
Nidos Klubas
Kai ekonomiškai tvirčiau įsistiprinę ir 

daugiau profesinių diplomų prisirinkę už
jūrių tautiečiai retkarčiais su pasigailėji
mu prisimena Europoje pasilikusiųjų triū
są, tai jie dažniausiai kalba apie Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje ir Nidos knygų 
klubą Anglijoje, šios dvi institucijos yra 
šiek tiek panašios: abi dirba kultūrinį dar
bą, abi kovoja su nepritekliais,abiem vi
suomenė (pagal nuotaiką) gero ar blogo 
žodžio nepagaili.

Tuo pačiu metu jų uždaviniai yra skir
tingi. Viena šviečia jaunimą ir diegia jo 
sielon lietuviškąją ugnelę, o antroji, pa
gal išgales, rūpinasi suteikti dvasinio pe
no vyresniajai kartai. Trumpai kalbant, 
abi šios vargo pelės pluša kultūriniuose 
dirvonuose, nesitikėdamos nei didelio at
pildo, nei per daug imponuojančių savojo 
darbo rezultatų.

Šį kartą stabtelėkime šiek tiek ties Ni
dos knygų klubu. Buvęs per daugelį me
tų patyrusiose ir darbščiose rankose, jis 
beveik per stebuklą sugebėjo išlaikyti to
kį narių skaičių, kuris nestumia leidėjų į 
desperaciją, bet vis dar skatina pasirody
ti su vienu kitu nauju leidiniu. Ateitis ne
atrodo labai šviesi, bet nėra ir galutinai 
beviltiška.

Ak, kai prisimename a įuos pirmuosius 
išeivijoje metus, net miela darosi. Jeigu 
daugeliui varganų lietuvių būtų kas vie
noje rankoje pasiūlęs knygą, o kitoje če
kių knygutę, tai jis neabejodamas būtų 
griebęs už lietuviškosios knygos. Šiandien 
yra kitaip. Šiandien jau su žiburiu reikia 
šeikoti skaitytojo ir su kantrybės maišu 
maldauti, kad, knygą gavęs, už ją atsi
skaitytų. Laikai pasikeitė, čekių knygutės 
daugeliui pasidarė meilesnės!..

Padarę Nidos knygų klubo skerspiūvį, 
pamatysime ten gana mišrų ir įvairų vaiz
dą. Gal nei viena (kita leidykla taip plačiai 
neišsišakojo leidžiamųjų knygų turinio 
įvairumu, kaip Nida. Čia rasime ir mūsų 
premijuotų rašytojų literatūros kūrinius, 
ir poezijos, ir atsiminimų, ir kultūros is
torijos darbų, ir dailiosios literatūros 
rinktinių, ir tautosakos, ir politinių apy
braižų, ir pagaliau prozos ir poezijos ver
timų. Mišrus tai yra veikalų rinkinys, bet 
kiek jame 'kultūrinių lobių sudėta, kiek 
medžiagos surankiota, kuri, autoriams pa
simirus, būtų dingusi be pėdsako.

Žinoma, šitaip plačiai išsišakojus, nega- 
lima visų skaitytojų patenkinti. Vieniems, 
labiau patinka viena knyga, kitiems — ki
ta. Po kiekvieno naujo leidinio vienas ki
tas narys, pasinaudodamas nepatikimo 
pretekstu, iš klubo narių atkrinta, o ir vėl 
vienas kitas naujas prisideda. Aplamai 
kalbant, malonu yra konstatuoti, kad dar 
vis tebesilaiko stiprokas Nidos klubo 
branduolys, kuris be priekaištų perka vi
sas knygas ir glaudžia jas šalia viena ki
tos i savąjį kultūrini lobyną.

Neteisinga būtų sakyti, kad Nidos klu
bas nesusilaukia malonių ir paskatinan
čių žodžių. Bet taip pat neteisinga būtų 
nuslėpti ir kritikos, kuri daugiau ar ma
žiau pasireiškia kiekvienai naujai knygai 
išėjus. Sunku visų skonius patenkinti. 
Taip pat sunku atsirinkti ir išleisti vien 
tik geriausias lietuviškas knygas, ypačiai 
kai trūksta lietuviškų autorių ir nepajė
giama mokėti jiems tinkamo honoraro. 
Gal neteisingiausi yra priekaištai, turį po
litini arba asmenišką atspalvį. Tai yra tie 
atvejai, kai knyga peikiama todėl, kad ne
patinka jos autorius, arba kai autoriaus ir 
skaitytojo politiniai įsitikinimai skiriasi. 
Objektyviai peržvelgus Nidos išleistųjų 
knygų autorius, pamatysime, kad ten at
stovaujami visokiausių profesijų, žanrų ir 
įsitikinimų žmonės. Klubas niekada nesi- 
skelbė vienos kurios grupės ideologiniu 
atstovu. Jo stiprybę kaip tik ir sudarė au
torių įvairumas jų pasaulėžiūros ir pro
fesijos atvejais.

Kas be kaltės — togu meta akmenį. Gal, 
ieškant su mikroskopu, galima vieną kitą 
priekaištą ir Nidai padaryti. Gal pvz. ne
reikėjo išleisti poeto Mikuckio rinktinės, 
nes ji nebuvo populiari, o autorius, sugrį
žęs į Lietuvą, dergia likusiuosius išeivijo
je. Eiet šiaip ar taip, tada buvo norėta 
padaryti kultūrinį darbą, visiškai nežinant 
autoriaus dažnai besikeičiančių įsitikini
mų bei intencijų. Gal atsirastų tokių prie
kaištų ir daugiau.

Nidos klubas artėja prie šimtojo leidi
nio (neskaitant privatiškai atspaustų kny
gų). Per tą laiką pasikeitė dalis skaityto
jų, pakito ir jų skoniai bei reikalavimai. 
Todėl ateityje, po paskutiniuoju metu iš
leistų kiek sunkesnių, bet kultūriniu at
žvilgiu vertingų knygų, planuojama pa
teikti lengvesnio turinio skaitinių. Greitai 
žada pasirodyti įdomi devintoji „Pradal
gė“. Po jos skaitytojai gaus pirmą kartą 
Nidos leidžiamą A. Saudargienės gausiai 
iliustruotą kelionių aprašymų tomą. Kiek 
vėliau pasirodys jau mirusio gabaus rašy
tojo kun. St. Būdavo niekur neskelbtas ro
manas Ir kt.

Šia proga Nidos knygų klubas kreipiasi 
i visame pasaulyje išblaškytus savo na
rius bei lietuviškos knygos mylėtojus, pra
šydamas ir toliau pasilikti lietuviškais

NUTEISTAS OSIPOVAS ISPANIJOS PRIEŠAI
Vladimire nuteistas rusų pogrindžio 

spausdinio „Veche“ redaktorius V. Osipo
vas 8 metus darbo stovyklos. Užsienio žur
nalistai į teismo salę nebuvo įleidžiami. 
Osipovas buvo paleistas iš darbo stovyk
los 1968 m., kurioje išbuvo 7 metus už 
priešsovietinę veiklą. .

SPAUDA PASMERKĖ GEN. FRANCO
Visa britų (iš tikrųjų beveik viso pa

saulio) spauda pasmerkė gen. Franco už 
penkių žmonių sušaudymą. Net tokie laik
raščiai, kurie pasisako už mirties bausmės 
grąžinimą (Sunday Telegraph), nepagai
lėjo karčių žodžių Ispanijos diktatoriui. 
Laikraštis betgi iškelia faktą, kad ne vi
sur šios rūšies prasikaltimas matuojamas 
tuo pačiu mastu. Esą, jeigu penki žmonės 
būtų buvę sušaudyti Sov. Sąjungoje, tai 
žymiai mažiau protestų ir demonstracijų 
būtų įvykę pasaulio valstybių sostinėse.

BIOLOGINIS KARAS
„Boston Globė“ laikraštis pranešė, kad 

JAV slaptoji tarnyba turinti fotografiškų 
įrodymų, jog Rusija ruošiasi biologiniam 
(bakteriniam) karui. Paskutiniaisiais mė
nesiais Sov. Sąjungoje esą statomi nauji 
fabrikai ir sandėliai .šios rūšies karo prie
monėms gaminti ir laikyti. Šitas praneši
mas nėra galutinai įrodytas.

Abi šalys ■— Sov. Sąjunga ir JAV — yra 
pasirašiusios konvenciją iki šių metų galo 
sunaikinti visus bakteriologinius ginklus.

ŠAUKIASI PAGALBOS
Keston College paskelbė Sov. Sąjungos 

mokslininko ir ortodoksų bažnyčios nario 
Barabanovo laišką, kuriame jis prašo gel
bėti nuo sovietinės psichiatrinės ligoninės. 
E'arabanovas (artimas Solženicyno drau
gas) nuo 1973 m. policijos persekiojamas, 
dabar esąs paskelbtas „bepročiu“. Savo 
laiške vakarieičams jis rašo, kad Sovietų 
psichiatrinės ligoninės, kuriose „gydomi“ 
disidentai, yra blogesnės už kalėjimus.

Iš RYTŲ IR VAKARŲ
Portugalijos politinės partijos, JAV 

spaudos žiniomis, gauna paramą iš užsie
nio pinigais ir ginklais. Sov. Sąjunga jau 
esanti Portugalijos komunistų partijai iš
mokėjusi tarp 24 ir 48 mil. svarų. Vašing
tonas ir Vakarų Europos kraštai taip pat 
nedaug atsiileką su pagalba socialdemo
kratams ir kitoms antikomunistinėms par
tijoms. Tačiau socialistų vadas dr. M. Soa
res paneigia gandus apie bet kokias pašal
pas.

H. Schmidt apie britus
V. Vokietijos kancleris Helmut Schmidt 

pasikalbėjime su britų žurnalistu Peter 
Jenkins pareiškė savo atvirą nuomonę 
apie darbą ir žmones šioje šalyje. Čia pa
teikiama keletas jo pasisakymų.

„Nenoriu sudaryti įspūdžio, kad Brita
nija yra negrąžinamai atsilikusi nuo kitų 
kraštų. Aš pats esu anglofilas, tokiu pasi
daręs iš mažens ir dėl patyrimo karo me
tu. Tikiu, kad britai, esant reikalui, gali 
būti labiau užsispyrę, negu bet kuri kita 
tautą Europoje. Jie turi ypatingą jėgą sa
vo pasiryžimams įvykdyti (čia jis priminė 
W. Churchilį). Britai gali būti labai 
drausmingi ir veiklūs, jei jie supranta 
reikalo svarbumą.“

„Britanijos negalima laikyti labai pa
žangiu kraštu. Jos socialinė. pramoninė ir 
politinė santvarka yra atsilikusi. Anglai il
gą laiką per daug pasitikėjo savimi, o tai 
pristabdė jų progresą."

„Britų profesinės sąjungos yra nukry- 
pusios nuo savo kelio. Būdamos pasidali
jusios į tiek daug smulkių vienetų, jos nė
ra tokios įtakingos, kaip vokiečių prof, są
jungos, kurių turime tiktai 16. Vokietijoje 
prof, sąjungos per paskutiniuosius 25 me
tus elgiasi labai protingai. Streikų skai
čius Britanijoje šimtui tūkstančių darbo 
dienų yra 10-15 kartų didesnis kaip Vokie
tijoje. Ir vis dėlto, britų prof, sąjungos nė- 

„kulturtraegeriais", nepasitraukti iš klu
bo, jei viena ar kita jo išleista knyga ir 
nepatiko ar kiek nuvylė. Sunyktų mūsų 
kultūrinis palikimas, veltui nueitų rašyto
jų nemiegotų naktų kūrybos vaisiai, jeigu 
nebeatsirastų savųjų tautiečių, kurie pa
norėtų tais vaisiais naudotis.

J. Vikis

Britų parlamento narys Arthur Grudge 
(Ispanijos civil, karo metu tarnavęs Tarp
tautinėje Brigadoje) pasiūlė Ispaniją pa
šalinti iš Jungtinių Tautų.

Dramaturgai ir skulptoriai Neville & 
Pippa Dreadbergai pranešė, kad ateity nei 
vienas jų veikalas negalės būti statomas 
Ispanijoje.

Hampsteade (Londonas) gyvenanti po
nia Dutt-Pauker ir jos duktė Deidre nusi
pirko butelį ispaniško šerry (pigaus), nu
sinešė į Londone žinomą Hampstead Heath 
parką ir jį viešai sudaužė.

Rašytojas Eric Lard prie savo namų vie
šai sudegino Cervantes (Don Kichoto au
toriaus) raštus, nes jų autorius buvęs is
panų rasistas.

NAUJOJI ERA
Buvęs D. Britanijos min. pirmininkas E. 

Heath, kalbėdamas Yales universitete, pa
reiškė, kad Vakarų demokratijos įžengia 
į naują erą, kurioje jų tradicinės laisvės 
ir demokratija nebegali būti užtikrintos. 
D. Britanija jau taip pat esanti naujosios 
eros sukūryje. Tos naujos eros vadovas ir 
kurstytojas esąs sovietinis komunizmas.

Bijodamas atominės katastrofos, Krem
lius susilaikąs nuo karo veiksmų, bet jis 
išnaudoja visas priemones Vakaruose ves
ti ideologinį karą, kurstyti „darbo klasę“ 
prieš „valdančiąją klasę". Svarbiausia, 
kad žmonės neturi galimybės pasirinkti, 
kuri pusė yra teisingesnė. Ne tik politinė 
literatūra, bet net biblija esanti draudžia
ma platinti Rusijoje. Sovietų piliečiai iki 
šiol negavo nė mažiausios žmonių ir idėjų 
judėjimo laisvės už tas nuolaidas, kurias 
Vakarai padarė Helsinkyje.

Kokia prasmė esanti kalbėti apie „mili- 
tarinj balansą“ su Varšuvos pakto bloku, 
jei Nato valstybės yra naikinamos iš vi
daus. Tai gerai pavaizduoją įvykiai Itali
joje ir Portugalijoje.

LYBIJA — ANTROJI KUBA
Paskutiniuoju metu sovietai užvertė Ly- 

biją moderniškiausiais ginklais — tankais 
ir lėktuvais. Netekę bazių Egipte, jie sten
giasi įsitvirtinti jo kaimynystėje, padary
dami iš Lybijos Viduržemio pajūrio Kubą. 
Jau 700 rusų specialistų esą atvykę apmo
kyti Gaddafi kareivius, kaip vartoti nau
juosius ginklus. Laukiama daugiau. Di
džiausias sunkumas esąs arabų nepajėgu
mas elgtis su moderniškais lėktuvais ir 
tankais.

Panašias bazes Sov. Sąjunga steigia ir 
Afrikos žemyne — Ugandoje ir Ghanoje.

MAO GERESNIS
Spauda plačiai aprašė Sov. Sąjungos 

moderniųjų dailininkų parodą, iš kurios 
buvo pašalinti „priešsovietiniai, religiniai 
ir sionistiniai“ paveikslai. Taip pat buvo 
įsakyta pašalinti ir dvi Mao Tse-tungo ka
rikatūras, galinčias pabloginti jau ir taip 
šaltus kinų-sovietų santykius. Tačiau 
Ameriką išjuokianti karikatūra buvo pa
likta. Tarp netinkamų buvo ir „hippy“ pa
veikslas, vaizduojąs pasaulį, kuris neturi 
valstybių sienų. Iš viso parodoje buvo apie 
800 paveikslų. Prie įėjimo stovėjo eilės 
žmonių.

SOVIETŲ MENO PARODA
Spalio 18 d. Londono Karališkoje Aka

demijoje (Royal Academy) atidaroma di
džiausia iki šiol Sovietų paroda. Iš viso 
bus išstatyta 120 paveikslų. Jų tarpe dvi 
17 amžiaus ikonos. Impresionistams atsto
vaus 15 Picasso ir Cėzanne's paveikslų. 
Dauguma parodos eksponatų (70) betgi 
bus iš 1800-1914 m. laikotarpio. Lankyto
jai pamatys Levitano, čichino, Savrasovo, 
Čedrino, Petergofo, Gachino, Aizazovskio, 
Svetoslavskio ir kt. menininkų darbus.

Beveik tuo pačiu metu (nuo spalio 1 d.) 
Leningrado Hermitage Muziejuje British 
Council atidaro Tumerio meno parodą. Jo
je bus 24 aliejiniai paveikslai iš Tate ga
lerijos ir 52 vandeninių spalvų iš Britų 
Muziejaus.

Rusų paroda vėliau bus perkelta į Glas- 
gową, o britų — į Maskvą.

KNYGOS APIE CAR,} IR REVOLIUCIJĄ
Knygų rinkoje neseniai pasirodė D. 

Brown'o Doomsday 1917 ir J. C. Trewin'o 
Tutor of the Tsarewicz. Pirmoji knyga ap
rašo, kaip buvo sunaikinta Rusijos val
dančioji klasė 1917 m., o antroji pateikia 
istorinę medžiagą apie ištikimą caro šei
mos mokytoją C. S. Gibbes, kuris kartu su 
ta šeima buvo sušaudytas Ekaterinburge.

JAV IR FRANCO
JAV spauda, nors ir neturėdama dide

lių simpatijų fašistiniam gen. Franco re
žimui, į Europoje rengiamas prieš jo val
džią demonstracijas žiūri skeptiškai. Sa
koma, kad Ispanija nėra vienintelis pa
saulyje kraštas, kuriame už policininko 
nužudymą teisiama mirties bausme.

ra išsikovojusios savo nariams tokių są
lygų. kokias turi Vokietijos darbininkai."

„Vokietijos fabrikuose veikia laisvai 
rinktos fabrikų tarybos, kurios betgi ne
siekia įmonių nacionalizavimo.

„Fabrikų tarybos ir jų stiprybė sukeltų 
didelę baimę Anglijoje, o Vokietijoje jos 
vaidina labai svarbų ekonominį vaidme
nį. Nėra jokio spaudimo įmones suvalsty
binti. Kokia būtų prasmė suvalstybinti 
įmonę, jei darbininkas joje bus lygiai taip 
pat traktuojamas, kaip buvusioje priva- 
tiškoje įmonėje. Pats suvalstybinimo fak
tas dar nepakeičia darbininkų ir vadovy
bės santykių. Aš netikiu į valstybines in- 
vestacijas ir j biurokratijos augimą. Neti
kiu, kad valstybė gali geriau tvarkyti pra
monės įmones, ir todėl Vokietijoje jos ne
bus valstybinamos.“

Britų pramonės ir prof, sąjungų vado
vams jis davė tokį patarimą:

„Jūs privalote traktuoti dirbančiuosius 
kaip lygius bendruomenės narius. Darbi
ninkai privalo turėti pasitikėjimą savimi, 
kurį jie gali įsigyti tik suieiikant jiems 
tam tikrą atsakomybę. Tada jūs galėsite 
paprašyti darbininkus atsisakyti nuo da
bartinės neprotingos politikos, ir tik tada 
jie priims vyriausybės ar partijos parėdy
mus. Kol jūs nepanaikinsite savo klasinės 
sistemos, tol neišsikrapštysite iš vargų. 
Britų prof, sąjungų nariai yra pakrypę į 
dešini sparną, nes jie nereikalauja balso 
ekonomijos ir visuomenės tvarkymo rei
kaluose. Pas jus trūksta socialinio ir psi
chologinio supratimo, kad darbininkas no
ri būti išdidus ir savimi pasitikintis.“

V. Vokietijos kancleris pamiršo tik vie
ną svarbų dalyką — Britanijoje už visa 
ką labiau branginamos tradicijos, o su re
formomis gdlima ir palaukti.

— Ryšium su Kinijos 26-ta revoliucijos 
sukaktimi buvo sustabdytas nacionalistų 
valdomi) salų „apšaudymas“. Tam „apšau
dymui" buvo vartojami sviediniai, užtaisy
ti propagandine medžiaga.

— Darbiečių konferencijoje, renkant 
vykdomąją tarybą, daugiausia balsų gavo 
kairiojo sparno atstovas, energijos minis- 
teris Anthony Benn. Nuosaikusis finansų 
ministeris D. Healey visiškai nebebuvo 
perrinktas.

— Iš Prancūzijos atsisakė grįžti j Sov. 
Sąjungą ten koncertavęs pianistas E. Mir- 
zojan.

— Rumunijoje dingo Jugoslavijos disi
dentas. Belgijos pilietis pik. Dapcevic. Jis 
buvo išvykęs su kitu draugu aplankyti pa
žįstamų Rumunijoje. Dingimo smulkme
nos nežinomos.

— Ugandos prezidentas Amin pareika
lavo pašalinti iš J. Tautų Izraelio valstybę 
ir iš viso jos egzistenciją panaikinti.

— lan Mikardo, aktyvus darbiečių kai
riosios „Tribūne“ grupės veikėjas, Black- 
poolio konferencijos metu užpuolė britų 
prof, sąjungas, kad jos per daug nuolai
džiauja vyriausybei,

— Florjdoje dar tebegyvena buvęs ver
gas Charlis Smith, kuris dabar yna 132 
metų amžiaus. Iš Afrikos jis buvo atvež
tas daugiau kaip prieš 100 metų.

— „Molodoj Kommunist“ pranešimu, 
pusė visų savižudybių Sov. Sąjungoje 
įvyksta dėl alkoholio per didelio vartoji
mo.

— Nato gen. sekretorius dr. J. Luns pa
reiškė, kad sovietai nesilaiko Helsinkio su
sitarimo pranešti apie karo manevrus.

— Louvro muziejuje pirmą kartą jo is
torijoje buvo paskelbtas bambos aliarmas. 
8.000 lankytojų greitai pasišalino, bet 
bombos nerasta.

— Komunistų kontroliuojamos spaudos 
tiražai Portugalijoje labai sumažėjo. Žmo
nės grobsto opozicinę spaudą, kurios tira
žai beveik patrigubėjo.

— Kinijos užs. reikalų ministeris Čiao 
Kuanhua J. Tautų posėdyje apkaltino Sov. 
Sąjungą ir JAV, kad jos ruošiančios naują 
pasaulinį karą.

— Tuščias whisky stikliukas, iš kurio 
kadaise gėrė škotų garsusis poetas Robert 
Burns, varžytinėse parduotas už 1.050 sva
rų.

— Bijodama bulvių trūkumo, Anglijos 
vyriausybė uždraudė eksportuoti bulves. 
Išimtis — sėklinė medžiagą.

i Kur stovi D. Britanija?
JAV žurnalas „Times" (rugs. 15 d.) įsi

dėjo lentelę, kurioje parodyta pramonin
gųjų pasaulio kraštų ekonominė padėtis. 
Iš tos lentelės matyti, kad D. Britanija be
veik visais atžvilgiais stovi paskutinėje 
vietoje, tik kai kur neužsileisdama Itali
jai. Sakysime, prekių kainos per pirmąjį 
šių metų pusmetį pakilo D. Britanijoje 
33.4%, Prancūzijoje — 9.7%, V. Vokieti
joje — 6.3%, Italijoje — 12.3%, Japonijo
je — 9.0%, JAV — 8.1%.

Pagaminta prekių kiekvienam žmogui 
per metus (doleriais): D. Britanijoje — 
3.30,3, Prancūzijoje — 5.154, V. Vokietijo
je — 6.199, Italijoje — 2.679, Japonijoje
— 2.259, JAV — 6.702.

Vidutinis metinis darbininko atlygini
mas 1973 m. (doleriais): D. Britanijoje — 
4.560, Prancūzijoje — 7.264, V. Vokietijo
je — 8.325, Italijoje — 5.330, Japonijoje
— 5.428, JAV — 10.456.

Prarasta dėl streikų darbo dienų (tūks
tančiui darbininkų): D. Britanijoje — 587, 
Prancūzijoje — 158, V. Vokietijoje — 40, 
Italijoje — 882, Japonijoje — 184, JAV — 
526.

Vieno žmogaus produkcija per valandą 
(skaitant 1967 m. — 100): D. Britanijoje
— 120, Prancūzijoje — 136, V. Vokietijoje
— 132, Italijoje — 133, Japonijoje — 167, 
JAV — 120.

Iš pateiktųjų davinių matyti, kad D. 
Britanijoje daugiausia pakilo kainos ir 
buvo mažiausi darbininkų atlyginimai. 
Streikais ją pralenkė tik Italija, o vieno 
žmogaus produkcija per valandą susilygi
no su JAV. Vadinasi, D. Britanijos darbi
ninkas už tą patį pagamintų vertybių kie
kį gauna apie 2.5 karto mažiau negu JAV 
darbininkas ir 2 kartus mažiau negu Vo
kietijos.

Lentelėje nurodyta, kad mėnesinis pre
kybos balansas per pirmąjį šių metų ket
virtį D. Elritanijoje davė kas mėnesį po 
990 mil. dolerių nuostolio. Visų kitų kraš
tų, išskyrus dar Prancūziją (nuostolis 227 
mil.), balansai užbaigti su pelnu. Didžiau
sią pelną turėjo V. Vokietija — po 1.504 
mil. dolerių per mėnesį.

SeįtiįHios DIENOS
—■ Škotijos kalnuose rugsėjo paskuti

nėmis dienomis siautė sniego pūgos.
— Popiežius viešoje audiencijoje pareiš

kė, kad gen. Franco nepaklausęs jo pra
šymo pasigailėti penkių nužudytų ispanų.

— Britų ekspedicija surado Papua Nau
joje Gvinėjoje didžiausius iki šiol žinomus 
požeminius tunelius, kurių sienose yra ne
žinomų gyvūnų suakmenėję griaučiai.

— Portugalijos komunistų partijos va
das Aivaro Cunhal pareiškė New York Ti
mes korespondentui: „Portugalija niekada 
nebus demokratiškų laisvių ir monopolijų 
kraštas".

— Ugandoje 14 baltųjų kareivių, įskai
tant 2 britus, atsiklaupę prieš prezidentą 
Aminą, pasižadėjo kovoti prieš P. Afriką. 
Daugiau baltų karių Ugandoje nėra.

— Maskvoje rašytojui A. Sokolovui pa
žadėta viza išvykti į Vieną pas sužadėtinę, 
kuri buvo pradėjusi bado streiką.

— Transporto prof, sąjungų vadas Jack 
Jones per Labour konferenciją pasiūlė 
boikotuoti Ispanijos prekes ir vasarvietes.

— Sidnėjuje Marlene Dietrich (70 m.) 
išgriuvo scenoje, ir vaidinimas turėjo bū
ti nutrauktas.

— New Yorkė ką tik išleista prof. -E. 
Dunsdorfo knyga „The Baltic Dilemma", 
kuri nagrinėja Australijos vyriausybės 
žygį pripažinti Sov. Sąjungai Baltijos vals
tybes.
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Aidas iš
Londone ką tik gautas pluoštas eilėraš

čių, vaizduojančių pokarinės Lietuvos gy
venimą. Atrodo, tai yra vieno autoriaus 
sukurtas rinkinys, kurio pirmosios dalies 
betgi trūksta.

Tame rinkinyje, be kita ko, yra gana il
goka poema, pavadinta „Partizanė”. Joje 
vaizduojama jaunos lietuvaitės skaudūs 
išgyvenimai ir didelė dvasinė kančia.

NKVD pareigūnas, apsimetęs Lietuvos 
partizanu, ateina į mergaitės namus ir 
agituoja ją prieš rusus.

Gražus ir lipšnus, 
jis pataria jai: 
„Mus, partizanus, 
tu puikiai žinai: 
Gana mus maskoliai kankinę! 
Padėk mums vaduoti tėvynę.“

Kitą naktį jie prievarta nusigabena 
mergaitę į savo miško stovyklą. Iš tikrųjų 
tai yra pačių enkavedistų stovykla, kurio
je netrūksta maisto, degtinės ir merginų. 
Du milicininkai, persirengę kunigais, gir- 
tuoklaiuja su merginomis ir bando net mi
šias laikyti.

Vėliau milicija vėl apsilanko pas mer
gaitę, meilinasi, bando išprievartauti ir 
liepia eiti išpažinties, kad sužinotų kuni
go santykius su partizanais ir tuo būdu jį 
vėliau išduotų sunaikinti. Pagaliau vienas 
net apsimeta įsimylėjusiu ir siūlosi kartu 
bėgti. Mergaitė supranta apgaulę ir nesi
duoda suviliojama. O pamačiusi ant jo 
piršto žuvusios draugės žiedą, pasiryžta 
geriau mirti, bet nepasiduoti.

Sušuko jie: „Mirk“
Ir šoko prieš ją.
„Mūs kerštą patink!“
{siutus gauja
Ją daužė ir kojomis spardė.
kaip mėsą bevertę, bevardę.

Iš poemos turinio matyti, kad ji vaiz
duoja pirmuosius pokario metus Lietuvo
je. Autoriaus iš prigimties nesama poelo„ 
todėl jo eilės išeina dirbtinės, meniškai ne
išdailintos. Galima sakyti, tai yra suei
liuota proza, anuo metu suvaidinusi gal ir 
ne mažą vaidmenį. { pogrindžio literatū
ros istoriją ji pateks kaip rašytas liudiji
mas anos žiaurios partizaninės tikrovės.

Iš kiti) rinkinio eilėraščių gal būdinges
nis yra „Draugas“, kuris čia pat patiekia
mas. Atrodo, kad jis taip pat vaizduoja ko
lektyvizacijos pradžią, kai kolchozų „bo
sai" jautėsi visagaliai viešpačiai ir elgėsi 
su darbo žmonėmis kaip su vergais.

DRAUGAS
Rimkas sugniaužti į kumštį vieną 
Jus šaukiat darbininkus, 
bet jūs sukaustėte juos plieno 
grandinėmis, kaip tironus!

Juos apiplėšę kietu darbu 
kryžiuojate fermose, laukuos. 
Daugiau naudos ištrėkšt besvarbu, 
žiauriausiai išnaudojai juos!

Jūs žodis „draugas“ tik apgaulė: 
iš jų padarėt sau vergus, 
kad jums prišertų karvių, kiaulių, 
kad jums pripildytų pilvus!

Taip, karvėms, kiaulėms — 
kilogramai, 

o jūs — apžėlėte taukais!
iBet jiems už vergo darbą — gramai!
Jie tik nuo bado ginas jais.

MOKSLININKAI DOMISI LIETUVIAIS

Kaip jau anksčiau buvo rašyta „Euro
pos Lietuvyje“, Britų Muziejaus Gamtos 
Istorijos skyriaus mokslininkai tyrinėja 
lietuvių tautos praeitį. Tuo tikslu jie ren
ka antropologinius, davinius iš Anglijoje 
gyvenančių lietuvių. Tie daviniai bus ly
ginami su gautomis žiniomis apie kitas vi
durinės Europos tautas, šiuo būdu mano
ma nustatyti, su kokiom tautom lietuviai 
yra giminingi, ir iš kur mūsų gentis yra 
kilusi. Sprendžiant iš archeologinių radi
nių, manoma, kad Baltų tautos atkeliavo 
prie Baltijos iš Dniepro aukštupio prieš 
maždaug 4000 metų.

Britų mokslininkai, kurie vykdo šiuos 
tyrinėjimus, lanko lietuvių kolonijas D. 
Britanijoje, kur gali susiburti keliolika ar 
daugiau lietuvių. Jie pradėjo savo darbą

E. Juciutė

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

Apie kalinį — žmogų
* 'x

„Ne sykį tarp savęs spręsdavome problemtĮ, 
kaip žmogus gali išbūti tokiose sąlygose, dešimt ar 
daugiau metų ir neprarasti savos sielos vertybių. Ar 
kalinių stovyklos gadina žmogų? Ir vis dėlto priei
davome išvados, kad stovyklos žmogaus negadina, 
o tik išryškina žmogaus charakterį. Geresnėse są
lygose žmogus užmaskuoja savo charakterį, nešioja 
kaukę, o čia siela pasirodo visoje savo nuogybėje, 
nes čia nėra sąlygų maskuotei. Jeigu žmogus, sąly
goms pasikeitus, metasi į kraštutinumą, tai reiškia, 
jis neturėjo tvirtos moralinės bazės.“

(Psl. 313)

Apie atsisveikinimų su stovykla

„Nežinia, kiek tų išvažiuojančiųjų. Visi, tur
būt. neišvažiuos, gal dar daug liks?.. Gal kiti į mū
sų vietą atvažiuos?.. Duok, Dieve, kad permaina 
būtų didelė, bet... sunku tikėtis... Jeigu ir pasikeis, 
sušvelnės įstatymai (jie čia visada gražūs, tik ne
vykdomi), bet negreit pasikeis juos vykdantieji kad
rai. tam gal prireiks kelių žmonijos kartų. Tokie, 
kurie gali spardyti, stumdyti, speige ant sniego so
dinti surakintom, pamėlynavusiom rankom nekaltą 
besimeldžiančią „manašką“, niekad nepajėgs būti 
žmonėmis. O tokie lieka savo vietose. Ko galima ti
kėtis? Viešpatie, duok, kad būčiau netikras prana
šas.“

(Psl. 363)

Lietuvos
i M. K. ČiurlionisJėgų netekę, neberanda 

net poilsiui šventos dienos!
Kaip kuinai pavergti už sprando, 
kaip kuinai dirba be algos.

Kurioj vergijoje bedaliai 
kada vergavo ar vergaus, 
kai viena tik žinoti gali 
už darbą kiek bizūnų gaus.

ČIURLIONIS — ĮKVĖPĖJAS

Iki šiol apie M. K. Čiurlionį girdėjome 
kaipo apie genialų dailininką ir kompozi
torių, kuris, nors ir išaugęs lenkiškoje ap
linkumoje, kudirkiškai pamilo Lietuvą ir 
tik ją idealizavo. Nors ir patyręs didelių 
materialinių nepriteklių, jis niekada ne
garbino proletarizmo ir nekvaršino galvos 
komunizmo idėjomis. Bet štai „Komunis
to“ žurnale (Nr. 9, 1975) L. Šepetys savo 
šiaipjau gana įdomų straipsnį „M. K. 
Čiurlionis ir lietuviu tarybinė kultūra“ už
baigia tokiu sakiniu: „Lietuvių tarybinės 
kultūros suklestėjimas ir organiškas įsi
liejimas į tarybinių tautų kultūros savi
tarpio turtinimo procesus — dar vienas ir 
bene svarbiausias (mano pabr. Bltm.) 
M. K. Čiurlionio nacionalinės ir interna
cionalinės reikšmės aspektas".

vakarų Londone, Lietuvių Namuose. Po to 
jie tęsė savo tyrimus Lietuvių Sodyboje 
skautų stovyklos metu. Nors yra surinkta 
nemaža medžiagos, dar norima ištirti dau
giau kaip 100 vyrų, šį rudenį tyrinėtojai 
ruošiasi važiuoti į Manchesterį ir Rochda- 
lį. Norima padaryti tyrinėjimus ir kitose 
kolonijose.

aVč

GYVENIMAS BE GEBOS KNYGOS - 
GYVENIMAS BE TYKO 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:

ainora
14, PRIORY RD.,

KEW, SURREY.

Apie grįžusiųjų įsikūrimų

„Taip priėmė mus išsiilgta tėvynė. Rusai visur 
visada stengėsi būti mandagesni, geresni, bet patys 
nieko nepadėdavo, tik paguodę siųsdavo pas ma
žesnius, kurie dažniausia būdavo lietuviai. Pas juos 
sutikdavome tą patį atšiaurumą. Mes kaltiname sa
vuosius. Žinoma, jie buvo daugeliu atvejų kalti, nes 
dažnai be kyšio nenorėdavo atlikti tai, kas jiems bu
vo leista. Bet daugiau buvo kalti visoki slapti raštai 
įstaigų viršininkams, įsakantys nepriimti į darbą 
grįžusiųjų iŠ Sibiro, daryti kliūtis įsikūrimui. O viso 
to tikslas buvo priversti „savo noru“ grįžti į Sibirą, 
kur reikėjo darbininkų. Be to, čia reikėjo vietos vis 
daugiau plūstantiems iš Rusijos kolonistams.“

(Psl. 387)

Apie savižudybes
„Ne tą vieną nusižudžiusį palaidojo tuo laiko

tarpiu. Tai buvo tiesiog epidemija. Mūsų mokyklo
je nusižudė du mokytojai ir vienos mokytojos vyras. 
Visai netoli nuo mūsų namų pasikorė kaimynas. 
Kitas kaimynas dienos metu nuėjo į Botanikos sodą 
ir pasikorė. Du žinomi gydytojai pasikorė, vienas 
Kaune, kitas Panevėžy. Viena žydė nusižudė Žalia
kalnio didžiosiose klinikose, kur ji dirbo rūbininke. 
Ji krito žemyn galva į laiptų sraigtą iš trečio aukš
to, smegenys ištiško asloje. Jos vyras buvo areštuo
tas už „valiutą“, o ji buvo tardoma, tampoma, kad 
pasakytų, kur dar turi aukso arba užsienio valiutos. 
Vienas žydas rastas pasikoręs būdelėje — kioske, 
kur jis dirbo pardavėju.

Sutikau pažįstamą iš Kudirkas Naumiesčio, — 
ir ten tos pačios naujienos: trys pasikorė, dar keli 
išgelbėti. Išgirdau, kad vienas buvęs bendradarbis 
taip pat mėginęs pasikarti, bet buvęs išgelbėtas. Su
kęsis nematąs praspiės vargti, dirbti už menką atly
ginimą, be jokių ateities perspektyvų; pavydįs 
tiems, kurie tikį Dievą, pats esąs kitaip išauklėtas. 
Vienas Aleksoto gyventojas užmušė savo žmoną ir

Nors prieš tai autorius ir pripažįsta, kad 
Čiurlionis neturėjęs „aiškesnių pilietinių- 
meninių pozicijų", be vis dėlto jis sugebė
jęs įkvėpti Lietuvos tarybinės kultūros 
menininkus ir rašytojus. Iš žemiau patei
kiamų L. šepečio straipsnio citatų matysi
me, kad Čiurlionis tikrai galėjo turėti ir 
turėjo įtakos vėlesnių kartų menininkams, 
tik ne dėl to, kad jie buvo tarybiniai me
nininkai, o todėl, kad lietuviai.

„Čiurlionio visuomeninė energija ir en- 
tuizazmas persidavė jauniesiems amžinin
kams: J. Gruodžiui, Mikui Petrauskui ir 
jo broliui Kiprui Petrauskui, J. Tallat — 
Kelpšai, A. Kačanauskui, A. Sodeikai, P. 
Olekai, J. Vienožinskiui, P. Galaunei ir 
daugeliui daugeliui kitų. Ta čiurlioniškąja 
energija persiėmė ir kiti Lietuvos meno 
veikėjai, per buržuazinių metų negandas 
atnešę mums lietuvių muzikos klasiko ir 
didžiojo dailininko idėjas.“

Visa, kas čia pasakyta, yra teisinga, tik 
nesuprantama, kodėl didžiojo menininko 
idėjos atėjo „per buržuazinių metų negan
das“. Kas dar prisimena tuos „buržuazi
nius metus;*, tas žino, kad Čiurlionio dar
bams ir idėjoms kelias į Lietuvą buvo tik
rai šviesus ir atviras.

Toliau L. Šepetys įtikinančiai rašo:
„Visa Čiurlionio kūryba kupina gėrio, 

šviesos ir fantazijos, maitinusios ir tebe- 
maitinančios lietuvių dailę ir muziką. 
Čiurlionio pamėgtas dainas, atskiras jo 
originalių temų intonacijas arba šiaip vi
diniu turiniu artimus motyvus savo muzi
koje naudoja E. Balsys, S- Vainiūnas, V. 
Jurgutis, V. Barkauskas, B. Kutavičius, V. 
Montvila. J. Juozapaitis: Čiurlionio kolori
tui ir visai plastinei išraiškai artimas K. 
Šimonis: Čiurlionio filosofiniam minties 
platumui — kai kurios A. Savicko drobės; 
jo lyrikos interpretacijai — V. Valiaus 
grafika. Čiurlioniui skiriami įvairių žanrų 
dailės ir muzikos kūriniai. Pagaliau kūry
bos aktą skatina paits Čiurlionio žmogaus 
— piliečio ir menininko buvimo faktas: 
mūši) kūrėjai vėl ir vėl grįžta prie nemir
tingų Čiurlionio drobių, vėl ir vėl klausosi 
„Jūros“ ir, atsigaivinę, tarsi atsigėrę iš 
tyro miško šaltinio, su naujomis jėgomis 
grįžta prie naujų darbų..."

Kas galėtų su tokia Čiurlionio interpre
tacija, su tokia jo įtaka Lietuvos meninin
kams. nesutikti!

Nebevarginant skaitytojo citatomis, dar 
tik norisi paminėti, kad straipsnio auto
rius taip pat įtikinančiai nusako Čiurlio
nio įtaką ir Lietuvos poetams.

„Saulė ir gedulingos eisenos niūri vora, 
juodas paukštis ir neišmatuojamas fanta
zijos skrydis į erdves, veržimasis į aukštį 
—- šis žmogaus gyvenimo grožio ir jo bū
ties tragizmo suvokimas savaip atsispindi 
mūsų daugelio poetų eilėse. O tūkstančiai 
saulių — tie vilties, šviesos, džiaugsmo, 
draugystės simboliai — ar nešviečia Salo
mėjos Nėries, Sruogos, Maldonio. Marcin
kevičiaus. Degutytės kūriniuose. Amžinas 
idealo troškimas, nuolatinė skaudžių prieš
taravimų kova ir begaliniai jautrios, mi- 
moziškos sielos metamorfozės Putino poe
zijoje. ar irgi nėra Čiurlionio kūrybos sa
vitas aidas? O himnas Saulei, o čiurlioniš
kasis optimizmas, žmogaus išaukštinimas 
Visatoje ir kosminiai skrydžiai, tikrovės 
patvirtinti, ar neatgijo šiuolaikinėmis for
momis Mieželaičio „žmoguje“?

pats, nuėjęs į Fredą, krūmuose pasikorė. Ir taip kas
dien tokios naujienėlės.“

(Psl. 438-439)
A pie nareli ginimų

„Teko girdėti, kad Lietuvai nureliginti buvę 
skirta šešiolika metų. Tačiau jau greit bus dvigubas 
tas metų skaičius, o nureliginti dar nepavyko. Lie
tuvis tikėjimą paslėpė giliai — modernioje kata- 
komboje — savo širdyje. Modernūs persekiotojai 
— modernios ir katakombos. Iš viršaus nematyti, 
persekiotojams sunku tokias katakombas surasti, 
nė vilkiniai šunes nepadeda. Ir nieko kito mums ne
beliko, kaip tik dangstytis, slapstytis, veidmainiau
ti. Atleisk mums. Viešpatie! Mes nenorim veidmai
niauti, gadinti savo jaunosios kartos charakterį, bet 
mums nėra kitos išeities, jei norim išlikti gyvi ir ne
atsižadėti Dievo.“

(Psl. 487)
Apie pravoslavus

„Pabuvojus šen ir ten „plačiojoje tėvynėje“, 
nesunku pastebėti, kad pačioj Rusijoj pravoslavai 
mažiau tepersekiojami. Mačiau Sverdlovske parti
nio laidotuves. Jeigu taip Lietuvoje partiniai su lai
dojamuoju sueitų į bažnyčią, tai juos išmestų ne tik 
iš partijos, bet ir iš darbų, ir iš miestų, kaip nusikal
tėlius. O ten — galima.Kaune mačiau laidotuves 
ruso karininko, jūrų kapitono. Į namus, kur buvo 
pašarvotas, atėjo trys popai (pravoslavų kunigai), 
meldėsi, giedojo; prie mirusiojo galvos buvo pasta
tytas didelis kryžius. Jauni karininkai, kurie nešė 
karstą, žegnojosi ir meldėsi prie duobės. Jie nieko 
nebijo, nes jų taip nepersekioja ir nebaudžia, kaip 
lietuvius katalikus.

Kartą rusas atvedė septynių metų vaiką į mū
sų bažnyčią ir sako klebonui: „Aš nesu komunistas, 
bet aš nenoriu, kad mano vaikas toks būtų, pakrikš
tyki! jį ir pamokykite apie Dievą.“

(Psl. 488)

Taip, sutiksime, kad Čiurlionio dvasia 
plasdeno poeto artumoje, kai jis kūrė lie
tuviškus himnus saulei. Bet toli ji buvo 
nuskridusi, kai toji pati drebanti ranka 
rašė himną Stalinui. Taigi drąsiai galime 
braukti iš L. šepečio straipsnio žodį „ta
rybinė" ir turėsime daugeliu atvejų pasi
gėrėjimo vertą rašinį, kurio antraštė būtų 
„M. K. Čiurlionis it lietuvių kultūra“.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„DRAUGO" KONKURSAS

Dipnraštis „Draugas" paskelbė XXV ro
mano konkursą, kuriam $1.500 premiją pa
rūpino mecenatas Zigmas Umbražiūnas. 
Romano siužetą pasirenka patys autoriai. 
Rankraščiai turi būti perrašyti mašinėle 
ir sudaryti nemažiau kaip 200 romaninio 
forintą t o puslapių. Konkursui siunčiami ro
manai pasirašomi slapyvardžiu, autoriaus 
vardą, pavardę ir adresą pridedant atski
rame užklijuotame voke. Ant jo užrašo
mas slapyvardis ir romano pavadinimas. 
Vertintojų komisija atplėš tik laimėjusio 
autoriaus voką. Romanai Iki š. m. lapkri
čio 1 d. siunčiami Dailiosios prozos kon
kurso komisijai, Draugas, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629. USA. „Draugas“ 
rezervuojasi teisę premijuotą kūrinį be 
papildomo atlyginimo autoriui skelbti sa
vo puslapiuose ir išleisti jo pirmąją laidą.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Pedagoginio Litualistikos Instituto aki
vaizdinis skyrius Čikagoje naujuosius 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 13 d. I ne
akivaizdinį skyrių bet kuriuo laiku gali 
įsijungti viso laisvojo pasaulio jaunimas. 
Adresas: Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas. 5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60630, USA.

Gauta žinių, kad viena Anglijos lietu
vaitė jau įsijungė j neakivaizdini skyrių.

PASITRAUKĖ Iš BENDRUOMENĖS 
TARYBOS

Žinomas JAV lietuvių veikėjas ir L 
Bendruomenės VII Tarybos narys dr. Leo
nas Kriaučeliūnas dėl Bendruomenėje įvy
kusio skilimo iš tos Tarybos pasitraukė. 
Prieš keletą metų dr. Kriaučeliūnas lan
kėsi Londone ir aktyviai domėjosi D. Bri
tanijos lietuvių organizaciniu gyvenimu.

MIRĖ DR. A. JAUNIŠKIS

Winnipege (Kanada) neseniai mirė vė
žio ligos pakirstas gydytojas Alfonsas 
Jauniškis. Liko žmona ir du vaikai. Dr. 
Jauniškis buvo įsijungęs j lietuviškąją 
veiklą, stipriai rėmė lietuvių parapiją ir 
pagalbos reikalingus tautiečius.

KALVA

Kažkas yra pasakęs, kad drąsa susideda 
iš genijaus ir magikos. Kiekviename žmo
guje glūdi magiška liepsnelė, kurios maža 
kibirkštėlė gali uždegti gaivališkas energi
jos ir pasiryžimo liepsnas, nugalinčias net 
ir sunkias kliūtis. Jeigu mes drąsiai žvel
giame į problemą, ji staiga pradingsta. 
Gyvenimas nėra lengvas. Tai nuolatinė 
grumtis. Kuo sunkesnė kova, tuo branges
ni pergalės vaisiai. Lengvai pasiekiami 
dalykai nustoja savo Vertės. Jie užmigdo, 
išlepina žmogų, padaro jį neatsparų, žmo
gus, kaip ir auksas. įgauna savo tyrumą ir 
vertę ugnyje.

Viename mažame raistelyje, prisiglau
džiusiame kalnų papėdėje, yra mokykla. 
Ji stovi ant sunkiai prieinamos kalvos. Ke
lias į ją yra tikrai varginantis. Ypatingai 
gerai turi paprakaituoti stambesnio sūdė 
jimo mokytojai. Iš jų pats sunkiausias, 
kaip ir pridera, buvo direktorius. Ta kal
va jam buvo tikras gyvenimo kryžius. Bet 
po kiek laiko toje suniktoje kelionėje jis 
pradėjo įžiūrėti kelią į pergalę. Nugalėjęs 
užsispyrusią kalvą, jis jausdavosi laimin
gas: „Ne kalva, bet aš laimėjau".

Vieną kartą jam atėjo mintis nusivesti 
botanikos kurso studentus j aukščiausią 
apylinkėje esančių kalnų viršūnę. Tai iš 
tikrųjų buvo didelis kalnas. Nepalyginti 
jo su mokyklos kalvele. Po daugelio va
landų. persūdytas karštu prakaitu, paga
liau jis pasiekė savo tikslą. Pažvelgė te- 
myn. Jų mokykla atrodė kaip degtukų dė 
žutė, žmonės kaip skruzdėlės, o tos jiems 
įprastos kalvos, kuri atrodydavo tokia di
delė, beveik nesimatė, žiūrint iš kalną 
aukštybės perspektyvos, viskas atrodė ki
taip.

Taip yra ir gyvenime. Kai mes žvelgia
me iš aukštybių, tolimų horizontų, tos vi
sos kasdieninio gyvenimo kliūtys, kurios 
būdavo taip erzinančios, nemalonios, kan
kinančios, pasidaro mažytės, smulkios, ne
vertos rimto dėmesio, šios dienos vargai, 
kurie be galo gadina mūsų nervus, nuo
taiką. sveikatą, sekančią savaitę atrodo 
tik juokingos smulkmenos. Baimė, nepasi
tikėjimas. nesveika vaizduotė gali net k 
iš kupsto išauginti kalną. Žvelkime j sun
kumus su blaiviomis. Dievu ir gėriu pasi
tikinčiomis akimis. Nedidinkime jų ir ne 
bijokime. Mumyse rusena jėgos ir drąsos 
magiška kibirkštėlė. Puoselėkime ją, kad. 
reikalui atėjus, ji išaugtų į galingas lieps
nas.

A. Geryta
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KAM LENKI GALVĄ?

Iki šiol Lietuvos ir išeivijos žurnalistai 
vieni kitų spaudoje beveik nebendradar
biauja. Retai kada išeivijos laikraščiai ir į 
didesnes diskusijas įsileidžia. Iš tikrųjų 
tai nebūtų ir prasminga, nes išeivių spau
das balso lietuviai tėvynėje vistiek neiš
girstų. Nuvažiavęs į Vilnių ne tik „Euro
pos Lietuvio“, bet ir londoniškio „Times“ 
nenusipirksi. Jie ten rašo taip, kaip jiems 
nurodyta, nenukrypdami nuo partijos li
nijos, nesigailėdami botago „liaudies prie
šams“. Rašyti jie turi, nes kitaip neteksi 
kasdieninės duonos. Tačiau apie kokį nors 
abiejų pusių laikraštininkų bendradarbia
vimą rimtos kalbos būti negali.

Pasitaiko, kad kuris nors išeivis, nuvy
kęs į Lietuvą, padaro „spaudai pareiški
mą“, pagindamas didelę pažangą (jeigu 
nepagirs — niekas nespausdins). I tokius 
vienašališkus pareiškimus paprastai nie
kas rimtai nežiūri ir nereaguoja. Lygiai 
kaip nereaguoja į sugrįžusiųjų Lietuvon 
„išpažintis" (Alseika, Mikuckis) arba se
nosios išeivijos „pažangiųjų“ korespon
dencijas. Dieve, jiems padėk.

Bet štai, viena Belgijoje gyvenanti veik
li tautietė, Bronė Spies-Gailiūtė, nutarė 
visai rimtai užmegzti sipaudos ryšius su 
visiems žinomu „Gimtuoju Kraštu“. Ne
spėjusi, kaip ji pati prisipažįsta, Vilniuje 
iki valiai išsiplepėti, ji nutarė pasiųsti 
straipsni į minėtąjį laikraštį, kurį dauge
lis išeivių gauna nemokamai. Tegu patiria 
tautiečiai čia ir tėvynėje, kokia ji laimin
ga, apsilankiusi okupuotoje Lietuvoje.

Ir antraštė pasirinkta n. paprasta: „Len
kiu galvą prieš savo kraštą“. Nieko nei 
pridėsi, nei atimsi. Bet pažiūrėkime, prieš 
kokį kraštą B. Spies-Gailiūtė („E. Lietu
vio“ bendradarbė) nutarė nulenkti savo 
puikias garbanas. „Asmeniškai aš lenkių 
galvą prieš visus, kurie dirbo ir kentėjo 
dėsi savo žemės. Lenkiu galvą prieš gražų 
ir didį mano gimtąjį kraštą.“

Reikėtų būti tikrai pakvaišusiam, kad 
nesuprastum, prieš kokius kankinius ir 
darbininkus Et Spies-Gailiūtės ^.pasiklp- 
niojimus“ spausdina „Gimtasis Kraštas“. 
Gal ji tariasi lenkiantį savo galvą prieš 
prakaitu savo žemę laisčiusį, bet rusų Si
biran nutremtą, Lietuvos ūkininką? Gal 
jos širdį sugraudeno laisvės paminklai, 
Nežinomojo kareivio kapas ar Laisvės 
varpo dūžiai? Gal jai prieš akis atsistojo 
spygliuotomis vielomis užkalti vagonai su 
tremiamais į Sibirą Lietuvos žmonėmis? 
Ne. „Gimtasis Kraštas" nespausdins tokių 
sentimentalių nusilenkimų. Šio laikraščio 
nuomone, dėl savo žemės dirbo ir kentėjo 
tik buožių ii- fašistinės policijos persekio

Kęstutis ir Birutė
DLK Kęstutis gimė 1297 m. Kaip rašo 

Lietuvos istorija, jis buvo nepaprastai 
taurus ir teisingas žmogus, narsus kovoto
jas. Niekuomet nepuldavo priešo iš pasalų, 
o puldavo tik iš anksto karą paskelbęs. 
Nors jis buvo senosios lietuvių tikybos, 
bet tokio kilnumo riterių labai mažai rasi
me ir krikščionių kunigaikščių tarpe. Tai 
pripažino net didžiausi Lietuvos priešai. 
Kęstutis buvo sukūręs tikrai gražią ir pa
vyzdingą lietuvišką šeimą.

Birutė buvo Palangos bajoro Vydiman- 
to duktė, gimusi apie 1331 m. Tai tyros 
sielos, nepaprasto grožio, išmintinga mer
gaitė. Tėvai tą nepaprastą dievų dovaną 
nutarė pašvęsti Perkūno tarnybai. Ji ta
po vaidilute, ir ant Palangos kalno deivės 
Praurimės šventykloje kartu su kitomis 
vaidilutėmis saugojo šventąją ugnį. Išsi
žadėjo žemiškosios meilės ir apsivilko 
baltu skaistybės drabužiu. Bet tolimesnis 
jos gyvenimas buvo nepaprastas, ateities 
kartos ją apipynė legendomis ir padavi
mais.

Pasakojama, kad Kęstutis, grįždamas iš 
karo žygio, atvyko į Palangą paaukoti se
niems lietuvių dievams. Čia mylimą kuni
gaikštį iškilmingai sutiko šventyklos kri
vis ir jį pasveikino. O gražiausia vaidilu
tė Birutė padavė kunigaikščiui dievams 
paskirtąją auką ir pati pakurstė šventąją 
ugnį. Aukos dūmams kylant į padangę, 
Kęstutis savo žvilgsniu sekė Birutę ir mei
lė užsidegė kunigaikščio širdyje. Birutei 
nesutikus už jo tekėti, Kęstutis ją paėmė 
į savo glėbį, užsisodino ant arklio ir din
go nakties tamsumoj. Verkiančią Birutę 
Kęstutis ramino: „Tylėk, mergaite, mano 
žmona būsi, Lietuvai galiūnus gimdysi“. O 
šventykloje krivis išgirdo balsą: „Birutė 
bus mano ir jūsų kunigaikštienė! Atmini
mui pavadink kalną jos vardu“. (M. ir V. 
Anysai, „Žymios lietuvės moterys“).

Parvykęs į Trakus, Kęstutis kreipėsi į 
Šventaragio krivį-krivaitį ir prašė atleidi
mo už šį didelį nusikaltimą. Dievai malo
niai pažvelgė į jo prašymą ir leido vesti 
buvusią vaidilutę. Iškilmingos vestuvės 
vyko Trakų pilyje. Birutė buvo ištikima 
Kęstučio žmona, pavyzdingai tvarkė šei
mos židinį ir Trakų sostinės rezidenciją. 
Kartu su vyru sprendė valstybinius ir po
litinius reikalus.

Tačiau ramų vidaus gyvenimą suardė 
lengvabūdis Jogaila. Jis, trokšdamas ne
užsipelnytos garbės, suėmė Kęstutį ir Vy
tautą ir uždarė į kalėjimą. Jogailos įsaky

jami darbininkai ir pogrindžio komunis
tai. Prieš juos B. Spies-Gailiūtė ir nulen
kė žemai savo galvą.

Be kita ko, ji rašo, kad negalėjusi Lie
tuvoje kartu su visa minia džiaugtis dainų 
šventės iškilmėmis, nes jai širdį suspau
dę, pamačius prieš estradą sėdinčius se
nuosius karo veteranus (kokio karo, ko
kius veteranus? B. Š.). Taip pat ji prisi
minusi Tilžės miesto policijos rūsyje ka
lintus bendradalius ir Berlyno kalėjime 
blakių apsėstus ir nuplaktus žmones. Šitas 
sakinys gal jau tik dekoracijai pridėtas. 
Niekas negalėtų paneigti, kad naciai 1943 
m. buvo prigrūdę kalėjimus žmonių, bet 
kad tarp jų buvo ir visai jaunutė mergiščia 
Bronė Gailiūtė —■ tebūnie leista paabejo
ti. Gaila, kad nepasisako, už kokius prasi
kaltimus ji ten buvo patekusi.

Baigdama savo graudingą rašinį, auto
rė įspėja „Gimtojo Krašto“ skaitytojus:

„Norėčiau pasakyti, kad veltui mes iš
eivijoje jaudinamos dėl lietuvybės ir jos 
išlaikymo. Lietuviai lietuviais išliks tik 
savame krašte (jei jų nepakeis rusais E'. 
Š.) ir jei nesiglausime prie šito kamieno 
mes, svetur gyvenantieji lietuviai, tai esa
me mes ne žūstanti, o jau žuvusi karta". 
Štai, va, ir esate visi žuvę!

Lietuviai ir Lietuva išliks ne dėka tų, 
kurie gražiais žodžiais svaidosi ir oku
pantų karo veteranus apverkia, bet tų. ku
rie dėl to išlikimo kantriai ir tyliai dirba, 
nebodami gresiančių pavojų ir persekioji
mų. Ne tie išlaikys gyvą Lietuvos kamie
ną, kurie smilko svetimiems dievams, 
džiaugiasi jų teikiamais blizgučiais ir 
lengvai išmaino lietuvio vardą ir garbę, 
anot Vinco Kudirkos, į trupinį aukso, gar
daus valgio šaukštą. Tokius smilkytojus 
tikrai jau galima laikyti žuvusia karta.

Kam reikia ir kam nereikia lenkti galvą 
mūsų šaunioji tautietė galėtų patirti iš 
žmonių to krašto, kuriame ji gyvena. Nie
kas nėra girdėjęs užsienyje gyvenančio 
belgo, kuris vokiečių okupacijos metais 
būtų buvęs atvažiavęs į savo kraštą, o iš 
jo grįžęs sušuktų: „Lenkiu galvą prieš 
gražų ir didį mano gimtąjį (okupuotą) 
kraštą“. Greičiau jis prie savo prosenelių 
kapo būtų prisiekęs dirbti ir kovoti, kad 
jo gražus kraštas vėl būtų laisvas.

Niekas nenori smerkti B. Spies-Gailiū
tės už jos sentimentus tėvų kraštui. Dau
gelis yra gėrėjęsi jos lietuviškąja veikla 
išeivijoje. Todėl ne akmenį norisi mesti į 
ją, o tik pareikšti gailesį, kad jos moteriš
ka širdis taip greitai pasidavė apgaulingai 
propagandai. Kas tikrai myli savo kraštą 
ir lenkia prieš jį galvą, tam nereikia apie 
tą meilę giedoti „Gimtajame Krašte".

B. Šarūnas

mu, Kęstutis buvo pasmaugtas Krėvos pi
lies požemiuose 1382 m. rugpiūčio 15 d. Jo 
palaikai sudeginti Šventaragio slėnyje. Bi
rutė negalėjo dalyvauti savo vyro laido
tuvėse, nes, Jogailos persekiojama, turėjo 
slėptis Žemaitijos miškų gilumoj. O Vy
tautui pavyko laimingai pabėgti iš kalėji
mo.

Po Kęstučio mirties Birutės vardas pra
nyko iš viešojo gyvenimo. Kryžiuočių kro
nikininkas Wygandas Marburgietis rašė, 
kad Jogaila Birutę paskandinęs Galvės 
ežere. Bet kiti metraštininkai tą kryžiuo
čių mintį griežtai atmeta. Gal bus patiki
miausias padavimas, kad. aprimus tarpu
savio kovoms, ji sugrįžo į Palangą ir vėl 
tarnavo Praurimės šventykloje. Birutė 
mirė 1416 m„ ir senoviškomis apeigomis 
palaidota Palangoje, jos vardu pavadinta
me kalne. Jos vardas ilgai išsilaikė žmo
nių atmintyje ir perėjo į tautos dainas. 
Taip pat ir svetimieji gerbė jos dvasines 
savybes ir didžiavosi jos grožiu. Rytų 
Prūsijos vokiečių rašytojai ilgus laikus 
vartojo posakį „Schoen wie Byruta“ — 
graži kaip Birutė. Kol dar buvo gyvi se
nieji vaidilos, tai jos vardą garsino daino
mis. Vėliau jos garbei kūrė dainas nauji 
rašytojai.

Apie 1823 m. rašytojas Silvestras Va
liūnas (1789-1831) sukūrė mums gerai ži
nomą istorinę Birutės dainą. Ją parašė 
lietuviškai, remdamasis Lietuvos metraš
čių legenda, apie kunigaikščio Kęstučio 
susitikimą su vaidilute Birute ir jų vedy
bas. 1828 m. ši daina pirmą kartą buvo iš
spausdinta Varšuvos žurnale „Kolumb“. 
Tuoj pat buvo paskelbta įvairiuose lietu
vių leidiniuose, ir, žmonių dainuojama, 
skambėjo visoje Lietuvoje. Žemaičiams 
Birutės daina ilgą laiką buvusi lyg ir him
nas. Dainos vertimai pasirodė lenkų ir vo
kiečių kalbomis. Apie Birutę dainas kūrė 
ir mūsų laikų poetai.

įvedus Lieituvoje krikščionybę, žmonės 
dar ilgai garbino Birutę, tikėdamiesi susi
laukti jos malonių. O šiandien, prisimin
dami jos dorybes, mes ją gerbiame kaip 
garbingą savo tautos moterį. Jos vardą 
tinkamai pagerbė ir atgimusios Lietuvos 
kariuomenės vadovybė. Antrąjį raitininkų 
pulką pavadino 2-ju ulonų DLK Birutės 
pulku. O penktąjį pėst. pulką pavadino 5- 
ju DLK Kęstučio pulku. Taip pat Birutės 
vardu turėjome pavadintų laikraščių ir 
įvair.ių organizacijų.

1921 m„ susitarus su latviais, Palanga
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1974 m. spalio mėnesį, trečią kartą su
naikinant kryžius Kryžių kalne, buvo su
naikintas drauge su kitais vienas labai 
meniškas 4- rių metrų aukščio kryžius. Di
delė Kristaus kančia buvo išdrožta iš 
ąžuolo su užrašu: „Į tave, Viešpatie, sudė
jome viltis ir nebūsime apvilti per am
žius“. šis kryžius kainavo 800 rub„ žavėjo 
lankytojus vos 6 dienas. Ta proga šeimos 
N„ pastačiusios minėtą kryžių, narys ra
šo: „Mūsų tautos sūnūs, kurių gyslomis 
teka lietuviškas kraujas, kurie valgote 
mūsų tautos žemėj-išaugintą duoną, kurie 
kalbate tėvų gyvybės kaina iškovota kal
ba, kaip nesudrebėjo jūsų rankos, vyk
dant šį nusikaltimą?! Kai mus pasiekė ži
nia apie kryžių naikinimą, mes 200 km va
žiavome įsitikinti, ar tikrai sunaikinti kry
žiai. lEaisiai atrodė apiplėštas, išniekintas, 
tik vėjo bučiuojamas kalnas, po kuriuo il
sisi mūsų tautos didvyriai. Viešpatie, ne
bausk piktadarių, nes jie vargšai suklai
dinti, patys nežino, ką daro...“

Po eilinio nusiaubimo Kryžių kalne vėl 
statomi dideli ir maži kryžiai. Lietuvio ti
kėjimas yra stipresnis už piktadario ran
ką.

Utena

Jonas Baronas, 20-ties metų amžiaus, in
validas, gyvena senelių namuose ir mokosi 
Tilvyčio suaugusiųjų vidurinės mokyklos 
VI b. klasėje. Mokytojai pareikalavo, kad 
jis parašytų straipsnį prieš bažnyčią ir 
kunigus. J. Baronas griežtai atsisakė. Po 
pamokų mokytojų kambaryje buvo ka- 
mantinėjamas dėl tikėjimo.

— Aš nesu mažas vaikas ir jūs neturite 
jokios teisės versti mane rašyti antireligi
nes temas, — atsikirto mokinys.

— Davatka, asilas, piemuo, neapsišvie- 
tęs. — piktais žodžiais buvo užgaulioja
mas mokinys. Labiausiai užgauliojo mo
kyt. Skvaržinskaitė. Nuo to laiko J. Baro
nas kasdien būdavo užgauliojamas.

1975 m. sausio 15 d. Jonas Baronas nu
važiavo į švietimo ministeriją ir apsi- 
skundė. Po to mokinys buvo perkeltas į 
Ukmergės mokyklą ir pradėta tirti aukš
čiau paminėti faktai. Pasirodo, kad mo
kyt. Skvaržinskaitę inspirodavo mokslo 
dalies vedėjas mokyt. Trumpickas. Mokyt. 
Skvaržinskaitė dėl šitokio savo elgesio bu
vo perspėta, o mokyt. Trumpicką pažadė
jo nuo 1975 m. balandžio atleisti iš darbo.

1975 m. kovo 4 d. J. Baronas gatvėje su
tiko mokyt. Trumpicką, kuris, girdint mo
kiniams Grigoniui ir Liuimai, invalidą 
mokinį išvadino šunimi.

Klaipėda

Klaipėdos I-os vidurinės VI kl. moki
niams buvo liepta atsakyti į tokius anke
tos klausimus: Ar tiki Dievą? Ar lankai 
bažnyčią? Ar moki poterius? Kas ruošė ' 
Pirmajai Komunijai? Kas šeimoje tiki ir ! 
lanko bažnyčią Mokinai atsakė įvairiai: 
„Kas jums, mokytojau, rūpi — tai mano 
asmeniškas reikalas“. „Dievą tikiu, baž
nyčią lankau, poterius moku, Pirmajai Ko
munijai ruoštis padėjo mama“ ir pan. Po 
anketa mokiniai turėjo pasirašyti. Iš ti
kinčiųjų mokinių klasės auklėtojas Sabec- 
kas pradėjo tyčiotis: „Na, davatka, gal 
šiandien į mokyklą užsikabinusi kryželį 
atėjai?“ — šaipėsi auklėtojas Sabeckas iš 
vienos tikinčios mergaitės.

Palanga

Kurorto vidurinėje dirbanti ateiste mo
kyt. Glinskienė per pamokas tyčiojasi iš 
religingų moksleivių. 1975 m. prieš Vely
kas mokyt. Glinskienė kalbėjo moksleivei 
Atkočiūnaitei:

— Tu per dažnai lakstai į bažnyčią, kaip 
tikra davatka. Tikriausiai, esi vienintelė 
tokia atsilikusi klasėje.

— Ne taip jau dažnai einu į bažnyčią. — 
tik sekmadieniais, — ramiai atsiliepė mer
gaitė, — ir šito man niekas neuždraus.

— Mokytoja, ji ne viena tokia, — atsi
liepė mokinė šileikytė. — Aš taip pat lan
kau bažnyčią. Velykų visą naktį adoruo
siu prie Kristaus karsto. Jeigu netikite, 
ateikite pažiūrėti.

Mokiniai pradėjo juoktis, o mokytoja 
išėjo iš klasės.

Kaunas
1975 m. vasario 11 d. grupė veterinari

jos studentų, vykdami į Kurtuvėnus, pa

buvo grąžinta Lietuvai. Tai džiaugsmingai 
dienai įamžinti ant Birutės kalno prie 
koplytėlės sienos prikalta marmurinė len
ta su įrašu:

„1921. III. 31 d„ dalyvaujant Lietuvos 
kariuomenei, palangiškių ir svečių mi
nioms, grįžo Lietuvai Birutės ir Kęstučio 
dvasia gyvas buvęs Palangos kraštas. (Ka
rys“, 1930 m. Nr. 33).

1930 m. rugpiūčio 15 d. Vytauto Didžio
jo komitetas Palangoje, kur gimė ir augo 
Birutė, suruošė jos pagerbimo dieną.

Kęstučio ir Birutės vardai yra įamžinti 
ir Lietuvos oro pašto ženkluose, kuriuos 
1933 m. išleido „Lietuvos Vaiko“ draugija. 
Piešiniuose: Traki) pilis; Kęstutis susitin
ka Palangoje vaidilutę Birutę; Kęstučio 
žmonos atvaizdas ir Kęstutis kartu su sa
vo broliu Algirdu. Taip pat Kęstučio at
vaizdą randame ir 1921 m. išleistoje eili
nėje pašto ženklų serijoje. O Birutės kal
nas ir šiandien tebestovi Palangoje.

V. VytenietLs 

keliui užsuko į Šiluvą ir Tytuvėnus. 1975 
m. vasario 13 d. marksizmo katedros do
centas Bagackas pradėjo po vieną kaman
tinėti išvykoje dalyvavusius studentus, 
kaltindamas, kodėl buvo užsukę į Šiluvą. 
Dalyvavusiems Kurtuvėnuose Užgavėnių 
šventėje docentas gąsdino pašalinti iš 
Akademijos. Akademijos ūkio dalies ve
dėjas. davęs studentams autobusą, buvo 
pašalintas iš darbo.

Kauno Politechnikos institute 1974 m. 
rudenį buvo suorganizuotas studentų susi
tikimas su Religijų reikalų tarybos įgalio
tiniu K. Tumėnu. I paskaitą buvo suvary
ti studentai, turėję rašyti kontrolinį dar
bą. K. Tumėnas pasakojo apie įvairias re
ligines bendruomenes Lietuvoje. Jo teigi
mu pusė Lietuvos gyventojų yra prakti
kuojantys katalikai, o šventėse dalyvauja 
dar daugiau žmonių. Oficialiais duomeni
mis krikštijama 45 procentų naujagimių, 
tuokiasi 25'procen. ir laidojama su religi
nėmis apeigomis 51 procen. (šie duome
nys yra labai sumažinti — Red.). Tumėnas 
paminėjo, kad reakcingi kunigai išleido 
kelis „LKB Kronikos“ numerius, skirtus 
daugiau užsieniui.

0 kaip su penkmečiu?
Sovietų Sąjungoje ūkinis gyvenimas 

planuojamas ir skaičiuojamas penkme
čiais. Tų penkmečių darbas nustatomas iš 
anksto, ir vargas tam, kuris nesugebėjo jo 
atlikti arba plano neviršyti.

šiuo metu baigiasi paskutinieji devinto
jo penkmečio mėnesiai. Kai kurių respub
likų pramonės įmonės su pasididžiavimu 
praneša, kad penkmečio planai jau įvyk
dyti. Lietuvoje, deja, dar toloka iki sėk
mingos pabaigos. Lietuvos ministrų tary
ba skelbia, kad 13 ministerijų ir žinybų 
bei 26 sąjunginio pavaldumo susivieniji
mai ir įmonės rugpiūčio mėnesį neįvykdė 
pridukcijos planų. Dėl to plano neįvykdė 
ir visa respublikos pramonė. „Tiesa“ ra
šo:

„Respublikoje padaugėjo atsiliekančių 
įmonių. Jeigu per pirmąjį pusmetį 39 įmo
nės neįvykdė produkcijos realizavimp pla
nų, tai per aštuonis mėnesius jų skaičius 
padidėjo iki 75. Reiškia, beveik kas sep
tinta pramonės įmonė nesusidorojo su šia 
užduotimi. Dar blogesnė padėtis susidarė 
darbo našumo didinimo srityje: pirmaja
me pusmetyje įmonių, neįvykdžiusių dar
bo našumo kėlimo užduočių, buvo 78, o po 
dviejų mėnesių — jau 97.

Pastaraisiais mėnesiais nepatenkinamai 
dirbo tos pramonės šakos, kurios turi di
džiausią svorį respublikos Liaudies ūkyje. 
Pirmiausia tai pasakytina apie lengvąją 
pramonę. Net 22 ministerijai pavaldžios 
įmonės rugpiūčio mėnesį neįvykdė pro
dukcijos realizavimo ir 28 — bendrosios 
produkcijos gamybos planų. Liko neįvyk
dytos linų pluošto, viršutinio trikotažo, 
putliųjų verpalų, drabužių ir kai kurių ki
tų produkcijos rūšių gamybos užduotys. 
Lengvosios pramonės ministerijos įmonių 
vadovų pareiga — artimiausiomis dieno
mis imtis visų priemonių šiems trūku
mams likviduoti.

Kritiška padėtis susidarė Mėsos ir pie
no pramonės ministerijos sistemoje. Vien 
rugpiūčio mėnesi nerealizuota produkcijos 
už 8,8 milijono rublių, neįvykdytos gamy
bos ir darbo našumo didinimo užduotys. 
Žymia dalimi tai atsitiko todėl, kad įmo
nės buvo blogai aprūpinamos transportu, 
ypač geležinkelio vagonais produkcijai 
pervežti. Tačiau daugelis ministerijos 
įmonių blogai panaudoja vidinius rezer
vus gamybai didinti: nepakankamai iš
naudojami šaldytuvų pajėgumai, mažai iš
leidžiama dešros gaminių, mėsos pusfab
rikačių. Daugiau paramos, realizuojant 
produkciją, gamybininkams turėtų suteik
ti Prekybos ministerija bei Lietkoopsąjun
ga."

Kur tik pažiūri — dar vis toli iki penk
mečio plano galo. O Kremlius spaudžia. 
Artėja 28-toji partijos konferencija — se
nojo penkmečio darbas turi būti baigtas, 
ir naujas padidintas planas priimtas. To
dėl nenuostabu, kad valdžia ir partija Lie
tuvoje iš kailio neriasi, kad planas būtų 
įvykdytas. O darbininkui nesvarbu — ne 
jo namai dega ir ne jam reikės raudonuo
ti prieš Kremliaus ponus.

PER DAUG DIRBA

Atmetus atostogas ir nedarbo dienas, 
Lietuvos žemės ūkyje darbininkas turėtų 
atidirbti 230 darbo dienų per metus. Ta
čiau kai kurie darbininkai, ypačiai lauki
ninkystės grupėse, išdirba tiktai 169 die
nas. Esama ir tokų darbininkų, kurie į 
darbus visiškai nepasirodo. Tuo tarpu gy
vulininkystės darbininkai, ypačiai melžė
jos, per metus išdirba po 300 dienų ir dau
giau. Pvz. Ignalinos ir Švenčionių rajonuo
se melžėjos per metus išdirbo po 342 die
nas. Vadinasi, jos negavo ne tik atostogų, 
bet ir bent po vieną išeiginę dieną savai
tėje. Lietuvos spaudoje nurodoma, kad tai 
yra vina iš priežasčių, dėl kurių žmonės, 
ypač jaunimas, vengia gyvulininkystės 
fermų ir bėga į tas ūkio šakas, kur nerei
kia tiek daug dirbti.

ŽEMAIČIŲ KANTRYBE

Žemaičių kantrybė plačiai žinoma. Bet 
ir jų nervai ne visada išlaiko. Paklausykit.

Akmenės rajono Kairiškių tarybinio 
ūkio žemdirbiai į Šiaulių tarprajoninio su- 
siivenijimo Kairių remonto dirbtuves, va
dovaujamas J. Gedmino, nugabeno auto
mašinų GAZ-51 variklius. Nugabeno ir at
gal parsivežė. Vienas, nė kelių šimtų kilo
metrų nesukoręs, užspringo. Žemdirbiai 
lėtai reklamaciją surašė — ir atgal. Šį 
kartą žemaičiai patys nuvažiavo pas meist
rus.

— Mes dabar ilgai remontuosim, — pa
sakė šie ir meiliai nusišypsojo. — Iki pa
simatymo!

Tuo laiku subyrėjo ir antras, ir trečias 
remontininkų rankų pačiupinėtas variklis. 
Žemdirbiai remontininkams — telegramą: 
laukiam, kad kas broką ištaisyti atvyktų. 
O šie — nė krust. Sako, mes dabar atosto- 
gaujam.

Nuvežė tie patys Kairiškių tarybinio 
ūkio darbininkai į Šilutės remonto dirbtu
ves, vadovaujamas A. Gaižausko, trakto
rių MTZ-50. Suremontavo. Po trijų mėne
sių subyrėjo tiltas. Išsiuntė žemdirbiai 
meistrams dvi telegramas. O šie po dviejų 
savaičių atsakė: atvežkit — pažiūrėsim...

Yra Klaipėdos krašte, Pėžaičiuose, dirb
tuvės, vadovaujamos I. Grėvio. Jose elekt
ros variklius pervynioja. Tų variklių ver
kiant ir džiovykloms, ir fermoms reikia. 
Tris mėnesius kairiškėnai laukė, kol jų 
variklius sutaisys. O kai patys nuvažiavo, 
išgirdo: „Juokaujat, po trijų mėnesių at
važiavę, ar ką? Po dvejų metų prašome at
vykti“.

Čia žemaičiai žemdirbiai nebeišturėjo.
— Pasiduodam, — pasakė, — trūko mū

sų kantrybė. Pabandysime jums dvejus 
metus mėsos ir duonos neduot. Pažiūrėsim, 
kiek išlaikysi!? „V. L.“

SIŪLO APSIŠLUOTI

Pagal seną lietuvišką posakį — bendras 
arklys visada liesas. Taip yra ir su Lie
tuvos ūkio ir maitinimo įmonėmis. Pagir
tina gal tik tai, kad apsileidėliams negaili
ma kritikos, siūloma susitvarkyti, apsi
šluoti. Štai lietuviškoje spaudoje įdėtas 
toks vienos Panevėžio užeigos aprašymas.

„Panevėžyje yra užeiga „Čičinsko dva
ras“. Su pasididžiavimu panevėžiečiai 
kviesdavo čia apsilankyti savo svečius, pa
rodyti, kaip čia kultūringai galima pailsė
ti, pasigrožėti ne tik interjeru, o ir pavyz
dinga aptarnavimo kultūra. Eet taip jau 
buvo senokai. Išbluko aptarnaujančio per
sonalo apranga. Rūsio salėje lankytojus 
pasitinka prišiukšlinti, alumi aplaistyti 
stalai. Svečiams siūloma savitarna, o vie
na padavėja tiesiog nesuspėja palaikyti 
tvarkos. Berods, ir alus toks pats, ir keps
niai tokie pat gardūs, tačiau trūksta 
„smulkmenos“ — šeimininkų paslaugumo, 
atidos svečiams. ,

Nevertėtų gal apie tai rašyti, tačiau toks 
smuktelėjimas, deja, būdingas ne tik šiai 
įstaigai. Sąrašą galėtų pratęsti įvairių 
miestų valgyklos, kavinės, restoranai. Žiū
rėk, po atidarymo iškilmių praeina vienas 
kitas mėnuo, ir tos tvarkos kaip nebūta. 
Kažkur dingsta ne tik gėlės nuo stalelių, 
bet ir aptarnaujančio personalo drausmė, 
pagarba lankytojams, netgi švara.“

Panašių aprašymų Lietuvos spaudoje 
pasitaiko gana dažnai. Dar daugiau ir liūd
nesnių įvykių galima užtikti skiltyse „Iš 
teismo salės“. Atrodo, kad svetimo turto 
grobstymas, kyšininkavimas ir besaikis 
girtuokliavimas Lietuvoje neskaitoma gė
dingu ar prasikalstamu elgesiu.

„TIESA“ APIE VATIKANĄ

Tuo tarpu, kai Vatikanas veda tylos po-' 
litiką Rytų Europos ir Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu, antroji pusė mala jį į miltus. 
„Tiesoje“ išspausdinta serija straipsnių, 
kuriuose įrodinėjama, kaip Vatikanas rė
męs Hitlerį ir jo politiką antrojo pasauli
nio karo metu. Viename straipsnyje mini
mas ir vypskupo Brizgio laiškas nuncijui 
Orsenigui, kuris vėliau buvęs persiųstas į 
Vatikaną.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ PRADININKE

„Tarybinė Moteris" įsidėjo Australijoje 
gyvenančios Marijos Baronaitės darbų ap
rašymą ir nuotrauką. Pasirodo, M. Baro
naitė buvo pirmojo Lietuvos tautinių šo
kių ansamblio baletmeisterė. Nuo 1935 m. 
dirbdama Aukštuosiuose kūno kultūros 
kursuose Kaune, ji sudomino tautiniais 
šokiais lietuvių visuomenę ir pati pirmoji 
dalyvavo su savo grupe tautinių šokių fes
tivalyje Londone. Vėliau ji keliavo po ki
tus Europos kraštus ir JAV. Dar 1937 m. 
M. Baronaitė rašė: Iki šiol mes dar jokių 
šokinių ratelių neturėjome. Jei kur ir su
sidarydavo kokia grupė, kuri tautiškų šo
kių mokėsi, tai buvo daroma kiek mažiau 
ar daugiau uždarai ir tai tik pasirody
mams". 1940 m. ji su J. Lingiu įsteigė pir
mąjį ansamblį, iš kurio vėliau išsivystė 
ansamblis „Lietuva“.

Gyvendama Australijoje M. Baronaitė 
taip pat dirbusi su taut, šokių šokėjais.

Dainų šventėje Vilniuje jai labiausia iš 
visų patikusi jE'lezdingėlė“.
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TARYBOS POSĖDIS SODYBOJE

Spalio 18-19 d. d. L. Sodyboje kviečia
mas DBLS Tarybos narių. DBLS skyrių ir 
organizacijų atstovų ir Centro valdybos 
narių susirinkimas.

Dalyviai renkasi spalio 18 d. 11 vai. Lie
tuvių Namuose Londone, iš kur autobusu 
vytksta i Sodybą. Susirinkimo pradžia So
dyboje 2.30 vai.

Tarybos Sekretorius

LONDONAS
PASIKALBĖJIMAS APIE LIETUVĄ

Kai grįžtame mintimis i Lietuvą, daž
niausia ją matome tokią, kokią išvažiuoda
mi palikome. Iš tikrųjų taip nėra. Per 
trečdalį Šimtmečio pagrindinai pasikeitė 
Lietuvos išorinis veidas ir žmonės.

Apie išorinius pasikeitimus — pertvar
kytą žemės ūką, naujus kelius, miestų ir 
pramonės statybas girdime iš retkarčiais 
atvykstančių arba ten apsilankančių lie
tuvių. Apie tai rašo ir Lietuvos spauda, 
kuri čia Vakaruose yra lengvai pasiekia
ma. Tačiau mums rūpi ne vien tik krašto 
išorė, bet ir pats žmogus, jo dvasinis pa
saulis, galvosenos pakitėjimai, darbo ir 
kūrybos sąlygos.

Apie šitą reikalą pasikalbėti praėjusį 
šeštadienį Lietuvių Namuose susidarė ga
na puiki proga: nUu pat naujųjų ateivių 
atsiradimo pradžios veikiąs „Vienybės“ 
klubas, kurio apmirusios veiklos atgaivini
mu šiuo metu rūpinasi inž. J. Vilčinskas, 
sušaukė narių ir jų svečių platesnio mas
to pobūvį-pasikalbėjimą. Be vietinių lie
tuvių dalyvavo svečių iš JAV, Australijos, 
Kanados ir Belgijos. Padaryti pranešimą 
apie dabartinę Lietuvą maloniai sutiko 
prieš porą metų iš jos atvykęs dr. Alek
sandras Štromas.

Savo pranešime dr. A. Štromas kalei
doskopiškai perbėgo per Lietuvos gyveni
mą nuo 1945 m. iki šių dienų. Trumpai 
prisiminė apie penkis metus trukusią lie
tuvių pasipriešinimo okupacijai kovą ir 
jos tragiškiausius momentus. Papasakojo 
apie daibarties buitines sąlygas, sudaran
čias pagrindinį gyventojų rūpestį, apie ra
šytojų, menininkų ir kitų intelektualų kū
rybos sąlygas, apie lietuviiĮ tautines aspi
racijas ir galimybes išlikti lietuviais.

Po dr. A. Štromo pranešimo prie šaltų 
užkandžių vyko pasikalbėjimas. Į visus 
publikos pateiktus klausimus, o jų buvo 
nemažai, jis gana išsamiai atsakinėjo, tuo 
būdu išryškindamas tas gyvenimo sritis, 
kurios pranešime buvo mažiau paliestos.

Apie trejetą valandų užsitęsęs pasikal
bėjimas prabėgo kaip viena minutė. Ne
skubėdami skirstytis, patenkinti pasikal
bėjimo dalyviai dar mažesnėse grupelėse 
diskutavo girdėtus dalykus ir reiškė pa
geidavimą suorganizuoti daugiau panašių 
pasikalbėjimų apie šių dienų Lietuvą.

Organizatoriai ir svečiai dėkingi dr. A. 
Štromui už jo tikrai vertingą ir įdomų 
pranešimą.

DAINAVIECIŲ TURGELIUI PRAĖJUS

Rugsėjo 27 d. ,.Dainavos" turgelį dėl la
bai blogo oro aplankė vos 300 pirkėjų, to
dėl ir pajamos siekė tik pusšimtį svarų.

Dainavietės nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie prisidėjo savo aukomis, darbais ir 
patarimais ruošiant šį, jau penktą iš eilės, 
turgelį.

„Dainavos“ Sambūris

RUDENS BALIUS

šeštadienį, spalio 25 d. Lietuvių Sporto 
ir Socialinio klubo salėje (345A Victoria 
Park Road, E9) Lietuvių šv. Onos draugi
ja ruošia

RUDENS BALIŲ.
Svečiai turės progos pasivaišinti ska

niais cepelinais.
Pradžia 8.00 -12.00 vai. įėjimas — 60 p.

Šv. Onos Draugijos Valdyba

COVENTRY
MIRĖ BRONIUS KAZLAUSKAS

Po trumpos ligos rugsėjo 18 d. ligoninė
je mirė ilgametis DBIJS Coventrio skyriaus 
narys Bronius Kazlauskas, sulaukęs 74 
metų amžiaus. Buvo įkilęs iš Biržų apy
linkės, ūkininko šeimos. A. a. ,El Kazlaus
kas buvo ramaus būdo, susipratęs lietuvis. 
Amerikoje paliko seserį ir brolį Joną, bu

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus spalio 11d. (šeštadienį) į

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

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

vusį ilgesnį laiką Coventrio skyriaus pir
mininku.

Rugsėjo 24 d., susirinkus būreliui tau
tiečių ir pažįstamųjų, velionis buvo gra
žiai su katalikiškom apeigom palaidotas 
London Rd. kapinėse, kur jau ilsisil nema
žas skaičius mūsų tautiečių. Jo kapą ap
dengė giminių, draugų ir DBLS skyriaus 
gėlių vainikai. Tebūnie jam lengva šio 
krašto žemė.

Velioniui pageidaujant, laidotuvėmis rū
pinosi Juozas Gylys.

J. D.

LIETUVIS SKURDE

Vietos spauda plačiai aprašė ir įsidėjo 
nuotraukas 48 metų lietuvio Stanio (Sta
sio ) Žilio, šis palyginti jaunas vyras yra 
alkoholikas ir sunkiai sergąs ligonis. Gy
vena Žilys vienui vienas apleistame gara
že, kuriame nėra jokių patogumų ar išvie
tės. S. Žilio išvaizda tikrai nepavydėtina. 
Iki šiol jis atsisakė bet kokios pagalbos ir 
nori būti paliktas vienas, kad galėtų nu
mirti. Nors Coventry jau gyvena apie 16 
metų, bet neturi draugų ar pažįstamų. Tik 
vienas latvis, pavartle Berzins, pažįsta jį 
ir retkarčiais atneša maisto.

Atitinkamos miesto įstaigos susirūpino 
S. Žilio sveikata ir nori jį perkelti į specia
lią ligoninę prie Oxfordo. Tuo tarpu ne
aišku. ar jo nusilpusią sveikatą dar pasi
seks atstatyti. Iki šiol negauta žinių nei iš 
vieno Coventry gyvenančio lietuvio, kuris 
būtų S. Žilį pažinęs.

DERBY
MINĖSIME KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Pranešame, kad lapkričio 22 d. DBLS 
Derby skyrius rengia didesnio masto Ka
riuomenės šventės minėjimą.

Smulkesnės informacijos bus paskelbtos 
vėliau, bet jau dabai- primename, kad mi
nėjime bus dainų, muzikos ir kitokių me
ninių pasirodymų.

Prašome visus įsidėmėti šią datą. Visos 
lietuvių kolonijos, tą dieną kviečiamos i 
Derby.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
PRAŠO PATIKSLINTI

Petro Gudelio knyga „Joniškėlio apskri
ties partizanai“ I d. kaštuoja ne 16.00 DM 
kaip paskelbta „E. Lietuvio“ Nr. 37, bet 
15.00 DM.

F. Skėrio rašinyje „Suvažiavimas Rum- 
melsberge“ (E. L. Nr. 38) antroje skiltyje 
antroje eilutėje iš apačios vietoje žodžio 
„Akmenėje" turi būti „Elkiškėse“. Tame 
pačiame rašinyje paminėta Frauenkirche 
yra ne moterų, bet visų bažnyčia.

ŠVEICARIJA
STRAIPSNIS APIE S. KUDIRKĄ

„Reader's Digest" žurnalo šveicarinė 
laida, leidžiama kas mėnesį, spalio nume
ryje paskelbė ilgą straipsnį apie' Simą Ku
dirką. Straipsnyje, įdėtame pirmoje vie
toje. plačiai atpasakojama S. Kudirkos 
jaudinanti istorija nuo jo mėginimo pa
bėgti iŠ sovietinio laivo iki jo išsilaisvini
mo ir atvykimo į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Žurnalas leidžiamas Šveicarijoje dideliu 
tiražu.

LIET. SODYBA
RUDENS PARENGIMAI

Lapkričio 15 d. Danajiškas balius (Ha
waiian Night & Dinner).

Lapkričio 22 d. Tradicinis lietuviškas 
balius (Lithuanian Night & Special Tradi
tional Dinner).

Lapkričio 29 d. Ispaniškas balius (Spa
nish Night & Dinner).

Gruodžio 13 d. Kalėdinis balius (Christ
mas Ball & Dinner).

Gruodžio 31 d. Naujųjų Metų balius 
(New Year's Eve. Ball & Dinner).

Visi šitie parengimai tęsiasi nuo 8.30 
vai. vak. iki 1.00 vai. ryto (Naujųjų Metų 
Balius iki 2.00 vai. ryto).

Dalyvavimas — £4.00 vienam asmeniui. 
Bilietus ir nakvynes galima užsisakyti iš 
anksto.

Disco — kiekvieną penktadienį 8.30 — 
12.00 vai.

EUROPOS LIETUVIS

Meškeriotojų klubo baliai (Dinner & 
Dances) lapkričio 1 ir 6 d. d. 8.30 — 1.00 
vai.

Pietūs — Vakarienė (A la Carte Din
ner) kiekvieną vakarą, išskyrus antradie
nius. t

Priimami užsakymai vestuvių ir kito
kiems priėmimams ar pobūviams.

Adresas: Headley Park, Bordon, Hants. 
Tel. Bordon 2810.

Jaunimui
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Vasario 16 gimnazijoje lankėsi iš Bon- 
nos atvažiavęs federacinės vidaus reikalų 
ministerijos paramos svetimtaučiams 
skirstytojas su dviem aukštais pareigū
nais. Jie susipažino su gimnazijos ir VLB 
krašto valdybos darbais bei abiejų insti
tucijų finansine būkle, aiškinosi sąmatas 
ir tikrino atskaitomybę. Paaiškinimus tei
kė gimnazijos direktorius V. Natkevičius, 
J. Lukšius ir J- Bąrasas.

Vasario 16 gimnazija laukia naujų mo
kinių. Prašymus su pažymėjimais siųsti 
šiuo adresu: Priv. Litauisches Gimnasium, 
684 Lampertheim-Huettenfeld 4, W. Ger
many. Gimnazija turi 9 klases. Pirmon 
klasėn priimami mokiniai, baigę 4 pradi
nės mokyklos skyrius, 'o baigusieji 8 sky
rius — į IV klasę.

T. Ž.

PAKEITĖ ADRESĄ

KONGRESO INFORMACIJOS TAR- 
NYIžiA persikėlė į naujas patalpas. Visais 
reikalais prašoma kreiptis: Romas Saka- 
dols-kis. 805 Houston Ave., Apt. 4, Takoma 
Park. Maryland 20012. USA.

KONTAKTAS
Vokietijos LJS yra įsteigusi „Kontaktą", 

kurio uždavinys yrą rinkti ir greitai laiš
kais skleisti informacijas, pvz., susibūri
mų vietovių adresus, informacijas apie su
važiavimus ir kultūrinius parengimus, ap
sistojimo vietas Vokietijoje ir kituose 
kraštuose. VLJS kviečia visus į talką, 
siunčiant „Kontaktui“ lietuviško jaunimo 
adresus, duodant „Kontaktui“ trumpus 
pranešimus apie susirinkimus, susibūri
mus ir kultūrinius įvykius, pateikiant 
„Kontaktui“ žinias apie Vokietijon at
vykstančius lietuvius ir pan. „Kontaktas" 
stengsis padėti jaunuoliams/jaunuolėms, 
ieškantiems vietos apsistoti naujame 
mieste, norintiems rasti draugų kelionėm 
į užsienį, iš užsienio atvykusiam jaunimui 
ieškant apsistoti pas lietuvius, norin
tiems surasti lietuvių draugų savo apylin
kėje ir t. t. Adresas:
. „KONTAKTAS“ (Alfredas Lutzas) 

7440 Nuertingen, Enzenhardtplatz 3. Tele
fonas: 07022/41133.

Būtų labai geras sumanymas ir kitų ša
lių jaunimui įsteigti panašius „Kontak
tus“. Eiūtų lengviau palaikyti ryšius tarp 
jaunimo, išsimėčiusio po Europą.

aVč.

Skautiškuoju keliu
PADĖKA

Skautų Tėvų Komiteto iniciatyva birže
lio mėnesį Manchesteryje buvo suruoštas 
bazaras. Tėvų Komitetui ir visiems daiktų 
ir pinigų aukotojams tariame skautišką 
ačiū. Ypatingą padėką reiškiame D. Ba
naičiui ir A. Valiukevičiui už važinėjimą 
savomis mašinomis ir aukų rinkimą.

įBazaro pelnas £50.85
Klubo valdybos auka £12.00
S. T. Komiteto auka £18.00

Iš viso £80.85
Pinigai panaudoti apmokėti devyniems 

skautams kelionę £45.00
7 skautams stovyklos mokestis £42.00

Iš viso £87.00
Trūkumas primokėtas iš skautų kasos.
Visų skautų vardu širdingas ačiū. 
Budžiu!

s. A. Jakimavičius

RUDENS STOVYKLĖLĖ

Spalio 31 d. iki lapkričio 2 d. Manches- 
terio Socialinio klubo patalpose rengiama 
skautų-čių rudens stovyklėlė.

Kviečiu seses ir brolius kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Reprezentantas s. v. si. V. Zin
kus parodys filmą iš Norvegijos. Kviečiu 
kartu ir visuomenę šeštadienio vakare fil
mo pasižiūrėti.

Prašau pranešti iš anksto, norinčius sto
vyklauti. Adresas: A. Jakimavičius, 10 Fra
ser Rd.. Manchester M86 HH.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDSE — spalio 12 d., 3 vai. p. p.
WOLVERHAMPTONE — spalio 12 d., 18 

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

NOTTINGHAME— spalio 12 d., 1L15 val„ 
Liet. Židinyje.

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

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

ECCLES — spalio 12 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — spalio 19 d., 11.30 vai.
MANCHESTER — spalio 26 d., 11 vai.
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NORDJAM ’75
S. v. si. V. Zinkus

šeštadienį mane nuvedė įsigyti Wildlife 
Conservation Badge. Tam reikėjo surinkti 
60 taškų. Kiekvienas užsiėmimas davė po 
30 taškų. Ne visuomet pasiseka aukščiau
sią taškų skaičių surinkti. Taip pasileidau 
į IĮ km kelionę savo laimikio ieškoti. Man 
teko dalyvauti vadinamajame Nature 
Trail. Turėjau keliauti paežerių ir atsaky
ti į klausimus, pateiktus kortelėje, kurie 
vėliau buvo patikrinti ir duoti taškai. Su
sirinkęs. reikalingus taškus, nuskubėjau j 
Jamborees Conservation Information 
Centre ir, padavęs 3 norvegiškas kronas 
(maždaug 30 p.), gavau savo ženklą.

Tą vakarą įvyko gal vienas iš įdomiau
sių įvykių Jamiboreeje: kraštų turgus — 
„Country Fair“. Čia buvo galima parodyti 
savo krašto kultūros dalelę, skautišką su
gebėjimą. tradicinį krašto virtuvės recep
tą ir t. t. Derbyshiro skautai norėjo su
žaisti Ashbourne Shrovetide Football, bet 
Jamboree vadovybė neleido, nes bijojo, 
kad gali nelaimių atsitikti. Taip vienetas 
pasirodė tik su mazgų menu. Aš turėjau 
su savimi taut, juostų, kurias vežiau į Šve
diją dovanų. Labai norėjau jas išstatyti, 
bet nebuvo tinkamos apsaugos, tai nedrį
sau, nes ilganagių, deja, netruko.

Kiekvienas skautas gavo iš savo vadovo 
po 10 Nordcrown monetų. Turtingi pasilei
dome į „kermošių“. Ką mačiau — buvo 
pasakiškai įdomu. Skandinavai, žinoma, 
visus nugalėjo. Jiems netoli buvo vežtis 
savo lagaminus. Prancūzai atsivežė „rock 
band“ ir koncertavo ištisas tris valandas. 
Skanūs kvapai erzino šnerves. Ypač daug 
virė italai. Olandai, kurių Tautos šventė 
išpuolė tą dieną (2-rą rugpiūčio) turėjo 
olandiškų skanėstų ir Barrel Organ mu
ziką. Visko aprašyti neįmanoma. „Kermo
šius“ tęsėsi iki vėlybo vakaro.

Sekmadienį visoje Jamboreeje viešpata
vo tyla iki vidurdienio. Tuo laiku vyko pa
maldos. Skautai, kurie nedalyvavo pamal
dose, tyliai aptvarkė stovyklavietę arba 
kaitinosi saulėje.

Pietų laike atsisveikinau su savo vyriau
siais vadovais broliais V. S. P. Moliu ir 
v. s. J. Maslausku, nes jie jau pirmadienį 
turėjo vykti į namus.

Vakare reikėjo pasiruošti 24 vai. kelio
nei — hike. Atėjo mūsų išvykos skilties 
vadovai su numeriu iš mūsų nepailstamo 
kompiuterio ir gavome savo instrukcijas. 

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 vyriškų 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
laidomis £75.00
Paruošiame specialius maisto produktų siunti
nius 1975 m. 
Kaina su muitu ir 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 ir 
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.

Kaip ir manėme, kompiuteris vėl „išviri 
košelaitės. Dar prieš išvykstant iš Angį 
jos, mes buvome užpildę blankus su įva 
riomis informacijomis apie mūsų sugebi 
jimus. kalbų žinojimą, bet nebuvo pažj 
mėta, kaip gerai mokame kalbą. Kaip ti 
paskutiniame taške ir susikomplikavo re 
kalai.

Skiltys turėjo būti visiškai tarptaut 
nės. Skautai turėjo būti skirtingų tauti 
bet kalbėti viena kalba, kurią visi mok: 
arba vienas žmogus turėjo būti vertėji 
Čia ir teko patirti visokiausių sunkumt 
Mano skiltis buvo laimingiausia, nes gt 
įėjome šiaip taip susikalbėti angliškai.

Pirmadienį 4 vai. ryto prie vartų mūs 
laukė kelionės vadovas. Pusryčiai buvo Ii 
bai geri — kiaušiniai ir dešrelės. Vienet 
sudarė švedas — skiltininkas, 2 amerikk 
čiai. austras, vokietis, olandas, prancūzas 
kanadietis ir aš. Maisto, kurį mums dav 
tai kelionei, būtų pakakę visai armija 
Taip gerai aprūpinti, keliavome į autota 
so sustojimo vietą. Autobusas mus vež 
2 valandas per labai nykias Norvegijo 
vietoves. Plikos uolos, kurių viršūnė 
dengtos sniegu ir ledu. Prisidėjo ir lietus 
Šita vietovė buvo apie 50-60 mylių į šiau 
rę nuo didesnio apgyvento centro. Kai ku 
tie vadovai pabūgo tos „Norvegian Rot 
te", nes galvojo, kad per didelė atsakom) 
bė tokiu keliu vesti skautus, nepažįstas! 
čius apylinkių. Išlipome dykumoje iš au 
tobuso. Mūsų iškyla — hike prasidėjo.

Lietutis mus vis dar lydėjo, nors nebu 
vo labai smarkus. Mūsų mažutis vadova 
pasileido sparčiais žingsniais uolų sk< 
veldrų užgriautais keliais. Nyki aplink 
tęsėsi kiek tik akys užmatė. Kalnų viršų 
nės dabinosi sniegu ir ledu.

(bus daugiau)

ITALAI PIRMOJE VIETOJE
Prancūzijos vyrų madų žinovai nusta 

tė, kad geriausiai apsirengę vyrai pasauly 
je yra italai. Amerikiečiams ir sovietam: 
teko paskutinės vietos. Britai, vokiečiai i 
japonai pakliuvo į šeštą vietą.

SUSIJAUDINIMAS IŠGYDĖ
Vengras Janos Pek 11 metų buvo neby 

lys. Mėgiamiausia jo pramoga buvo stebi' 
ti futbolo rungtynes. Klausydamasis pe 
radiją rungtynių eigos, jis sušuko: „Bau 
da!“ Nuo to laiko Janos pradėjo kalbėti.
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