinkta, nes sekanti diena yra 
Šveicarijoje švenčiama (kaip maldos ir at
gailos diena. Tą dieną draudžiami sporto 
žaidimai ir pramogos.

Albinas

V. Zinkus

vadinosi: Siljan, Nordkapp, Trelleborg, 
Hekla, Skane. Jurmo. Dovre, Sarek ir Lil- 
lebelt. Kaip matyti, visi pavadinimai yra 
šiaurės kraštų upių, kalnų, apylinkių ir 
kt. vardai. Kiekviena pastovyklė turėjo 
savo administraciją, krautuvę, paštą, tele
fonus ir banką. Visi užsiėmimai vyko pa- 
stovyiklės ribose. Tas reiškia, kad nesivar
žė tauta prieš tautą, skiltis prieš skiltį, 
bet skautas prieš skautą. Užsiėmimų metu 
skiltis susidarė iš visokių tautų skautų. 
Tik didesnės grupės turėjo progos ir kaip 
tautos pasirodyti teatro arenoje.

Po vakarienės vėl subruzdome dirbti. 
Dar reikėjo užbaigti vartus. Mūsų kontin
gento vartus puošė skydai. Anglų vienetų 
skydų tarpe prisiglaudė ir mūsų lietuviš
ka vytis: mūsų skautiškos uniformos ženk
las, dėvimas ant rankovės. Jo replika ant 
medžio buvo paruošta F. Ramonio. Susi
laukiau savaitės bėgyje svečių, kurie no
rėjo su manimi pasikalbėti ir išgirsti apie 
lietuvius skautus. Turėjau pasikalbėjimą- 
interview ir su BBC Derby Radio atstovu. 
Pašnekesys (3 min.) buvo transliuotas 
Derby. Užbaigę vartus ir visus kitus įsi- 
ruošimus, dar prisinešėme malkų virimui. 
Virėme ant atviros ugnies, kaip dera tik
riems skautams. Mūsų kampelis atrodė 
kaip tikri namai.

Ir vėl mus užpuolė turgininkai. Mano 
skiltis jau pirmą dieną turėjo gražų rin
kinį uniformų, kepurių, ženklų, ir neblo
gai lenktyniavo su amerikiečiais, kurių 
niekas negalėjo atsikratyti, nes jų būvi la
bai daug. Per tą vieną pirmąją dieną jau 
mes persiorientavome ir naujasis gyveni
mo stilius tapo savas.

Ketvirtadienio rytą mus pasveikino lie
tutis. Tą dieną išvykau į Nordic muziejų 
Lillehamer mieste. Eksponatai — seni nor
vegiški namai, bažnyčios, ūkiai ir jų reik
menys. Muziejus yra atvirame lauke, ja
me yra žinomoji Šandvig Collection, ku
rią pradėjo pats Anders Sandvig 1887 me
tais. Dabartinis muziejus apima 100 akrų 
ir turi daugiau kaip- 100 senų pastatų iš 
Gudbrandsdal apylinkės.

Tautodailės eksponatai išstatyti moder
niame pastate. Čia yra 60 senų dirbtuvių 
iš visos Norvegijos. Atstovaujamas visų 
rūšių tautodailės menas. Vaikščiojant po 
šitą tautinį lobyną, mus užpuolė audra. 
Dvi valandas siautė lietus ir žaibai. Angli
joje tokios audros dar neteko išgyventi.

tik prabėgti.
Lillehammer gimnazijoje buvo paroda, 

pavadinta ..Nordic Culture and Democra
cy". Čia susipažinau, kaip jų mokyklos 
veikia, kaip dirba miestų valdybos, kaip 
penkios šiaurinės tautes (Suomija, Norve
gija, Danija, Islandija ir Švedija) bendra
darbiauja. Krautuvėse stebėjome prekių 
kainas. Importuotos prekės kaštuoja tiek 
pat kaip ir Anglijoje, bet prekės, pagamin
tos Norvegijoje ar šiaurės kraštuose, pvz. 
filmai, plokštelės ir kt. kaštuoja dvigubai. 
Autobusas mus vežė per pasakiško grožio 
miškus ir kalnus.

Vakare susėdome prie laužo ir gurkšno
jome arbatą, pasidalydami dienos įspū
džiais su tais, kurie išvykoje nedalyvavo.

Penktadienį po monotoniškų pusryčių 
(kiaušiniai, kiaušiniai) prasidėjo dienos 
„fiziniai užsiėmimai". Pasirinkimas buvo 
labai didelis. Aš pasirinkau „free oriente
ering", kuriam buvo reikalinga kompiute
rių pagalba. Visi mūsų užsieėmimai buvo 
kompiuterių tvarkomi. Tikrai modernus 
skautavimas! Bet ir vargo turėjome pa
kankamai.

Tas orienteering yra šiaurės kraštų 
sportas. Su žemėlapiu ir kompasu rankoje 
turi keliauti nuo „checkpoint iki check
point". Tas. kuris greičiausiu laiku apei
na visus checkpointus, tampa laimėtoju. 
Kelionę turėjome atlikti per vieną valan
dą; atstumas buvo maždaug 8 mylių. Lai
mėtoju tapo švedas, kuris per 50 minučių 
„aplėkė“ tas 8 mylias.

Tą popietę mane aplankė Vyriausias 
Skautininkas P. Molis ir Anglijos Rajono 
Vadeiva v. s. J. Maslauskas. Juos supa
žindinau su savo viršininkais ir. po trum
po pašnekesio, iškeliavo toliau susipažinti 
su didžiule stovykla.

Po pietų vėl „apdovanotas“ kompiuterio 
kortelėmis, ištraukiau į užsiėmimą „Mo
dern Technology and Radio Scouting". Pa
sirinkti buvo nelengva. Viskas atrodė įdo
mu. Galėjome net per Scout Radio Ham su 
Argentina kalbėti.

Po vakarienės dalyvavome Hike pasi
ruošimo parodoje, kuri buvo netoli mūsų 
pastovyklės. Derbyshiro vienetas susidėjo 
iš įgudusių skautų šioje srityje ir paroda 
nesudarė mulus didelio įspūdžio, ypač po 
velykinės patirties Peak Dištricte. Dau
giausia nustebino, kad hiking daroma gu
miniais batais.

(bus daugiau)

KALĖDINĖS DOVANOS
Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, 
kuris bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvo
je.

KALĖDINIS 1975
3 metrai labai geros vilnonės angliškos medžia
gos eilutei; 2.75 m. storos crimplene medžiagos 
moteriškam kostiumėliui arba moteriškam pal
tui; vyriški nailoniniai marškiniai arba blius- 
kutė; vyriškas arba moteriškas labai geros rū
šies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlė
tos nailoninės skarelės; 2 poros vyriški! arba 
moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių; 
1.80 m. crimplene medžiagos suknelei arba 1 sv. 
vilnonių mezgimui siūlų; 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė; 20 angliškų cigarečių. Kaina su 
įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo iš

PADĖKA
Mieliems bičiuliams, mus 

užjautusienn, dėl mylimos 
mamytės-uošvės mirties ir 

aukojusiems šv. Mišias, 
nuoširdžiai dėkojame

L. V. šalčiūnai

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS

maloniai kviečia visus spalio 11d. (šeštadienį) į

TRADICINI RUDENS BALIU• I
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Veiks turtingas Bufetas, Loterija.
Gros puikus orkestras. ĮĖJIMAS 75 p.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — spalio 5 d., 12.30 vai.
LEEDSE — spalio 12 d., 3 vai. p. p.
LEAMINGTONE SPA — spalio 5 d.. 14.30 

vai., St. Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — spalio 5 d., 18 vai., St. 

Elizabeth's.
NOTTINGHAME — spalio 5 d., 11.15 vai.. 

Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTdNE — spalio 12 d., 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — spalio 12 d., 11.15 vat, 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — spalio 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — spalio 19 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

laidomis £75.00
Paruošiame specialius maisto produktų siunti
nius 1975 m. 
Kaina su muitu ii- persiuntimo

■ išlaidomis £20.00
Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome 
šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškos kostiuminės 
medžiagos £17.00
Stora su ornamentais crimplene 
medžiaga 1 m. £2.70
Crimplene medžiaga suknelėms 1 m. £2.70
Nailoninis kailis moteriškam paltui £15.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £23.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga £14.00
Vilnonė gėlėta suknelė £3.00
Komplektas moteriškų nailoninių 
apatinių £4.00
Perukai, įvairių spalvų £12.00
Nailoniniai marškiniai £4.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai £7.00
Lietsargiai, Telescopic £4.00
šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu mui
tu. 
Reikia pridėti tik persiuntimo išlaidas. £8.50
Priimame užsakymus: auto mašinų, motocik
lų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų li
kt. Persiunčiame pinigus tokioms prekėms, ku
rių negalima iš čia pasiųsti.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba 
pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2. England.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
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