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Moterys tyli
Jau eina i galą labai iškilmingai pa

skelbtieji Tarptautiniai Moters Metai. Iš 
pradžių atrodė, ikad tas paskelbimas, kaip 
iš didelio aukščio į vandenį mestas akmuo, 
sukels nepaprastą bangavimą. Kai kas 
manė, kad viso pasaulio moterys džiūgaus 
dėl šito, išsiverš su demonstracijomis į 
gatves, užpils spaudą rašiniais, atgims 
sufražisčių dvasia ...Bet iš tikrųjų niekas 
neatsitiko. Ypatingai silpnai reagavo lie
tuvės moterys. Be vienos kitos užuominos 
ar rašinio „Moters“ žurnale, mūsų spaudo
je nepastebėta Moters Metų proga jokio 
naujo judėjimo, jokių naujų emancipaci
jos planų, nesukelta jokių dėmesio vertų 
diskusijų.

Ypačiai kuklios yra Europos lietuvių iš
eivių moterys, šio savaitraščio skiltyse, 
berods, nepasirodė nė vienas jų rašytas 
straipsnis, nekalbant jau apie atskirus 
moterims skirtus puslapius, kurie kartais 
būdavo suorganizuojami ir ne Moters Me
tais. Tur būt, mūsų moterys sutiko su JAV 
prezidento nuomone ir nuotaika, kai jam 
pasirašant proklamaciją, skelbiančią 1975 
metus Tarptautiniais Moters Metais, jo 
žmonai nebuvo padėta net kėdės atsisėsti. 
Pastebėjęs ją stovinčią užpakalyje, prezi
dentas pakvietė savo lady atsisėsti jam 
ant kelių. Taiklus ir simboliškas gestas...

Žymiai daugiau Moters Metus bandė iš
populiarinti socialistiškieji kraštai, pri
skirdami visa, ką moterys yra pasiekusios, 
socialistiškajai santvarkai. Tos santvarkos 
dėka moteris dabar galinti pasirinkti ve
dybas iš meilės, ji esanti lygiateisė, saugi 
ir nepriklausoma, šiandien moteris galinti 
konkuruoti su vyrais ir rinktis tuos pačius 
darbus, įskaitant akmenų skaldymą ir na
mų statybą... Tačiau su rezignacija ir ten 
pripažįstama, kad gyvenimas buvęs pa
prastesnis, kai moteris jautusi nuolatinę 
tėvų ar vyro globą, o skyrybos reiškusios 
ne tik moralinę, bet ir socialinę katastro
fą. Pvz. Lietuvoje iš 2.500 apklaustų mo
terų tik 11,2% pasisakiusios, kad jų vedy
binis gyvenimas esąs laimingas. Ar Tarp
tautiniai Moters Metai padarys tą gyveni
mą laimingesnį — sunku atsakyti.

Kai žvelgiame į lietuvės moters gyveni
mą, tai labai sunku užčiuopti pasiryžimo 
pulsą kovoti su vyrais, varžytis su jais dėl 
darbo ar atlyginimo. Nepriklausomoje Lie
tuvoje moteris niekur nebuvo išskiriama, 
nei žeminama. Tik viena kita modemiška 
besidedanti ,,lietuviškoji -sufražistė“ pra
bildavo už reikalą „sustiprinti moters per 
lankstų nugarkaulį“, bet pačios moterys 
nesiskubindavo tuo naudotis. Nebuvo ir 
•reikalo. Lietuvė moteris visada jautė ir„ 
tur būt, tebejaučia savo tikrąjį moterišku
mo pašaukimą, o norinčioms „veržtis į gy
venimą“, niekas kelio nepastojo.

Gal daugau nei veržtis į vyrų pozicijas, 
lietuvė moteris instinktyviai yra linkusi 
iš jų trauktis. Vyrų ir moterų pašaukimas 
ir pareigos natūraliai išsiskiria. Neįpras
ta būtų buvę Lietuvoje matyti moterį ka
reivio ar policininko uniformoje, o vyras 
būtų atrodęs ne savo vietoje, patekęs į 
gailestingųjų seserų mokyklą.

Kur tik įmanorąa, moterys bando atski
rai nuo vyrų onganizuotis, steigti savo 
draugijas, korporacijas. Išskiriant pusiau 
kariško pobūdžio organizacijas (ramovė- 
nai), išeivijos lietuviai vyrai, tur būt, nie
kur nėra sukūrę vien tik vyrams skiriamų 
sambūrių. Tuo tarpu moterys, jeigu tik 
pajėgia, nenori dirbti su vyrai iš vien. 
Taip yra atsiradusi Vokietijoje gana stip
ri ir veikli Moterų Draugija (visai tikslus 
pavadinimas, deja, yra dingęs iš atmin
ties), Londono Šv. Onos Draugija, „Dai
nava“, M'anchestery, Coventry, o gal dar 
ir kuriose kitose kolonijose vis atskirais 
vardais besivadiną moterų rateliai.

O vis dėlto nepeiktinas buvo sumany
mas paskelbti Moters Metus, nors Vyrų 
Metų, tur būt, niekada nesulauksime. Mo
terys, o ypačiai motinos, nusipelno būti 
pagerbtos ir iškeltos. Gal kiek ir pavėluo
ta, bet dar ne visiškai šaukštai po pietų, 
būtų prisiminti šio laikraščio skiltyse veik
liąsias Europos lietuvių išeiviu moteris ir 
jų organizacijas. Pripuolamai 60-ties me
tų sukakties proga buvo prisiminta se
niausia Europos lietuvių išeivių moterų šv. 
Onos Draugija. Būtų gera, naudinga ir ne
paprastai įdomu šių Moters Metų proga 
išgirsti daugiau apie visas mūsų iškiliąsias 
moteris (visuomenininkes, rašytojas, laik- 
raštininkes, menininkes ir kt.) ir jų orga
nizacijas. Čia į talką turėtų ateiti pačios 
moterys, nes laikraščio redakcija pati vie
na būtų nepajėgi šio darbo atlikti. Reikia 
tikėtis, kad vietos šitam reikalui „E. Lie
tuvio“ skiltyse visada atsiras.

SPALVOTIEJI BEDARBIAI

Pagal paskelbtą valdžios statistiką, Ang
lijoje spalvotieji darbininkai greičiau ne
tenka diarbo kaip baltieji. Nuo 1973 m. lap
kričio mėn. iki šiol bendras nedirbančiųjų 
Skaičius pakilo 65%. Tuo tarpu spalvotųjų 
tarpe tas procentas yra 156.

PASAtJL YJE
VIENI SMERKIA, KITI TEISINA

Britų spaudoje pilna laiškų, smerkian
čių ar pateisinančių gen. Franco elgesį, 
sušaudant 5 teroristus už policininko nu
žudymą. Jau buvo minėtas ne vienas 
smerkiantis pavyzdys^ Šičia pateikiamas 
vienas iš daugelio laiškų („Times“, spalio 
4 d.), užstojančių Ispanijos vyriausybės 
žygį.

Thomas H. Bingham rašo:
„Savo vedamajame jūs pateisinote žy

gius žudikų ir revoliucionierių, nes jie ne
turį kito kelio savo įsitikinimams pareikš
ti. Jūs taip pat pagyrėte vakariečių vy
riausybių protestus Ispanijos vyriausybei.

Kodėl jūs .manote yra teisinga smerkti 
Ispaniją, bet užmerkti akis prieš Rusijos 
režimą? Jei Rusijoje būtų buvę nužudyti 
keturi policininkai, tai jų žudikai, be jo
kio viešo paskelbimo, būtų buvę sušaudy
ti sekančią dieną. Ar kas nors yra pasiū
lęs kokį protestą prieš Rusiją?

šiaur. Airijos įvykiai yna gera pamoka, 
kad švelnus elgesys su teroristais neturi 
pasisekimo, bet veda prie dar didesnių 
žudynių. Jeigu žudiko pasigailima, tai tuo 
pačiu .sulaužomi įstatymai. Keista, kad Is
panijos atveju simpatija buvo reiškiama 
tik žudikams. Beveik nė žodžio neparašyta 
apie nužudytus policininkus ir jų šeimų 
bei draugų tragediją. Iš tikrųjų jūs savo 
straipsnyje jų net nepaminėjote.

Gen. 'Franco turėjo drąsos pasipriešinti 
smurtui. Šiais laikais, kai tiek daug pa
saulyje žiaurumo, siekiančio sunaikinti ci
vilizaciją ir visuomenę, Ispanijos elgesys 
vertas dėmesio. Mes turėtume pasimokyti 
iš jos, tvarkydami Š. Airijos reikalus.“

LITERATŪRA KELIAUJA
Frankfurte (Vokietijoje) įvyko priešso- 

vietiškųjų rusų emigrantų konferencija, 
kurią organizavo Possev leidykla. Jos me
tu paaiškėjo, kad Sov. Sąjungoje nuolatos 
auga draudžiamosios literatūros pareika
lavimas, o kartu didėja ir jos patiekimas.

NTS (Tautinė Darbo Sąjunga) pirminin
kas J. Romanov pareiškė, kad ne tik Mas
kvoj ir Leningrade, bet ir kituose miestuo
se yra suorganizuoti knygų platintojų bū
reliai, kurie palaiko ryšį su NTS. Ši orga
nizacija patiekianti Rusijos disidentams li
teratūros, pinigų ir spausdinimo priemo
nių.

Dauguma knygų į Rusiją patenka per 
jūrininkus, kurie jas perka Vakarų uos
tuose ne tik pasiskaityti, bet ir pasipelny
ti. Nemaža knygų nugabeną ir NTS nariai, 
apsimetę paprastais turistais, šitoji orga

Nėra pasauly lygybės
Exeterio universiteto politikos mokslų 

profesorius Richard Clutterbuck parašė 
tokia tema straipsnį („Telegraph Magazi
ne“), kurio pagrindinės mintys čia ir at
pasakojamos.

Profesorius sako, kad net tokie kraštai, 
kaip šiaurės Korėja ir Rytų Vokietija, kur 
socialinė visuomenės santvarka neduoda 
progos pasireikšti materialinei iniciatyvai, 
nėra įgyvendinę visuotinės lygybės. Leni
nas 1918 m. pasidaręs savo iškalbingumo 
kaliniu, siūlydamas, kad tarnautojas ir 
darbininkas turi uždirbti vienodai. To siū
lymo išvada — 1920 m. pramonės įmonės 
pagamino tik penktąją dalį 1913 metų pro
dukcijos. Tada (1921 m.) Leninas buvo 
priverstas įvesti savo pagarsėjusiąją Nau
josios Ekonomijos Politiką (NEP).

D. Britanijoje darbininkas šiuo metu už
dirba vidutiniškai 48 svarus per savaitę 
arba 2.500 svarų per metus (iš tos sumos 
dar atskaitomi mokesčiai). Vidutinės įmo
nės vedėjas uždirba apie 4 kartus dau
giau. Vokietijoje panašios įmonės vedėjas 
uždirba 8 kartus daugiau už darbininką, o 
eilinis darbininkas uždirba dvigubai dau
giau, negu Anglijoje. Vadinasi, nei vienu 
atveju lygybės nėra.

Toliau profesorius bando panagrinėti ly
gybės klausimą tuose kraštuose, kuriuose 
pagal Markso teoriją kiekvienam darbas 
skiriamas pagal sugebėjimą, o atlyginimas 
pagal darbą.

Imant Sovietų Sąjungą, palyginimas yra 
gana sunikus, nes nelengva įvertinti tuos 
dalykus, kurie ten suteikiami nemokamai. 
Profesorius prileidžia, kad jie sudaro apie 
25% visų pajamų. Prekių kainos Sov. Są
jungoje taip pat neproporcingos daiktų

STEPUI ČEKANAUSKUI dėl jo 

žmonos VIKTORIJOS netikėtos 

mirties gilią užuojautą reiškia

DBLS Stoke-on-Trent skyriaus
Valdyba ir nariai 

nizacija jau esanti pasiuntusi į Rusiją dau
giau kaip 19.000 knygų, daugiausia „Ar
chipelago salyno" ir „Gyvulių ūkio“.

BREŽNEVAS SUTINKA
Brežnevas, norėdamas, kad Europos ko

munistų partijų konferencija būtinai įvyk
tų prieš Sovietų komunistų 25-ąjį Kong
resą (ateinantį vasarį), sutiko su trimis 
Vakarų komunistų partijų reikalavimais. 
Būtent: 1) konferencijos nutarimai nebus 
visoms partijoms privalomi, 2) nebus vie
no visoms partijoms centro, 3)nebus vie
šai kritikuojama komunistinė Kinija, šios 
nuolaidos beveik visiškai išmuša vadova
vimo vadžias iš Maskvos rankų.

DUONA IR KIAULIENA
Prezidentas Fordas paskelbė, kad bai

giama susitarti dėl ilgalaikio grūdų Sov. 
Sąjungai pardavimo sąlygų. (Už grūdus 
norima gauti naftos, kuri padėtų numušti 
arabų monopolinę naftos kainą). O tų grū
dų Sov. Sąjungai tikrai reikia, nes šių me
tų derlius bus apie 30-40 mil. tonų mažes
nis negu numatyta.

Sov. Sąjungoje žmogus suvalgo duonos 
6-7 kartus daugiau, negu suvalgo ameri
kietis. Kiauliena sudaro 40% visos sovie
tų suvartojamos mėsos. Jos negalima pa
sigaminti be grūdų (iš tikrųjų be miltų). 
Chruščiovas krito iš sosto kaip tik todėl, 
kad, javams neužderėjus, gyventojai pra
dėjo Skersti kiaules. Skaičiuojama, kad 
per vienus metus (1964) kiaulių skaičius 
Sov. Sąjungoje buvo sumažėjęs iš 70 mi
lijonų iki 40 mil. Tik per aštuonis metus 
pavyko sugrįžti prie buvusios normos.

Artėjant partijos kongresui (1976 m. 
vasario mėn) L. Brežnevas dairosi, kad jo 
neištiktų Chruščiovo likimas. Pasirodo, 
kad politikoje juoda ruginė duona ir ga
balas kiaulienos kartais daug gali nusver
ti.

BALSAS TYRUOSE

Popiežius Paulius VI net keturis kartus 
kreipėsi į gen. Fra'nco ir Ispanijos vyriau
sybę, kad pasigailėtų pasmerktųjų sušau
dyti. Jo prašymas liko balsas tyruose. 
Penki ispanai buvo sušaudyti išvakarėse 
iškilmingų ceremonijų, kurių metu popie
žius paskelbė šventuoju ispaną Juan Ma- 
ceas, mirusį 1645 m. Speciali Ispanijos de
legacija į paskelbimo iškilmes buvo at
šaukta. Taip pat buvo atšauktas ta proga 
Ispanijos ambasadoje Vatikane ruošiamas 
priėmimas. Ispanijos ambasadorius išvy
ko į Madridą pasitarti. Vatikano laikraš
tis L'Osservatore Romano paskelbė stam- 

' biomis raidėmis paskutiniojo popiežiaus 
laiško gen. Franco tekstą.

vertei. Pvz. duonos kepalas kaštuoja 2 pe
nai, o šokolado plytelė 50 p. Nors duonos 
gal ir niekam netrūksta, bet prabanginių 
dalykų (kvepalai, šokoladas) gali kiek 
norėdami pirkti tik daug uždirbantieji. D. 
Britanijoj šeima vidutiniškai išleidžia na
mo ar buto išlaikymui 12,5%, o Sov. Są
jungoj tik 2,5%. Pasirinkimas ir kokybė, 
žinoma, čia beveik nediskutuojama.

Sov. Sąjungos darbininkas vidut. uždir
ba 960 svarų per metus (iš to atsakitbmi 

j mokesčiai). Vidutinės įmonės vedėjas už- 
' dirba apie 4,5 karto daugiau. Bet mokes
čiai Anglijoje žymiai didesni. Jei įmonės 
vedėjas čia nuo 10.000 svarų moka 4.000 
svarų mokesčių per metus, tai Sov. Sąjun
goje toks pat vedėjas nuo savo algos 
(4.500 sv.) moka tik 500 svarų. Tokiu bū
du galutinis darbininko ir įmonės vedėjo 
atlyginimo santykis Anglijoje yra 3:1, o 
Sov. Sąjungoje 4:1. Atseit, čia nelygybė 
didesnė kaip Anglijoje. Be to. didesnių 
įmonių vedėjai ir partijos pareigūnai ša
lia algos gauna atostogoms kambarius, 
specialias ligonines, teisę pirktis užsienie
čiams skirtose krautuvėse ir specialius 
certifikatus arba „aukso rublius“. Pasku
tiniuosius visoje Sov. Sąjungoje gauna tik 
apie 250.000 žmonių.

Panašiausias į britų yra kinų atlygini
mas. Čia darbininko ir „boso“ santykis yra 
4:1. Tačiau jų nei vienas nemoka mokes
čių. Kinijoje betgi nėra didelių turtuolių 
ir namų savininkų. Tuo tarpu Sov. Sąjun
goje leista turėti net du namus ir juos už
rašyti vaikams.

Labai turtingų žmonių procentas D. Bri
tanijoje kasmet mažėja, ir jų pajamos 
mažai atsiliepia į vidutinių atlyginimų 
santykį. O kai angliakasiai išsireikalaus 
100 svarų per savaitę (Fordo darbininkai 
jau gauna po 90 svarų), tai bus padarytas 
mažas žingsnis pajamų suvienodinimo 
kryptimi. '

Profesorius Clutterbudks nurodo, kad 
yra labai svarbu išlaikyti tinkamą atlygi
nimų proporciją. Nesant jokio skirtumo, 
užmušama iniciatyva, noras progresuoti. 
Tačiau skirtumo skalei per daug išsiplė
tus, atsiranda pavydas, noras prievarta 
visus suvienodinti. Materialiniai interesai 
tada dažnai įgauna politinį pobūdį, iššau
kianti revoliucijas ir perversmus.

Taikos premija Sacharovui
Spalio 9 d. Nobelio Taikos Premija pa

skirta didžiausiam kovotojui dėl žmogaus 
teisių, sovietų mokslininkui Andriejui Sa
charovui.

Savo pirmame spaudai pranešime Sa
charovas pareiškė, kad premijos paskyri
mas yra įvertinimas tų, kurie savo laisve 
sumokėjo už žmogaus teises. Jo žmona 
Elena, kuri šiuo metu tebesigydo akis Ita
lijoje, pareiškė esanti įsitikinusi, kad jos 
vyro taikos premija bus panaudota pagel
bėti Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos po
litiniams kaliniams. Tą patį patvirtino ir 
dr. Sacharovas.

Kadangi po Helsinkio konferencijos So
vietų policija žymiai suvaržė dr. Sacharo
vo veiklą ir nutraukė susisiekimą su už
sieniu, tai jis, norėdamas pareikšti pasi
priešinimą tokiam elgesiui, pranešė, kad 
esąs pasiryžęs pats keliauti į Norvegiją 
premijos atsiimti.

Nobelio premijos komisija savo nutari
me pažymėjo, kad A. Sacharovas skelbia 
taiką ir teisybę visam pasauliui. Jo pa
grindinis įsitikinimas, kad pasaulyje ne
gali būti pastovios taikos, kol nebus ger
biamas pavienio žmogaus teisės bendruo
menėje. Be jokių kompromisų Sacharovas 
kovojąs ne tiktai prieš žmogaus teisių pa
žeidimą jėga, bet taip pat už idealios vals
tybės pagrindus, paremtus teisės princi
pais. Sacharovas esąs įtikinančiai įrodęs, 
kad pastovūs tarptautiniai santykiai tik 
tada įmanomi, jei jie pagrįsti žmogaus tei
sių pagarba.

Sacharovas yra vienas iš žmogaus Tei
sių komiteto steigėjų Sov. Sąjungoje, dau
gelio civilines teises ginančių atsišaukimų 
autorius ir disidentų vadovas.

Už savo darbą atominės energijos srity
je jis buvo apdovanotas Stalino premija. 
Tačiau 1958 ir 1961 m. jis griežtai protes
tavo prieš atominių bombų bandymą.

Seįtijmos DIENOS
— Sovietų Sąjunga sutinka garantuoti 

Izraelio sienas, jei jos bus atstatytos į 1967 
m. padėtį.

— Ali Muhammed bokso rungtynėse 
Maniloje uždirbo 3 mil. dolerių, iš kurių 
900.000 ddl. sumokėta mokesčių. Frazier 
gavo vieną mil. dolerių. Jo mokesčiai — 
300.000 dol.

— Švedijos spauda labai plačiai pami
nėjo M. K. Čiurlionio kūrybą jo 100 metų 
gimimo sukakties proga.

— JAV ir D. Britanijos atstovai atsisa
kė dalyvauti atsisveikinimo baliuje, kurį 
gen. Amin suruošė Hltono vešbutyje New 
Yorke.

— Pagal GaUop apklausinėjimo duome
nis, 54% britt} prof, narių pasisakė už ne
sikišimą į politiką, ir tik 35% pageidavo 
politikuoti.

— Išeivių spaudos žiniomis, Latvijoj pa
sirodė pogrindžio leidinys „Pali“ (Potvy
nis) ir Estijoje — „Quo vadis estų tauta?“

— Atidarydamas Sovietų Mokslo Aka
demijos 250 metų sukakties minėjimą, L. 
Brežnevas ypatingai iškėlė atominės ener
gijos mokslininkų vaidmenį. Jis taip pat 
šiltai prisiminė Akademijos steigėją Pet
rą Didįjį.

— A. Sacharovas Maskvoj turi tik dvie
jų kambarių butą, kuriame gyvena 7 as
menys. Jam paskirtas Mokslo Akademijos 
butas jau dveji metai tuščias — Sacharo
vams draudžiama į jį kraustytis.

— JAV šiais metais gautas rekordinis 
grūdų derlius. Specialistai skaičiuoja, kad 
pardavus Sov. Sąjungai 14 mil. grūdų, 
duonos kaina neturėtų daug pakilti.

— Streikuojantys Paryžiaus spaustuvi
ninkai buvo užėmę Notre Dame katedrą.

— JAV prezidento Fordo sūnus Jack pri
sipažino laikas nuo laiko rūkąs marijua- 
ną.

— Pekinge per Jugoslavijos min. pirmi
ninkui suruoštus pietus Kinijos viceminis- 
teriui Teng Hsio-ping pradėjus peikti Sov. 
Sąjungą, jos atstovai, kartu su Rytų Euro
pos satelitais, išėjo iš salės.

— Protestuodamas prieš draudimą emi
gruoti, geriausias Sovietų mimikas Boris 
Amapantov atsisakė Sov. Sąjungos pilie
tybės.

— Sov. Sąjungai pradėjus mainyti auk
są i duoną, aukso vertė rinkoje smarkiai 
nukri to.

— 1913 m. Rusijos caras eksportavo 9 
milijonus tonų grūdų. Sovietų Sąjunga to
kio eksporto ir pačiais geriausiais metais 
dar nėra pasiekusi.

— Švedijos televizijos ir radijo vadovy
bės nutarė, kad neverta transliuoti busi
mojo Europos dainų konkurso.

— Po paskutiniojo biudžeto, pakėlus ci
garečių kainas, rūkymas D. Britanijoj su
mažėjo 12%.

— Švedijos socialdemokratinė vyriausy
bė ruošia įstatymą apkarpyti pramoninin

Savaime suprantama, kad šitoks tarp
tautinio masto didžiausio kovotojo už žmo
gaus teises pagerbimas bus kartoka piliu
lė Sov. Sąjungos vadovams. Jų slaptos vil
tys, kad taikos premija šiais metais bus 
paskirta L. Brežnevui už Europos Saugu
mo konferencijos sėkmingą užbaigą, atsi
trenkė į ryžtingo kovotojo už tikrąją tai
ką principus ir sudužo.

SACHAROVO KNYGA

Knygų rinkoj greitai pasirodys didžiau
sio rusų disidento, mokslininko A. Sacha
rovo knyga. Jos rankraštį į Vakarus išga
benusi jo žmona, važiuodama gydytis į Ita
liją.

Vokiečių žurnalas „Spiegei“ jau yra pa
skelbęs tos Iknygos ištraukas. Jos reido, 
kad tai nėra romanas, o Sacharovo planas, 
kaip turėtų būti reformuota sovietinė sis
tema. Jis pabrėžia, kad nenori juodinti sa
vo krašto, tik nori atkreipti pasaulio dė
mesį į sąlygas dabartinėje Sov. Sąjungo
je.

Sacharovas peikia Sovietų Sąjungos per
dėtą ginklavimąsi ir milžiniškas išlaidas 
komunistinei sistemai įgyvendinti kituose 
kraštuose. Jis taip pat nurodo nepaprastą 
biurokratizmą ir sovietinio elito prabangi} 
gyvenimą tuo metu, kai masės dar toli yra 
atsilikusios nuo Vakarų Europos standar
to.

Rusijoje šiuo metu esą labai daug ne
laimingų žmonių, kurie bando savo vargą 
skandinti alkoholyje. Degtinės suvartoji
mas yra trigubai didesnis, negu buvo ca
rų laikais. Apie 1,5 milijono žmonių esą 
įkalinta, daug nepaklusniųjų uždaryta be
protnamiuose.

Dėl nepakankamų atlyginimų, moterys 
esančios priverstos sunkiai dirbti.

kų galybę, suteikiant daugiau teisių pra
monės darbininkams.

— Buvęs Labour partijos parlamento 
atstovas ir ministeris lordas Shinwell apie 
kraštutinius kairiuosius šitaip išsireiškė: 
„Abejoju, ar penki procentai iš jų yra per
skaitę Markso „Kapitalą" ir kad daugiau 
kaip vienas procentas suprato, ką Mark
sas norėjo ten pasakyti.“

— Apie 10.000 Kipro salos turkų, įsikū
rusių Anglijoje, kraustosi atgal į Kiprą. 
Šiaurinėje Kipro dalyje, kurią užėmė Tur
kijos kariuomenė, naujai atvykusieji per
ims graikų paliktas įmones, krautuves ir 
namus.

— Kinija pasistatė pirmąją atominės 
energijos stotį Šanchajuje.

— Romoje paskelbtas šventuoju airių 
vyskupas Oliver Plunket, kurį 1681 m. 
anglai nužudė ir sudraskė,į keturias dalis.

— D. Britanijos Sveikatos ministerija 
planuoja įvesti emigracijos suvaržymus 
gydytojams. Šiuo metu geriausi gydytojai 
palieka Angliją.

— JAV ambasadorius prie J. Tautų 
Moynihan pavadino prezidentą Amin'ą 
„rasistiniu žudiku“.

— Rusai pripažįsta, kad geriausius lėk
tuvų motorus gamina Rolls-Royce (RB- 
211), ir pageidauja jų nusipirkti. Tais mo
torais domisi ir Kinijos aviacijos vadovai.

— Iš spaudos ką tik išėjo kelių rusų au
torių rinkinys, pavadintas „From under 
the rubble“. Pagrindinis autorius yra A. 
Solženicynas.

— Tkimasi, kad javų derlius Ukrainoje 
šiais metais bus trečdaliu mažesnis, negu 
numatyta. Tas pats ir kitose Sov. Sąjun
gos respublikose.
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Vysk. M. Valančiaus laiškai
„Tėviškės Aidai“ (Nr. 27) išspausdino 

keletą vysk. M. Valančiaus laišku, rašytų 
knygų leidėjui A. Zavadskiui su tokiu 
prierašu:

„Rūpindamasis lietuviškų knygų leidi
mu, vysk. M. Valančius vedė plačią kores
pondenciją su įvairiais knygų leidėjais. 
Prieš apie 6 metus Lietuvoje buvo paskelb
ta (Literatūra, 1969. XI. 1) 12 laiškų, vysk. 
M. Valančiaus rašytų Vilniaus knygų lei
dyklos savininkui Adomui Zavadskiui. 
Laiškai rašyti lenkų kalba ir apima 1852- 
1862 m. laikotarpi. Laiškuose yra įdomios 
medžiagos apie spausdinamų knygų tiražą, 
spausdinimo kokybę, kainos nustatymą. 
Be to, paliesta ir šiaip įdomių klausimų. 
Kai kurie tų laiškų surasti įvairiuose Vil
niaus archyvuose, o 2 Vilniaus gen. gub. 
Kaufmano 1865 m. sudarytos komisijos 
lietuvių ir lenkų knygoms peržiūrėti bylo
se, nes gubernatorius buvo susidomėjęs 
plačia A. Zavadskio korespondencija. A. 
Zavadskis už draudžiamų knygų platinimą 
buvo suimtas, tardytas, darytos knygyne 
ir spaustuvėje kratos.“

Pirmas laiškas

Gerbiamas Pone!
Maloningo Pono mielą laišką gavau. Esu 

patenkintas, kad mūsų keverzonės spaus
dinamos. Dėl atsiskaitymo našiau ir kar
toju, kad nuostolio nebus. Laukiu knygu
tės „Istoria sena istatima“. Tas tik nege
rai, kad ,,žine“ iki šiol pakartotinai ne
spausdinama. Maniau nerodyti žmonėms 
„Istorijėlių", kol nepasotinsiu brošiūra 
„Žine“, o tai todėl, kad daugybe iš karto 
nenugązdinčiau. Kaip nors turite D. Pone 
pasirūpinti popieriaus ir išspausdinti ne
mažiau, kaip 15.000, nes neabejotina, kad 
žmonės žino ir išgraibstys. Vienai parapi
jai beveik tūkstanties reikia, — kiek šian
die išeis 220 parapijų? Dėl savo padėties 
negaliu pats imtis pardavinėti knygas, rei
kalingas maino diecezijos žmonėms, todėl 
įgaliojau tam darbui gerb. kunigą Rač- 
kauskį, mano seminarijos profesorių. Ga
vęs Pono laišką, pakviečiau pas save mi
nėtąjį kunigą ir susitarėme nuo dabar imti 
žemaitiškas knygas ne iš žydų, bet iš D. 
Pono. Todėl turiu viltį, kad arčiau susikū- 
muosime.

Ar nepavyktų D. Ponui įsteigti pagal 
profesiją knygyną Varniuose. Girdėjau, 
kad ponas Volfas, Peterburgo spaustuvi
ninkas, apie tai galvoja, o mes labiau no
rėtume D. Pono. Netgi nekenktų ir spaus
tuvę pas mus įsteigus, jei tik civilinė val
džia leistų. Galima pas mus per metus iš
parduoti knygų už 40.000 sid. rb.Tdkia juk 
pinigų apyvarta verta šio projekto.

Palieku tą reikalą dėmesiui D. Pono, 
kurį nuoširdžiai vertinu ir gerbiu visuo
met nuolankus tarnas

Vyskupas Motiejus
Varniai, 1852 m. lapkričio 30 d.

Antanas Miškinis

Kerdžius Sabesčius
(Ištrauka iš pasakojimų knygos „ŽALIADUONIŲ 

GEGUŽĖ“)

Mūsų kaimo laukai, kaip ir visoje Aukštaitijo
je, nelygūs, čia kalnelis, čia pakalnėlė, čia lygumė
lė, o čia krūmais apaugęs skardis. Pavasarį arba po 
didesnių liūčių net ūžia, bėgdamas skardžiais, van
duo. Vasarą išdžiūsta, tik akmenėliai dugne lieka ir 
dideli akmenys, vandens nuglostyti, žaliomis sama
nomis apaugę. Pavieniais, kažkur gilesnėse vietose, 
šalto vandens duburėliai, kad net kojas nugelia, kai 
įbrendi. Raistų irgi nedaugiausia, gal tik Avilėliai 
ir Deniušiaraistis. Pavasarį ištvinsta tie raistai. Ta
da girdisi, būdavo, kaip antys greit poromis pra
skrenda: kry, kry, kry. Piemenys tada braido, kel
nes atsiraitę, kaip gandrai, ieškodami ančių kiauši
nių.

Šį kartą skubame su Cipruku Deniušiaraisčio 
'link. Iš ten pasigirdo trimito garsai. Dėdė užtrimita
vo, kad žinotume, kur dabar yra. Kol valgėm, kol 
ėjom, gyvuliai gal kokį varstą jau kitur atsidūrė.

Prieš kalnelius einame šmėkuodami, sušilę, pa- 
■kalnėlėn bėgte bėgame. Kol einame, Ciprukas klau
sia:

— Ar tu, Untan, valgei kada meduolių?
— Valgiau.
— Kažin, ar jų galima privalgyti iki soties?
— Nežinau.
— O ar tu valgei džiovintų žuvų? Kai tėtė dau

giau pagauna, mama išverda, o kitas sudžiovina. Aš 
'tau atnešiu, kai turėsiu.

Jau užmatę gyvulius, vėl bėgte bėgame. Bijo
me, barsis dėdė, gal per ilgai užtrukome.

Dėdė stovi įsisprendęs. trimitas, pajuostyje pa
kabintas, sublizga prieš saulę, kitoj pusėj šikšninis 
krepšys. Rūstus, atrodo, dėdė, pasižiūrėjo, išbars, 
'tur būt.

— Ak jūs, berazumiai! Ko jūs taip bėgate, lyg 
uodegon įkirpti, net burnos juodos? Susirgsite, kaip 
aš tada be jūsų ganysiu? Na, dabar marš, iš anos 
pusės pavarinėsite.

Baimė atslūgo — gera, lengva, ir jau, rodosi, 
vėl valgyti norisi. Išimu duoną ir sūrį, perlaužiu.

— Te, Cipra. valgykime, nebetoli ir vakaras.

— O tu ką valgysi?
— Užteks, tu gi man džiovintų žuvų žadėjai.
[ rudenį ganyti geriau. Vasarojienose žolės dar 

daug, o dienos trumpesnės, tai ir namų taip nepasi
ilgsti. Lyja nelyja, o ugniakuras dega. Dūmai sklai
dosi pažemiu, kvepia keptomis bulvėmis, šermukš
niai ir putinai paraudę. Tyla. Miškai jau gelsta. Net 
skambėdami nukrinta pirmieji lapai. Girdisi iš to
li, kaip vieškeliu darda ratai, arkliai žvengia. Kitų 
paukščių nebegalėti, tik varnos rėkia. Gervės ir 
laukinės žąsys jau seniai išskrido.

Rudenį avys ima vaikus vesti. Dėdė Sabesčius 
ir avis pažįsta — žino kieno pagal įkirptas ausis ar
ba įvertus į ausį siūlus, kad rudenį galėtų atrinkti, 
nes avys būriu subėga nakčiai į bet kieno tvartus, 
kur daugiau vietos.

Prieš namo genant, girdžiu, dėdė iš pakrūmės 
šaukia mane ir Cipruką.

Pakėlęs rodo man gražų juodą avinuką.

— Jau pats paeina, tik nepareis gi tokį kelią 
namo, dar sumindyti gyvuliai gali. Tai va, imk, Un- 
taniok, tau, kai mažesniam, — vienas. Buinas toks, 
matai, vienvišis. Užneši Atkočienei Mykolienei.

Paimu į rankas, šiltas, švelnus, kaip žieminė 
kepurė, tarytum girdžiu, kaip jo širdelė tuksi.

— O tau, Ciprok, du iš karto. Užneši Kaziui 
Gaideliui.

Jau girdime, kaip kiti piemenys „ruošia“ kiau
les, kad namo pačios bėgtų — ū-zir, ū-zir, ū-zir...

Bėga, kiek įmanydamos kiaulės, avys bėga, te- 
liokai pasišokinėdami. Du piemenys, pliauškindami 
botagais, prilaiko, kad neišsisklaidytų. Karvės ap
sunkusios eina iš lėto. Pakvimpa pienu ir pažemiu 
besiskleidžiančiais dūmais.

Mes su Cipruku einame paskui bandą. Eina 
paskui mus ir dvi avys marmendamos. Avis — 
baikštus gyvulys, o dėl to kai nešame vaikus, tai vi
sai nebijo, mums į pakinkius baksnodamos, eina 
kartu.

Dėdės Sabesčiaus valdžioje vyresnieji broliai 
ganė ilgiau, aš išganiau dvi nepilnas vasaras, nes 
kaimas išsidalijo į vienkiemius. Sabesčius, išganęs 
Juknėnuose daugiau kaip dvidešimt metų, liko ne
bereikalingas.

Sekančiais metais Sabesčius dar ganė netoliese, 
Paberžėje. Paberžė — skurdesnis kaimas, daug rais
tų, gyvatynų, ir žemė daugiau prie smėlio. Jo trimi

Trečias laiškas
Gerbi.ahias Pone!

Su šiuo siunčiu rankraštį, kurio antraš
tė „Katekizma kataliku“. Tai yra tas pats 
katekizmas, išverstas į lietuvių kalbą, ku
rį Ponas pernai išspausdinote lenkiškai. 
Tik gaidos buvo išmestos.

„Katekizma kataliku“ norėčiau turėti 
10.000 egzempliorių, svarbu tiktai, kad. D. 
Ponas kiek galima neaukštą nustatytom 
kainą, nes veikalėlis skiriamas ne Žarnai - 
čiams, bet Lietuvai, o Lietuvos liaudis ir 
neturtinga, ir nepratusi skaityti. Todėl 
kaip išeis su šia prekyba, — nežinau.

Nors šis veikalėlis bus spausdinamas 
mano lėšomis, prie viso to nedraudžiu D. 
Ponui spausdinti ir daugiau savo sąskai
ta. Kaip main atrodo, naudinga tai būtų ir 
lietuviams, gyvenantiems Trakų paviete. 
Tektų D. Ponui pakalbėti su kuo reikia. O 
kas įspės, gal ir man reikės daugiau kaip 
10.000 egzempliorių. Todėl dabar prašau, 
kad teiktumėtės apskaičiuoti, kiek kaštuos 
minėto egzempliorių kiekio spausdinimas 
ir man pranešti.

Išspausdinus, būkite malonus savo lėšo
mis visą laidą išsiųsti į Varnius, o liku
sius egzempliorius pardavinėti laisvai. 
Lauksiu atsakymo.

Baigdamas laišką, kartoju savo prašy
mą, kad nustatytumėt laidai nedidelę kai
ną ir prisipažįstu, kad esu pilnas pagar
bos.

D. Pono nuolankus tarnas
Vysk. Motiejus

Varniai, 1853 m. gegužės 2 d.

Ketvirtas laiškas
Už 10.000 „Katekizma kataliku“ egzemp

liorių, išspausdintų D. Pono tokiame po
pieriuje, kaip ir „Istorije senoje istatima“ 
sumokėsiu 326 rb. ir 90 kapeikų sidabru.

Dviejų tik dalykų įprašau: a) kad grei
tai atspausdintų ir b) kad persiuntimas į 
Varnius man nieko nekaštuotų.

Varnių knygynas iki šiol tuščias, visi 
klausinėja, ką tai reiškia, kad iki šiol nė
ra knygų?

Už „Katekizma“ pinigus pareikalavus 
laiku apmokėsiu. „Žywa>tas Wieszpaties 
Jėzaus“ atsiųsti D. Ponui negaliu, nes se
nai pats asmeniškai šį rankraštį pažadė
jau spaustuvininkui Dvorcui, netiktų to
dėl vyskupui meluoti atvirai ir tai dar ki
tos tikybos žmogui.

Be to, dar bijau, kad Dvorcas, iš karto 
netekęs bet kokio pelno iš Žemaitijos, ne
pakenkti! ir D. Ponui, ir man.

Dėl tų priežasčių minėtasis rankraštis 
buvo nusiųstos Dvorcui.

Sidabrą .atsiųstą man, tarpininkaujant 
panelei Juzefai, gavau. Šimtus kartų dė
koju D. Ponui už veiklų šiame reikale da
lyvavimą. Pasilieku su didžia pagarba

Vysk. Motiejus
Varniai, 1853 m. birželio 16 d.

JAUNIMUI
ANTROJI LITUANISTINĖ STOVYKLA

Jau antri metai iš eilės Čikagoje įsikū
ręs Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
(PUS) Ryšių centras (RC) ėmėsi inicia
tyvos ir suruošė šiaurės Amerikos lietu
vių jaunimo lituanistinę stovyklą, šioji 
antroji stovykla įvyko 1975 m. rugpjūčio 
11-12 d. d. JAV vidurvakariuose Ohio vals
tijoje, netoli Kento universiteto, kur jau 
keli metai kaupiamas didžiulis lituanisti
kos archyvas.

Stovykloje dalyvavo 22 kursantai (iš 
Montrealio, New Yorko, Rochesterio, Bos
tono, Vašingtono, Tronto, Hamiltono, Det
roito ir Čikagos) ir 8 lektoriai. Kadangi 
kursantų skaičius buvo nedidelis, tai šalia 
paskaitų bei pašnekesių buvo progos ir in
dividualioms pamokoms.

Programa
Lituanistikos pasitobulinimo kursuose 

programa buvo suskirstyta į tris pagrindi
nes dalis — lietuvių kalbą, istoriją ir lite
ratūrą. Visiems dalykams dėstyti pakvies
ti tų sričių žinovai — mokslininkai.

Lietuvių kalbos dalykus dėstė trys lek
toriai. Linksnių mokslą mokė mok. Stasys 
Barzdukas ir prof. dr. Antanas Klimas. 
Dr. Klimas taipgi dėstė kirčiavimą. Lietu
vių rašybą ir dažnai besikartojančių klai
dų taisymą bei svetimžodžių šalinimą mo
kė kun. Juozas Vaišnys.

Lietuvių istorija padalyta j dviejų atski
rų paskaitų ciklus — lietuvių proistorė ir 
pokario Lietuvos istorija. Savo paskaitas 
pailiustruodamas gausiu skaidriu rinkiniu,

Dešimtais laiškas
Gerbiamas Pone!

Pagaliau gavome rūpesčio pridariusią 
brošiūrą „Blajwistes“, bet taip išspausdin
tą, kad jos ir į pasaulį išleisti negalima. 
Matyt, kad D. Ponas jokio korektoriaus 
spausdindamas žemaitiškas knygas nenau
doji. I

Jeigu rūpesčiai pasibaigs ir brošiūrą leis 
pardavinėti, norėčiau perspausdinant iš
leisti visą vieną paragrafą, kurį čia išbrau
kiau. Buvo atėję pas mane žmonės, skųs
damiesi, kad jiems parduodamos Kantič- 
kos visiškai netaisytos, kurių ir suprasti 
negali. Pareikalavau tokio egzemplioriaus 
ir įsitikinau, kad be klaidų beveik nėra 
nei eilutės. Tai yra knyga 'visiškai suga
dinta spausdinant. Todėl prašyčiau, kad 
Tamsta būtum malonus pasistengti gauti 
kunigo Vilmikio senosios laidos egzemplio
rių ir perspausdinti žodis į žodį. Korektū
rą esu pasiryžęs pats skaityti, jeigu tik 
lankai man būtų atsiunčiami.

Pasilieku su įprasta pagarba ir atsidavi
mu D. Pono Geradario tarnas

Vysk. Motiejus 

dr. Jonas Puzinas apžvelgė priešistorinius 
lietuvių tautos laikus, nuo paskutiniojo 
ledyno laikotarpio iki Lietuvos valstybės 
kūrimosi pradžios, trumpai dar sustoda
mas prie vėlesnių šimtmečių. Dr. Benedik
tas Mačiuiika savo paskaitų cikle nubrėžė 
Lietuvos istorijos raidą nuo Antrojo pa
saulinio karo metų, t. y. nuo 1940 m. oku
pacijos iki šiandieninių laikų. Jis susitelkė 
prie tokių klausimų, kaip pvz. lietuvių tau
tos nuostoliai karo ir pokario metais, Lie
tuvos sovietizacijos priemonės, ekonominė, 
politinė, socialinės sąrangos, priklausomy
bė nuo Sovietų Sąjungos ir kt.

Literatūrai dėstyti pakviesti trys profe
soriai: 'lietuvių prozai — prof. dr. Ilina 
Gražytė-Maziliauskienė, lietuvių dramai 
— prof. dr. Antanas Vaškelis, ir lietuvių 
poezijai — prof. dr. Rimvydas Šilbajoris. 
Prof. Maziliauskienė šešiose paskaitose 
(po dvi valandas) telkėsi prie įvairių lie
tuvių prozos (Lietuvoje ir išeivijoje) vei
kalų tematinio nagrinėjimo, drauge vaiz
džiai pristatydama veikalų autorių gyve
nimo aplinkybes. Dr. Vaškelis apžvelgė 
lietuvių dramos vystymąsi nuo Nepriklau
somos Lietuvos laikų iki čionykščių ban
dymų okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje. 
Prof. Šilbajoris detaliai išanalizavo kelių 
poetų pavyzdines eiles, gvildendamas at
skirus žodžius ar frazes, tiksliai ir vaiz
džiai gilindamasis į kūrėjų pasąmonę.

Darbinga nuotaika
Kaip ir pernai pirmojoje stovykloje, 

taip ir šiuose kursuose nuotaika buvo ypa
čiai darbinga. Dienomis kursantai vos ne 
vos spėjo lankyti paskaitas ar pamokas (o 
jų buvo net septynios valandos kasdien), o 
vakarais užgulė knygas ar įvairius spau
dinius, ruošdamiesi kitos dienos pamokai. 
Pasikalbėjime su KIT-os korespondentu, 
prof. Maziliauskienė su aiškiu pasitenki
nimu pastebėjo, jog „šiuose kursuose labai 
daug reikalaujama iš kursantų“. Anot jos, 
„tai, kas lengvai gaunama, paprastai ne
įvertinama“.

B'uvo kelios (retos) progos visiems at
sileisti nuo šiaip įtempto darbo. Vieną va
karą kursantai buvo supažindinti su Lie
tuvių bendruomenės ir Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto kūrimosi ir darbu, 
kitą vakarą praleista besiklausant prane
šimų apie artėjantį Jaunimo Kongresą. 
Buvo ir pramogų — suruoštas dainų ir 
anekdotų vakaras. Paskutini stovyklos va
karą — >po egzaminų — kursantai, suskirs
tyti į 'kelias grupes, kolektyvinėmis jėgo
mis atsakinėjo į lektorių pateiktus klausi
mus, rinkdami taškus už teisingus atsaky
mus. Kiek vėliau vakare „ant karštų žari
jų“ pastatyti patys lektoriai, turėję atsa
kinėti į specialiai atrinktus kursantų 
klausimus.

Vienas faktas, atskirai paminėtinas ir 

tas pasigirsdavo ir iš Paberžės raistų.
Ėjo 1915 metai. Neramūs, audringi metai — 

karas. Į rudenį rusų kariuomenė pasitraukė, užėjo 
vokiečiai, kaizerio Vilhelmo kariuomenė. Paskuti
niai pasitraukė kazokai, tada jau pasirodė vokiečių 
raiteliai, tik vėliau kaip vorai užplūdo ir pėstinin
kai. Frontas ligi karo pabaigos sustojo už Zarasų, 
šiapus Dauguvos.

Prasidėjo rekvizicijos, gyvulių ėmimas — pa
liko po vieną karvę ūkiui, o ir iš tos vienos rytinį 
pieną reikalavo nešti į pieninę — vokiečiams.

Sabesčius tą rudenį pagarsėjo visoje apylinkė
je. Kai okupantai pradėjo iŠ klojimų vežti pašarus, 
užvirė seno kareivio kraujas.

— Vyrai, tai ne kariuomenė, tai maradieriai. 
Ir aš kariavau, bet mūsų kariuomenė svetimuose 
kraštuose neplėšė.

Susirado dėdė Sabesčius medžioklinį šautuvą, 
dar pasitelkė porą vyrų, panašiai apginkluotų.

— Kuo mes tą vieną karvę šersimę, kai visus 
pašarus išveš tie maradieriai? Užpilti reikia šėtono 
veislei!

Pamatė, kad gurguolės atvažiuoja tuščios, Sa
besčius su tais kitais dviem vyrais — pykšt, pykšt 
iš krūmų, ir gurguolininkai pasuko atgal.

Tą pačią dieną į pavakarę atlėkė raiti žanda
rai — baudėjai, ir prasidėjo! Trobų nedegino, mo
terų ir vaikų nelietė, bet jau vyrus, kuriuos tik pa
gavo, čaižė bizūnais be pasigailėjimo. Dauguma vy
rų suspėjo išbėgioti. Ir mano tėvų namuose keli pa- 
beržininkai slapstėsi, kol viskas aprimo. Sabesčiaus 
niekas neišdavė. Pašarus atvažiavę gurgolininkai su 
žandarais išsigramdė, kad, anot žmonių, nė dančiui 
pasikrapštyti šiaudo neliko.

Su tuo įvykiu pasibaigė ilgametis Sabesčiaus 
ganymas. Gyveno vyresniosios dukters šeimoje. Il
gai dar gyveno. Matydavau — tai kieme, tai ant 
skiedryno ką nors krapšto ar kūlelius kapoja. Kartą 
matau — sunkiai perlipo priemenės slenkstį, atėjęs 
prie kelio, atsisėdo ant akmeninės tvoros. Pakalbi
nau praeidamas, paklausiau, kaip kruta. Pridėjo, 
kaip kadaise, į saulę žiūrėdamas lauke, ranką prie 
kaktos, pasižiūrėjo į mane:

— Vakaras man ateina, kačiukas tu mano, ne- 
bepagaliu.

Nueidamas pagalvojau, kad dėdė Sabesčius yra 
vienas iš daugelio mano pedagogų. Atvažiavęs se
kančių studentiškų atostogų, dėdės Sabesčiaus ne
beradau.

pabrėžtinas — tų dvylikos dienų bėgyje 
visur, visada ir su visais kalbėtasi lietu
viškai. Tai buvo lyg kokia taisyklė, kurios 
niekas neskelbė, bet drauge niekas ir ne
laužė.

K. Inf.

III PLJK VOKIETIJOS ATSTOVŲ 
SEMINARAS

III PLJK Vokietijos atstovų ir Vokieti
jos LJS valdybos bei darbuotojų semina
ras įvyks 1975 m. lapkričio 7-9 dienomis, 
Esslingene prie Neckaro* (netoli Stuttgar- 
to). Tikslus vietos adresas bei seminaro 
dienotvarkė bus pranešta vėliau. Šis semi
naras bus paskutinis prieš III PU Kong
resą. tad dalyvavimas jame atstovams yra 
būtinas!

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PASIKALBĖJIMAS SU LAUREATU
„Draugo“ kultūrinis priedas (Nr. 185) 

įsidėjo ilgą ir įdomų pasikalbėjimą su Lie
tuvių Katalikų mokslo akademijos laurea
tu, Muenchene gyvenančiu dr. J. Griniu
mi. Premija jam buvo suteikta už stambų 
veikalą „Veidai ir problemos lietuvių lite
ratūroje".

Dr. Jonas Grinius, buvęs prancūzų lite
ratūros, meno istorijos ir estetikos profe
sorius nepriklausomos Lietuvos universi
tete, pats yra ne vien tik savų sričių temo
mis rašantis mokslininkas, bet Ir drama
turgas. Ypač minėtinos jo dramos „Žiur
kių kamera“ (1954 m.) ir „Gulbės gies
mė“ (Barboros Radvilaitės tema), už ku
rią jam tekusi 1962 metų Lietuvių rašyto
jų draugijos premija-

Jau parašytas ir laukia leidėjo ir antra
sis „Veidų ir problemų“ tomas.

PREMIJOS ŽURNALISTAMS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 

paskirs tris $1.000 premijas už 1975 m. 
mokslinius bei religinius veikalus ir už 
žurnalistinį darbą, šių premijų mecenatas 
— čikagietis kun. dr. J. Prunskis. Kandi
datus premijoms motyvuotu raštu gali 
siūlyti visi lietuviai akademijos pirm, 
kun. prof. A. Liuimai, SJ, Piazza della Pi- 
lotta 4, 00187 Roma, Italy. Kun. dr. J. 
Prunskio parūpintą $500 premiją už 1975 
m. visuomeninę veiklą paskirs Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Bendrija.

MIRĖ KUN. A. BALTINIS
Rugsėjo 6 d. Chicagoje mirė žinomas fi

losofas, spaudos bendradarbis, mokslinių 
straipsnių autorius kun. dr. Andrius Bal
tinis. Chicagoje jis ėjo vikaro pareigas se
niausioje šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje. 
Kilimo buvo biržietis.

TURĖS ROTI ISPANIŠKAI

Lietuvių Katalikų Radijo valandėlė 
Montevideo mieste ligi šiol būdavo prave
dama lietuviškai, bet valdžios įvesti su
varžymai nuo liepos pradžios privertė im
tis ispanų kalbos. Reikalaujama, kad visos 
radijo valandėlės svetimomis kalbomis bū
tų pravedamos ispaniškai. Potvarkis ypač 
buto sugriežtintas po lietuvių komunistų 
centro uždarymo dėl jo prosovietinės veik
los. Minėtoji valandėlė transliuojama 
kiekvieną šeštadienio popietę.

PROF. ERETAS I JAV
Prof. dr. Juozas Eretas, gyvenantis Ba

zelyje, yra pakviestas dalyvauti Lietuvių 
Fronto Bičiulių politinių studijų savaitga
lyje Los Angeles mieste 1976 m. sausio 24- 
25 d. d. Šia proga Kalifornijoje jis pla
nuoja viešėti 3-4 savaites.

J. MEKO „DIENORAŠTIS“
New Yorke gyvenąs rašytojas ir avan

gardinio filmo entuziastas Jonas Mekas 
ruošia ilgą filmą, kurį pavadins „Dieno
raštis“. To filmo paruošimui jis net gavęs 
paramos iš New Yorko valstijos. Filmas 
apimsiąs laikotarpį nuo jo atvykimo į New 
Yorką iki šių dienų. J jį būsią įjungtos iš
traukos ir iš filmo „Kelionės į Lietuvą re
miniscencijos“, kuris buvo parodytas ir 
Londone. Filmas būsiąs gana ilgas — pen
kiolikos valandų trukmės. Jo turinys, at
rodo, žodžiais nenusakomas. Tam ir .Die
noraštis" — ten bus visiko po truputį. Už
baigęs šį filmą, J. Mekas žada vėl važiuoti 
į Lietuvą ir nufilmuoti visus metų laitas 
ir visų darbų ciklus.

PASISEKUSI M. K. ČIURLIONIO 
PARODA

Los Angeles mieste, Comora meno ga
lerijoje buvo suruošta M. X. Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijų ir muzikos paroda. 
Ją aplankė labai daug lietuvių ir kitatau
čių. Rengėjai parūpino informacini puslapį 
spaudai anglų kalba. Tekstas pradėtas 
skulptoriaus J. Lipchitzo pareiškimu apie 
mūsų tautos genijų ir puslapi užbaigė ži
nomo menotyrininko B. Eerenso žodžiais: 
„Iš garsiausių epochos individualistų. 
Čiurlioniui priklauso pirmoji vieta..."

VITALIS I AUSTRALIJĄ
Žinomas humoristas ir publikos links

mintojas aktorius Vitalis Žukauskas išvy
ko palinksminti Australijos lietuvių. Pir
mas jo pasirodymas bus spalio 21 d. Ade
laidėje.
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

KUR JAUNIMĖLIS?

Visuose mūsų susirinkimuose ir sąskry
džiuose kalbą ir meninę programos dali 
atlieka beveik tie patys žmonės. Turime 
keletą gausesnių kolonijų, kur nuo neat
menamų laikų DELS skyriams ir kitoms 
organizacijoms vadovauja niekada nesi
keičiančios valdybos ar bent jų pirminin
kai. Bandomas sudaryti įspūdis, kad kai 
kurie mūsų veikėjai, kalbėtojai, meninės 
programos dalyviai yra nepakeičiami, kad 

Londono lietuvių tautinių šokių šokėjų i (sėdi ant žemės kairėje) ir V. Juriene 
grupė su savo vadovėmis — F. Senkuviene | (sėdi dešinėje).

jiems pasitraukus į šalį, visa mūsų veikla 
subyrėtų. Tokia nuomonė yra klaidinga, 
nes gyvenimo patyrimas rodo, kad nėra 
nepakeičiamų žmonių. Negalima pakeisti 
asmenų, nes jei pvz. Jonas ar Petras mi
rė, kito lygiai tokio pat Jono ar Petro ne
bebus. Bet galima pakeisti pirmininkus, 
sekretorius, kunigus, dainininkus, žurna
listus, net ministerius ir prezidentus.

Iš tikrųjų šitoje vietoje nenorima siūly
ti, kad mumis reikia nuversti visas val
džias ir išsirinkti naujas. Šiuo kartu iš vi
so nenorima apie valdžias kalbėti. Tegu 
sau karaliauja ir valdo, kurie nori ir su
geba. Šičia norima, kaip pats rašinio pa
vadinimas įtaigoja, siūlyti perduoti dau
giau iniciatyvos jaunesniajai kartai ar 
bent jaunesniems žmonėms.

Imkime mūsų vasaros sąskrydžius, ku
rie kasmet vyksta naujose vietose. Idėja 

gera, palaikytina..Tačiau stebint iš 
šailes, tiems sąskrydžiams, atrodė, trūks 
ta dviejų dalykų: originalumo ir jaunimo. 
Išgirdę apie sąskrydį, beveik akies į laik
raštį neužmetę galime pasakyti, kas jame 
dalyvaus ir kokia bus programa.

Visi žinome, kad tokiais atvejais kalnų 
nenuversi; kalbėtojų, dainininkų, dėklą-, 
matorių iš kitų kraštų neparsikviesi. Ta
čiau vyresnioji karta iš visos širdies norė
tų, kad tų sąskrydžių rengėjai būtų mū
sų priaugančioji karta. Gal tada ir publi
koje pasimatytų daugiau naujų ir jaunų 
veidų.
Stebuklų jie nepadarys, kaip nepadarome 
ir mes senieji. Svarbu tiktai, kad jaunieji 
imtųsi sąskrydį organizuoti, jam vadovau
tų, vienas kitas trumpą kalbą pasakytų, 
gal padainuotų, pašoktų ar dar kokią ori
ginalesne, jaunatviška programa pasi

Ateizmo muziejus Vilniuje
Tokiu pavadinimu straipsnis buvo iš

spausdintas rugsėjo 30 d. lenkų dienraš
tyje „Dziennik Polski“. Straipsnis skam
ba taip: „Vilniaus šv. Kazimiero bažny
čioje komunistai įsteigė bedievybės mu
ziejų. Neseniai to muziejaus eksponatus 
apžiūrėjo ir aprašė Turino ..Starnpy" ben
dradarbis Paolo Garimberti. Italų laik
raštininkas neslepia gilaus pasišlykštėji
mo, kurį jam sukėlė bolševikinių ateizmo 
propagatorių surankioti eksponatai. Kai 
kurie tų eksponatų tiesiog stebiną savo 
brutalumu, o kiti dideliu naiviškuimu. 
Lankytojų esą labai maža. Daugiausia tai 
rusai ekskursantai, kuriuos vedžioja jų 
įmonės partinis aktyvistas, arba lietuviš
kų mokyklų moksleiviai, vedžiojami rusiš
kai kalbančio mokytojo.

Muziejus turįs du pagrindinius tikslus: 
1) pavaizduoti, kaip „caro turtingoji bur
žuazija“ engė valstiečius ir 2) išryškinti 
Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimą su 
hitlerininkais 1941-1944 m.

Vienas paveikslas vaizduoja carą Nika- 
lojų II, Skelbiantį tikybai apginti dekretą, 
kai tuo pačiu metu cerkvės fone žudomi 
revoliucionieriai. Kitame eksponate mato
mas popiežius Pijus XII drauge su kažku
riuo vyskupu. „Paaiškinimas“ rusų ir lie
tuvių kalbomis sako, kad popiežius akty
viai rėmė hitlerizmą visame pasaulyje, o 
ypatingai Lietuvoje. Jis vykdęs tai tarpi
ninkaujant vysk. V. Brizgiui.

Toliau kabo katalikų kunigų fotografi
jos drauge su hitlerininkų karininkais, ar
ba paveikslai, kur kunigai laimina „lietu

reikštų. Iki šiol, bent čia Anglijoje, mes 
dar neturėjome progos įsitikinti, ar mūsų 
vaikai žino, kas yra toji Vasario 16-toji, 
rugsėjo 8-toji ar kuri kita šventė. Nors gal 
jie ir ne kartą žiovaudami klausėsi mūsų 
graudžių kalbų ir gudrių išvedžiojimų, 
bet patys niekada neturėjo progos pasisa
kyti. O daug įdomiau būtų nueiti į šventę 
ar minėjimą ir sužinoti, ką apie ją galvo
ja jaunoji karta, negu klausytis kad ir 
kruopščiai paruoštos, bet daug kartų gir
dėtos nuolatinių kalbėtojų paskaitos.

žinomą, niekas nesiūlo, kad vyresnieji 
jau turi visiškai į atsargą pasitraukti, 
niekuo nebesirūpinti ir nieko nebeveikti. 
Ne. Darbo užtektų visiems, kaip užtekda
vo Lietuvos ūkininkams, kai ūkius perleis
davo vaikams. Vyresniųjų padrąsinami 
bei padedami ir jaunieji greičiau į darbą 
įsitrauktų.

Kai kas tvirtina, kad jaunieji niekuo 
nesidomi, kad jiems tas lietuviškas reika
las svetimas ir nesuprantamas. Iš dalies 
tai yra tiesa. Tai yra tie vaikai, kurių tė
vai nors patys ir veiklūs, bet jų į tą veik
lą neįtraukė, atėmė iš jų rankų iniciaty
vą, paliko juos stebėtojais ir kritikais. Ta
čiau abejotina, ar tokie sudaro daugumą.

Geras pavyzdys galėtų būti Londono 
jaunųjų tautinių šokių šokėjų ratelis. 
Dviejų energingų, laiko ir lėšų nesigailin
čių, vadovių (V. Jurienės ir F. Senkuvie
nės) nuo pat mažens globojami ir moko
mi, Jie Iš pipirų virto jaunuoliais, jau gal 
po antrą kartą pakeitė išaugtus tautiškus 
drabužius, bet vis šoka ir gal dar ilgai 
šoks. Panašiai kadaise garsėjo, dabar kiek 
aptilęs, E. Vainorienės jaunimo vienetas 
Nottinghame; gražiai rekomenduojasi M. 
Gelvinauskienės šokėjai ir dainininkai 
Gloucesteryje. Gerai pasidairę, gal atras
tume šaunaus jaunimėlio Manchesteryje, 
Bradforde ir kitose kolonijose.

Visi žinome, kad Anglijoje nėra pakan
kamai jaunimo suruošti kokius seimus ar 
prašmatnius simpoziumus. Tegu tai lieka 
pajėgesniems ir gausesniems. O mūsų jau
nimėlis tegu pradeda pavaduoti vyres
niuosius, suruOšdami sąskrydžių progra
mas, paįvairindami susirinkimus ar patys 
vieni kokį šurum-burum sugalvodami.

B. Šarūnas

viškų nacionalistų gaujas“. Fotografijos, 
rodančios Ribentroppą su Molotovu, mu
ziejuje nėra.“

Paskutinis eksponatas, kurį aprašė 
„Starnpy“ korespondentas, tai po dideliu 
stikliniu gaubtu sudėtos spalvotos lėlės. 
Tos lėlės vaizduoja šv. Petro bazilikoje 
popiežių, apsuptą kardinolų, vyskupų, 
šveicarų gvardijos ir „juodos“ kilmingo
sios gvardijos nacių. Šio paveikslo „paaiš
kinime“ klausiama, kam tie visi žmonės 
tarnauja? Kam patarnaują asmenys, pa
raduojantieji tuose juokinguose apdaruo
se? Beprasmį šių žmonių veikimą turinti 
apmokėti liaudis.

Apžiūrėjęs parodą, italų laikraštininkas 
kalbėjosi su vienu Vilniaus katalikų kuni
gu. „Neturime jokių priemonių kovai su 
ta ateistine propaganda", — pasakęs kuni
gas. Religinis mokymas mokyklose esąs 
uždraustas, valdžia visokiais būdais truk
do mokyti katekizmą ir parengti vaikus 
pirmajai komunijai. 1971 m. Kaune nu
teisti du kunigai už vaikų mokymą kate
kizmo zakristijoje. Neatsižvelgiant į to
kias sąlygas, skaičiuojama, kad 60-65% 
Lietuvos gyventojų tebėra tikintieji ir 
praktikuoją katalikai.

Pastaraisiais metais šioks toks gyven
tojų katalikų procento mažėjimas aiškina
mas rusų antplūdžiu į Lietuvą. Bet pačia
me Vilniuje (300.000 gyventojų) iš 1.000 
naujagimių 800 yra krikštijami.

Taip pareiškęs kalbėtojas italų laikraš
tininkui Paolo Garimberti. Koresponden
tas nepraneša, ar kalbėjęs kunigas buvęs 
lietuvis ar lenkas. T. V.

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

BENDRUOMENĖS PIRMASIS 
KETVIRTIS

Australijos lietuvių bendruomenė šiais 
metais sulaukė 25 metų amžiaus. Tai ne
ilgas amžius bendruomenei, tautai ar vals
tybei istorijos perspektyvoje. Bet mums, 
bendruomenę sukūrusiems. joje išgyvenu
siems našiausi savo gyvenimo laikotarpį, 
tai ilgas šimtmečio ketvirtis.

Pasaulio karui pasibaigus, išvietinti, ko
munistų persekiojami ir viliojami grįžti į 
okupuotą tėvynę. pasirinkome negrįžti į 
liūto nasrus, bet iSvykti į „Australia In
cognita".

Tėvynės ilgesio kankinami, kūrybos no
ro varomi, spietėmės kaip bitės j vieną 
spiečių, nesvarbu kur — Milsons Pointe, 
Katalikiškame Centre ar privačiame tik 
ką sukaltame garaže. Ypač garsiai skam
bėjo lietuviškos dainos Milsons Pointe. 
Gyvenome nostalgija, bendruomenę kūrė
me.

1950 m. pradėjo gyvenimą Australijos 
Lietuvių Bendruomenė, ir Sydney buvo 
centras, kuris jungė visus vienetus, besi
kuriančius po visą kraštą, į vieningą lie
tuvišką šeimą. Tai čia po 25 metų mažo
joje Lietuvių klubo salėje susirinko sau
ja nostalgijos raukšlėmis atžymėtais vei
dais Lietuvių Bendruomenės kūrėjų ir ke
liasdešimt jaunesnės kartos atstovų at
švęsti sidabrini jubiliejų. Pagerbti vienu 
ar kitu metu buvę Krašto valdybos pirmi
ninkai. Mirusieji — J. Vaičaitis. S. Ko
valskis, B. Daukus, S. Narušis ir A. Eiau- 
žė pagerbti tyliu susikaupimu, o gyvieji 
apdovanoti raudonomis gėlėmis ir paso
dinti už prezidiumo stalo. »

Jubiliejinį minėjimą atidarė Sydney 
apylinkės pirmininkas K. Stašionis. Jis 
padarė chronologinę Australijos Lietuvių 
Draugijos apžvalgą iki jos persiorganiza
vimo į Australijos Lietuvių Bendruomenę 
(ALB).

Pirmieji žingsniai pokarinių atvykėlių 
nebuvo minėti, bet jie ryškiai atgimė su
sirinkusiųjų vaizduotėje. Emigravome su 
nerimu į tolimiausią, mažiausiai žinomą 
kontinentą. Bet iš tikrųjų, Australija jau 
nebebuvo 16 a. „Australia Incognita“. At
vykę buvom sutikti jau čia įsikūrusių, su
siorganizavusių lietuvių būrelio.

Australijos Lietuvių Draugija įsikūrė 
1929 m. Jos organizatoriai buvo mokyt. J. 
Jasiūnas ir geležinkelietis V. Dapkus. Prie 
jų prisidėjo kiti entuizastai. Į pirmąją val
dybą buvo išrinkti: J. Viedrinaitis, V. Dap
kus, Ig. Geryba ir Ks. Skierys. Dr-jos,tiks
las nusakytas pirmuoju įstatų paragrafu: 
„Jungti visus laikančius save lietuviais į 
vieną draugiją, su tikslu palaikyti tarp sa
vęs artimesnius ryšius, ugdymas tautinės 
dvasios ir švietimas“.

1950 m., dr-jos pirmininku esant A. Bau- 
žei, įvyko senųjų emigrantų susijungimas 
su naujai atvykusiais. Sukurta Australijos 
Lietuvių Bendruomenė su centru Sydney. 
Pirmą valdybą sudarė A. Čiaužė, V. Šlio
geris ir S. Narušis.

Pirmasis Bendruomenės pirmininkas A. 
Baužė nesulaukė šio jubiliejaus (mirė š. 
m. rugsėjo 1 d.). Jis prakalbėjo juostelėje 
įrašyta kalba. Taip pat antrasis — dau
giausiai ALB organizavimui davęs J. Vai
čaitis, 'kalbėjo įrašytu balsu. Jis 1953 m. 
išvyko į Bostoną, kur ir mirė. Jo veiklos 
laikas buvo našus. Iš mažo daigelio ben
druomenė sužydėjo gražiu žiedu, sukles
tėjo kultūrine veikia. Užgimė teatrai, cho
rai, parodos, šokių rateliai, sporto klubai.

Tų metų valdybos vicepirmininkas, Syd
ney lietuvių parapijos klebonas kun. P. 
Butkus prabilo asmeniškai. Per 25 metus 
jis buvo katalikiškosios bendruomenės 
centras, apie kurį sukosi religinis ir kul
tūrinis gyvenimas.

Kun. P. Butkus prisiminė pirmuosius 
bendruomenės žingsnius, paskirų asmenų 
pastangas pajungti bendruomenės reika
lus savo asmeniškoms ambicijoms. Nežiū
rint tai, bendruomenė susicementavo, nu
krypo į kultūrinę veiklą, į kovą už Lietu
vos laisvę. 

Trumpalaikis valdybos pirmininkas L. 
Karvelis atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į 
dabartinį lietuvių veiklos skilimą Ameri
koje, kuris mūsų dar nepalietė.

Sekantis valdybos pirmininkas V. Stm- 
niškis (Lietuvoj buvęs karininkas), ėjęs 
šias pareigas po J. Vaičaičio išvykimo, pa
vaizdavo, kaip jaunas, be patyrimo, bet 
su grupe entuziastiškų bendradarbių vyk
dė bendruomenės planus, šalino organiza
cinės veiklos kliūtis, kurių tuo metu atsi
rado daug, ką patvirtino ir po jo buvę pir
mininkai — V. Skrinska ir I. Jonaitis.

Charakteringas to meto įsitikinimas, 
kad už metų kitų sugrįšime į laisvą Lietu
vą, sukėlė audrą prieš V. Simniškį. išdrį
susį, kaip sakė pasipiktinę tautiečiai, „ra
ginti bendruomenės narius kurtis vietoje, 
gerinti ekonominę būklę“. Jo raginimas 
buvo priešingas mūsų nuotaikoms! Išda
vikiška buvo priimti Australijos pilietybę! 
Dauguma galvojo, kad turime pasyviai sė
dėti ir laukti greito sugrįžimo.

®uvęs pirmininkas V. Skrinka (1955 m.) 
ir J. Jonaitis (1959 ir 64 m.) pavaizdavo, 
kaip jų kadencijų metu, jau anksčiau pra
sidėjęs skilimas, ardė lietuvišką veiklą. 
Atsiradusios partijos, draugijos ir grupės 
skelbė, kad kiekviena jų geresnė už kitas, 
kad tik ji viena eina geru keliu.

Taip,mes buvome don kichotai!
Skilimui pašalinti, pirmininkai siekė su-

sitarimo su parapijomis, kurių veiklai di
rigavo Lietuvių Katalikų Federacija. V. 
Skrinska tam reikalui sukvietė Sydney pir
mą visos Australijos apylinkių pirmininkų 
suvažiavimą. I. Jonaitis kreipė dėmesį į 
kultūrinę veiklą ir jaunimo lietuviškumą. 
Sudaryti prie valdybos atitinkami komi
tetai: studentų, skautų, sportininkų; su
ruoštos paskaitos jaunimui, meno dienos. 
Ilgą laiką trukęs ginčas taip „Mūsų Pa
stogės“, atstovaujančios Bendruomenei, ir 
„Tėviškės Aidų“, atstovaujančių Katalikų 
Federacijai, bendru susitarimu buvo nu
trauktas, nes kiršino visuomenę. Siekiant 
Baltijos kraštų išvadavimo, įsteigtas Bal
tų komitetas.

Mirusiųjų pirmininkų, kurių balsus gir
dėjome, veikliausias buvęs S. Narušis. 
1962 m. tapęs Bendruomenės pirmininku, 
jis iki pat mirties savo veiklą skyrė Ben
druomenei. Jo svarbiausias siekis buvo 
lietuvių vienybė. Tuo reikalu lankė toli
miausias apylinkes, aukojo asmeniškas 
ambicijas; palaikė ryšius su draugais >r 
priešais, kol mirtis jį pakirto.

Po jo mirties vėl kilo audra dėl „Mūsų 
Pastogės“ redaktoriaus V. Kazoko kontro
versinių vedamųjų straipsnių. Tos audros 
metu trumpą laiką pirmininkavo V. Zaka
ras, ir kelias savaites J. Maskvytis. Suva
žiavimas Melbourne 1972 m. audrai nura
minti ėmėsi drastiškų priemonių — V. Ka
zokui pasitraukus iš redaktoriaus pareigų, 
pakviestas A. Mauragis. (Šiuo metu re
daktoriaus pareigas vėl eina V. Kazokas). 
Krašto valdybos būstinę rotaciniu būdu 
nutarta kas dveji metai kelti j kitą vieto
vę — Sydney, Melbourne, Adelaide. Val
dyba buvo išrinkta Adelaidėje ir tuo būdu 
Sydney nustojo pirmavimo, kurį teisėtai 
buvo užsipelnęs. Šiuo metu valdyba yra 
Melbourne.

Minėjimo antrą dalį sudarė plokštelėje 
įrašytas mirusio Pas. Liet. Bendruomenės 
pirm. J. Eiačiūno žodis į Australijos lietu
vius ir ALB tarybos pirmininko prof. A. 
Kabailos žvilgsnis į ateitį.

Kovoje dėl Lietuvos laisvės, prof. Ka- 
baila pranešė, kad pasiekta, jog Australi
jos vyriausybės opozicijos vadas Mr. Fra
zer (liberalas) davęs tvirtą pasižadėjimą, 
kad tapęs ministru pirmininku, atšauks 
dabartinio ministro pirm. Mr. Whitlam 
(darbiečio) sudarytą susitarimą su Sovie
tų Rusija dėl Baltijos valstybių okupaci
jos pripažinimo, kuris praėjusiais metais 
sukėlė didelę audrą prieš darbiečių vy
riausybę.

Prof. A. Kabaila ragino visus eiti į vie
šumą, sudaryti geriausią opiniją apie lie
tuvius, laimėti Australijos visuomenės pri
tarimą kovai dėl Lietuvos laisvės.

Jubiliejinis minėjimas užbaigtas tautos 
himnu.

MIRĖ VYSK. J. PLETKUS
„Gimtasis Kraštas“ (Nr. 40) įsidėjo to

kią žinutę apie Telšių vyskupijos valdyto
jo vysk. Juozapo Pletkaus mirtį.

„Šių metų rugsėjo 29 d. po sunkios li
gos, eidamas 81-uosius metus, mirė Telšių 
vyskupijos valdytojas vyskupas Juozapas 
Pletkus.

J. Pletkus gimė 1895 m. gegužės 22 d. 
Kėdainių rajone, Gujėnų kaime, valstie
čio šeimoje. 19231 metais, baigęs Kauno 
kunigų seminariją, jis dirbo vikaru, ilgą 
laiką klebonavo Papilėje, Gargžduose ir 
kitose Žemaitijos vietose.

Būdamas gero būdo, mokėdamas orien
tuotis sudėtingo visuomeninio gyvenimo 
sąlygomis, suprasdamas tikinčiųjų darbo 
žmonių reikalus, velionis buvo visų ger
biamas.

Mirus vyskupui P. Maželiui, 1966 m. J. 
Pletkus buvo išrinktas Telšių vyskupijos 
valdytoju, o 1967 m. vasario 25 d. pašven
tintas vyskupu. Atlikdamas šias pareigas, 
vyskupas Juozapas Pletikus naudojosi au
toritetu kunigų ir tikinčiųjų tarpe.

Vysk. J. Pletkus palaidotas spalio 2 d. 
Telšių katedros šventoriuje, šalia vyskupo 
P. Maželio.“

Bostoniškio „Keleivio“ vedamieji (kve
piantys netoli gyvenančio geriausio mūsų 
humoristo stiliumi), paskutiniuoju metu 
yra pasidarę itin šmaikštūs. Pvz. straips
nyje (Nr. 32) „Kai iš narsumo kandame 
savo uodegą“ rašoma:

„Skaitant paskutiniųjų laikų kai kurią 
mūsų išeiviškąją spaudą, tenka konstatuo
ti, kad mūsų kovingumas nepaprastai di
dėja. Jau galima sakyti, kad tiesiai sprogs- 
tame iš pasiutimo ir patriotinės energijos 
pertekliaus, drebindami plačią aplinką ir 
kurtindami visuomenę."

„...Taigi, kai kurioj mūsų spaudoj šian
dien yra demonstruojama visai nauja žur
nalistikos kryptis, apie kurią nieko neužsi
minta net Žurnalistikos vadovėlyje, ir toks 
polemikos stilius, prieš kurį 1905 metais 
praktikuotasis tėra tiktai diletantiško vai
ko veblenimas.

Dėl to ir mes susirūpinome, ar tik nesa
me gerokai atsilikę konservatoriai, kurie 
dar vis, ką nors kaltindami, ieško rimtų 
argumentų, rašydami pastabą, sveria savo

Iš NOTTINGHAM© SUGRĮŽUS
Jau buvo rašyta, kad akademinio irkla

vimo pasauliniame čempionate dalyvavo 
ir keletas lietuvių. Tas pirmenybes „Tie
soje“ aprašė Nottinghame dalyvavęs tarp
tautinės kategorijos teisėjas Jonas Jan
kauskas. Apie lietuvius sportininkus jis 
taip pasisakė:

„Čempionate startavo ir keturi Tarybų 
Lietuvos atstovai. Vaši mūsų respublikos 
sporto pasiuntiniai grįžo su medaliais. Tai 
džiugina, tačiau norėjosi, kad tie medaliai 
vis tik būtų tauresnio metalo. Vien vieti
ninkė G. Ramoškienė finišavo trečia. Bū
sim atviri, šiandien VDR sportininkė K. 
Šaiblich tikrai pajėga.ausia.šių dviejų irk
luotojų dvikovą mačiau ir pernai Šveica
rijoje. Tada vilnietė užėmė antrąją vietą. 
Tokią pat vietą ji turėjo užimti ir šiemet. 
O bronzos medalis vietoj sidabro mūsų 
respublikos sportininkei atiteko tik dėl ne
lygių varžybų sąlygų ir nusižengimo FISA 
(Tarptautinė irklavimo sąjungų federaci
ja) taisyklėms: ji irklavo atviru vėjui ta
ku, kur bangos buvo žymiai didesnės. 
Kaip tik po šio finalinio plaukimo varžy
bos buvo nukeltos neribotam laikui — iki 
palankesnio oro.

Kaunietė L. Kaminskaitė porinėje ketur
vietėje atidavė daug jėgų. Atrodo, kad 
bronzos medaliu ji liko patenkinta. Daug 
tikėjomės iš šalies aštuonvietės, kurioje 
irklavo ir vilnietis A. Čikotas, kad mūsų 
vyrai iškovos aukso medalius. Komanda 
kaip niekada tam buvo pasiruošusi. Šį kar
tą, atrodo, sutrukdė patirties stoka. Įgy
vendinti svajonių neleido 1.33 sek. skirtu
mas. Sidabro medaliai taip pat nuteikia 
optimistiškai. Beje, A. Čikoto medalis — 
šimtasis, Lietuvos irkluotojų iškovotas 
Olimpiadose, pasaulio ir Europos pirmeny
bėse.“

PASIRODĖ NAUJOS KRONIKOS
Vakarus jau pasiekė Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos Nr. 17 ir Nr. 18. Sep
tynioliktame numeryje aprašytas Nijolės 
Sadūnaitės teismas, įvykęs birželio mėnesį. 
N. Sadūnaitė (gimusi 1938 m.) buvo suim
ta 1948 m. perrašinėjant Kronikas, šių 
meti) sausio mėnesio gale jai buvo grasi
nama pasiųsti į psichiatrinę ligoninę.

Po įvairių bylos peržiūrėjimų, N. Sadū
naitės teismas prasidėjo birželio mėnesį. 
Paklausus, <ar ji nori gynėjo, N. Sadūnaitė 
atsakiusi, kad ji žinanti, kiek turėjo iš
kentėti, kai buvo pasamdždusi advokatą 
kun. Šeškevičiui ginti. Savo žodyje teisė
jams ji pareiškė: „Aš prašau išlaisvinti 
visus žmones, (kenčiančius kalėjimuose, 
darbo stovyklose ir psichiatrinėse ligoni
nėse, nes jie kovojo už žmogaus teises ir 
teisybę. Tai padarydami, jūs įrodytumėte 
savo gerą valią, o taip pat patvirtintumęt 
pasakymą, kad žmogus žmogui yra bįolis,"

Nijolė buvo nuteista 3 metams darbo 
stovyklos ir 3 metams tremties.

Tame pačiame Kronikų numeryje 'ban
doma įvertinti 30jties metų okupacijos re
zultatus, ir prieinama išvados, kad Mask
va bando sunaikinti lietuvišką dvasią ir 
galvojimą. Rašinio autorius klausia: „Ar 
mes pasiduosime, ar leisime, kad Rytų vė
jas nušluotų mūsų mažą kraštą, ar nori
me, kad mus ištiktų Prūsijos likimas?“

Kronikų Nr. 18 daug vietos skiria Hel
sinkio konferencijos vertinimui. Taip pat 
pateikia ilgą sąrašą Kauno ir Vilniaus vie
tovių, kurių joks turistas niekada nema
to. Daugiausia tai yra bažnyčios, pavers
tos sandėliais ir fabrikais.

Kronikos iliustruotos N. Sadūnaitės ir 
dar trimis fotografijomis. Tuo tarpu Eu
ropoje ištiso Kronikų Nr. Nr. 17 ir 18 dar 
negauta.

C. JAZERSKAS — ČEMPIONAS
Minske įvykusiose savigynos imtynėse 

kaunietis Česlovas Jazerskas trečią kartą 
pasidarė pasaulio čempionu.

žodį, minėdami priešininko pavardę, kar
tais dar stengiasi kalbėti pagarbiai, neuž
tarnautai neprikergdami prie jos jokių ve
žiko leksikono epitetų.

O atrodo, kad pagal dabartinius moder
nius pavyzdžius, vkiekvieną poleminį 
straipsnį reikėtų pradėti tiesiai, be jokios 
laiką gaišinančios įžangos, smogiamai ir 
neatšaukiamai. Pavyzdžiui: „Gerbiamieji 
tėvynės išdavikai, lužsimaskavę komunis
tai, enkavedistiniai vienuoliai, šnipai, sulk- 
čiai, melagiai, raudonojo velnio išperos...“ 
Straipsnio pabaigoje geriausia dar pridėti 
anglišką „f...“ arba rusiškos kilmės tarp
tautinę „motinėlę" ir tašką. Jokių argu
mentų nereikia, nes minėtuose žodžiuose 
jau viskas, kas tik reikalinga, yra pasaky
ta.“

„...Juokas juoku, bet taip šiandien iš 
„narsumo“ jau kandame net patys savo 
uodegą, iš to skausmo patys rėkiame ir 
tikime bei kitus įtikinėjame, jog tai yra 
kančiomis atžymėta kova dėl lietuvybės ir 
tėvynės laisvės...“
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PADĖKA BIRMINGHAM© DBLS 
SKYRIUI

Birminghamo DBLS skyrius iš gražiai 
pasisekusio rudeninio sąskrydžio pelno 
gausiai sušelpė „E. Lietuvį“ ir Tautos 
Fondą. Pažymėtina, kad šis nelabai gau
sus skyrius beveik visą gautą pelną pa
skirstė naudingiems tikslams, pasilikda
mas sau tik kuktlią sumą būtinoms ir ne
numatytoms išlaidoms.

Tokiu būdu Tautos Fondui paskirta 
£50.00, o „E. Lietuviui“ net £106.76. Tuo 
pačiu metu skyrius prisiuntė DBLS Cent
rui priklausančią nario mokesčio dalį 
£14.00 ir sumokėjo už sąskrydžio progra
mų atspausdinimą £13.00.

Šia proga kukliai, bet labai veikliai ir 
dosniai Birminghamo skyriaus valdybai 
(M. Linkevičius — pirm., A. Kietayičius 
— vicepirm. ir P. Dragūnas — sekr.) ir 
visiems skyriaus nariams už sąskrydžio 
surengimą ir aukas reiškiame nuoširdžią 
padėką.

„E. Lietuvio“ Leidėjai 
Tautos Fondo Atstovybė

ATVYKSTA J. JURAŠAS

Patirta, kad spalio 20 d. į Londoną žada 
ativažiuoti palyginti neseniai iš Lietuvos iš
vykęs buvęs Kauno dramos teatro vyr. re
žisierius Jonas Jurašas.

M. DOBUŽINSKIO PARODA

Spalio 11 d. Oxforde Ashmolean muzie
jaus patalpose atidaryta dail. M. Dobu
žinskio darbų paroda. Iš viso parodoj eks
ponuota apie 130 daugiausia su teatro de
koracijomis susijusių darbų. Didelė tų 
darbų dalis kaip tik daryta Kauno valstyb. 
teatro pastatymams. Paroda tęsis vieną 
mėnesį.

Patirta, kad ateity ir Londone numato
ma suruošti M. Dobužinskio dailės darbų 
visiškai atskirą parodą. Į ją bus įjungta ti
kai kurių jo buvusiųjų mokinių — lietu
vių grafikų kūriniai, šioje parodoje numa
toma daugiausia išstatyti Lietuvos miestų 
tir provincijos senąją architektūrą vaiz
duojančius dailės (ypačiai grafikos) dar
bus, iškėlusius M. Dobužinskį į tarptauti
nes aukštumas.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

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

RUDENS BALIU.
Svečiai turės progos pasivaišinti ska

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

šv. Onos Draugijos Valdyba

L. L. M. „DAINAVOS" SAMBŪRIO 
METINĖ APYSKAITA

(21. 7. 74 — 21. 9. 75) 
Pajamos

Turgelio pelnas £44.95
Rudens balius £114.26
Bazaras £175.13
Pavasario balius £68.29
Aukos .^Dainavai“ £8.50
Palūkanos iš L. Namų B-vės £7.24

Iš viso: £418.37
Praėjusių metų likutis £142.13

Iš viso: £560.50
Išlaidos

Kalėdinės dovanos £137.6
šeštadienio mokytkflai £25.00
Parama ligoniams £40.25
Laikraščių prenumeratos seneliams
ir ligoniams £86.35
Parama „E. Lietuviui“ £25.00
Saleziečiams £5.00
Užuojautos, vainikai £31.85
Ligonių lankymas £27.28
Brazilijos lietuviams (per kun. Šulcą)

£26.00
Parama organizacijoms £17.20
Pašto ir kt. išlaidos £23.99

Iš viso: £438.98
Iš viso pajamų £560.50
Iš viso išlaidų £438.98
Kasoje lieka £121.52

„Dainavos“ Valdyba

NAKTINIS BUDĖJIMAS UŽ 
PERSEKIOJAMUS TIKINČIUOSIUS

Spalio 17-18 d. (nuo penktadienio 9 vai. 
vakaro iki šeštadienio 7 vai ryto) bus mal
dos ir susitelkimo budėjimas Pastoral 
Centre, šalia Westminsterio katedros, 
Ashley Place, SW1. Ruošia „Aid to the 
Church in Need" sambūris. Budėjimas 
prasidės spalio 17 d. 9 vai. vak. koncele- 
įbracijos Mišiomis. Tuo metu kalbės poka
riniu metu Vokietijoje pagarsėjęs „Laši
ninis kunigas“ — „The Bacon Priest" We- 
renfriend. Estams, latviams ir lietuviams 
yra Skiriama spalio 18 d. 2 vai. naktį.

i

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 dabar primename, kad mi
nėjime bus dainų, muzikos ir kitokių me
ninių pasirodymų.

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

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 26 d., po 11.15 vai. liet, pamaldų, 
kurios bus Liet. Židinyje, ten pat tuojau 
įvyks liet, parapijiečių susirinkimas.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Ne
užmirština, kad laikrodis tą dieną atsuka
mas vieną valandą atgal.

Lietuvių Sielovada

VOKIETIJA
LENA VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Š. m. rugsėjo 17 d. pavakarį Vasario 16 
gimnaziją su savo vyru aplankė Vokietijo
je ir už jos sienų pagarsėjusi estrados bei 
televizijos dainininkė Lena Valaitytė (Va
laitis). Ji porą valandų pasikalbėjo su bu
vusiais savo auklėtojais bei mokiniais ir 
apdovanojo visus savo fotografijomis su 
parašais. Viešnia pasidžiaugė pagražėjusia 
gimnazijos išvaizda, naujais pastatais ir 
apžiūrėjo naująjį mergaičių bendrabutį.

Kalbėdama apie savo karjerą, Lena pa
pasakojo, kad kelias į dainininkes buvęs 
sunkus, bet atvedęs į laimėjimą. Romu
viečiai pastebėjo, kad pirmuosius jos 
žingsnius tame kelyje labai rėmę gimnazi
ja ir kiti lietuviai, siųsdami laiškus televi
zijai.

Viešnia painformavo, kad į savo koncer
tų repertuarą jau yra įtraukusi ir keletą 
lietuviškų dainų. Gitara ją palydi jaunas, 
bet labai gabus čigonas. Kai kurios lietu
viškos dainos publikos mėgstamos. Numa
čiusi mūsų dainas ir per televiziją dainuo
ti. Pašnekovų buvo pastebėta, kad Lena 
kalba gražiai ir be jokio svetimo akcento 
lietuviškai.

Vakare Valaitytė dainavo kaimyniniame 
Viemheime, firmos Jacob rudens madų 
parodoje. Graži salė, turinti 1.200 sėdimų 
vietų, buvo pilnutėlė. Atrodo, kad daugu
mas buvo atėję daugiau pasiklausyti kon
certo, negu pasižiūrėti madų. Už tat visi 
laukė iki galo, kol jau po 22 vai. pasirodė 
Lena.

Dainininkė buvo sutikta garsiais ploji
mais. Dėkodama publikai už nuoširdų pri
ėmimą, pastebėjo, kad į Vernheimą at
vykstanti lyg savo tėviškės lankyti. Mat, 
prieš keletą metų kaimyniniame Huetten- 
felde ji mokiusisi lietuvių gimnazijoje ir 
gyvenusi ten esančiame bendrabuty.

Padainavusi keletą publikos labai mėgs
tamų dainų, buvo dar iššaukta padainuo
ti papildomai. Už gražų pasirodymą apdo
vanota gėlėmis. Po koncerto atsisveikin
damas, pranešėjas pabrėžė, kad Lena yra 
lietuvė. Jei kas dar nežinotų, tai paaiški
no, kur žemėlapy galima Lietuvą rasti.

V. L. B. Inform.

SIDABRINIS MOTERYSTĖS 
JUBILIEJUS

1950 m. spalio 3 d- B'amiberge priėmė mo
terystės sakramentą Juozas Nevulis ir 
Margarete Reizenstein. Jis dzūkas iš Laz
dijų, ji bavare iš Bambergo. Gyvenimo ke
liai taip susiklojo, kad šiandien jie negy
vena nei Dzūkijoje, nei Bavarijoje, o pa
čiame vakariniame Vokietijos pakraštyje, 
Pfalze, prie pat Saaro krašto pasienio. Per 
tą laikotarpį jų šeima pagausėjo, šiandien 
jie turi 5 sūnus, kurių 2 jau suaugę vy
rai. Tai Petras, Lietuvių Vasario 16 gim
nazijos abiturientas, dabar bebaigiąs stu
dijas Freiburg i. Br. universitete, ir Pau
lius, įsigijęs šaltkalvio amatą, šią vasarą 
pats jau sukūręs šeimą. Kiti du, Tomas ir 
Mykolas, mokosi gimnazijoje Landstuhlės 
mieste, o jauniausias, Aleksandras, dar 
tik 3 metukų.

Laikas bėga nesulaikomai greitai. Juo
zas Nevulis gimė 1923 m. gegužės 15 d. 
Lazdijuose; tame pačiame mieste baigė 
pradžios mokyklą ir lankė gimnaziją. Ka
rui baigiantis, 1944 m. pavasarį, būdamas 
7-tos klasės gimnazistas, įstojo į Plecha
vičiaus armiją ir gegužės 20 d. išvažiavo 
iš Lietuvos. Keletą mėnesių padirbęs ka
ro aviacijoje, 1945 m. kovo mėnesį pakliu
vo į nelaisvę ir joje išbuvo iki 1946 m. 
birželio 18 d. Paleistas, kurį laiką gyveno 
Muenchene, o jau 1947 m, kovo 20 d. įsto
jo į Labour Service tarnybą.

Atlikęs apmokymą Kaefertalyje prie 
Mannheimo, dirbo oro tilte Frankfurte 

prie Maino. Nuo 1949 iki 1951 m. buvo 
Bamberge sargybų kuopoje, vėliau, tai 
4204 LS kuopai persikėlus į Bad Kreuz- 
nachą, ten atsirado ir J. Nevulis. Nuo 1955 
m. balandžio 15 d. jis perėjo į 4203 LS kuo
pą Miesau ir joje ištarnavo iki 1961 rm, 
kada toji LS kuopa buvo panaikinta. Nuo 
1961 m. tarnauja 4099 LS latvių kuopoje, 
kuri šiuo metu stovi Kaiserslauterne. Jis 
yra to dalinio kuopininkas. Margarete Ne- 
vulienė yra gimusi 1932 m. gruodžio 6 d. 
Bamberge. Ji, kaip uoli motina, rūpinasi 
vaikais, bet kartu su vyru dalyvauja ir 
lietuviškame gyvenime.

J. Nevulis yra aktyvus visuomeninin
kas. Nuo seno darbuojasi Lietuvių Ben
druomenėje. 1957 m. buvo pirmą kartą iš
rinktas Miesau LB apylinkės valdybos 
pirmininku, tose pareigose yra buvęs ir 
vėliau, šiuo metu jis yra vicepirmininkas. 
Centrinėje LB veikloje J. Nevulis yra bu
vęs Vokietijos LB tarybos rinkimų komi
sijoje.

Šioji graži šeimos sukaktis buvo pami
nėta š. m. spalio 4 d., šeštadienį. Pradžio
je Nevaliai su visais 5 vaikais ir būriu 
svečių dalyvavo šv. mišiose, kurias laikė 
Elschbacho parapijos klebonas kun. Heinz 
AlbertMueller, kartu su lietuvių kapelio
nu kun. Bronium Liubinu. Klebonas H. 
Mueller pasakė pamokslą vokiškai, o kun, 
Br. Liubinas trumpai pakalbėjo lietuviš
kai. Prie gausaus stalo sveikinimo kalbas 
pasakė kun. Br. Liubinas, kun. H. A. Muel
ler, dr. St. Sereika ir Vokietijos LB' val
dybos pirmininkas J. Barasas.

B. L.

Skautiškuoju keliu
RAJONO VADUOS POSĖDIS

Š. m. lapkričio 1 d. 3 vai. p. p. Manches- 
terio lietuvių klube įvyfks Anglijos Rajono 
Vadijos posėdis.

Visi vadijos nariai kviečiami dalyvauti. 
Tuo pačiu laiku įvyks ir Manchesterio 
skautų savaitgalio stovykla.

J. Alkis, Rajono Vadas

PAGERBIMAI IR APDOVANOJIMAI

LSS Tarybos Pirmija Tautos šventės 
proga nutarė Geležinio Vilko ordinu pa
gerbti J. E. Europos lietuvių vyskupą An
taną Deksnį, Lietuvoje buvusį labai sėk
mingą skautii vadovą, mūsų skautininką, 
pasiekusi tokio aukšto rango katalikų baž
nyčioje, uoliai ir pozityviai dalyvaujantį 
lietuvių tautiniame gyvenime ir žymiai be
sireiškiantį lietuvių troškimuose savo tau
tai laisvės.

«•«

LSS Tarybos Pirmijos Tautos šventės 
proga pakelti į skautininko laipsnius:

A. I vyresniojo skautininko — s. Jaras 
Alkis. B. Į skautininko — ps. Janina Traš- 
kienė, ps. Algis Gerdžiūnas (balandžio 23- 
čiosios šv. Jurgio proga), ps. Antanas Ja
kimavičius (balandžio 23-čiosios šv. Jur
gio proga). C. Į paskautininko— v. si. Ire
na Gerdžiūnienė, v. si. Rūta šovienė, v. si. 
Rimantas Valteris.

LSS Tautos šventės proga (rugsėjo 8 d. 
šiuos LSB jaunus vadovus apdovanojo 
garbės ženklais:

„VĖLIAVOS“ žymeniu — s. v. si. Vytenį 
Zinkų; „PAŽANGUMO“ žymeniu — s. v. 
ši. Gediminą Girėną.

Nuoširdūs sveikinimai visiems apdova
notiesiems ir pakeltiesiems. Didelė padė
ka pasidarbavusiems.

Troškimas, kad toks pat atsidėjimas iš
laikyti gyvą, gilią ir ištikimą lietuvių 
skautybę reikštųsi ir toliau visų širdyse ir 
darbuose.

Skautiški linkėjimai.
v. s. Antanas Saulaitis, 

LSS Tarybos Pirmininkas

Skaitytųjų CaiS^kai
DĖL „EUROPOS LIETUVIO“

Perskaičiau Jūsų susirūpinimą dėl „E. 
Lietuvio“ ir pageidavimą išgirsti skaity
tojų nuomones.

Jūs ten minėjote pensininkus, kurie ga
li nepajėgti pakeltos prenumeratos užsi
mokėti. Tas Jūsų susirūpinimas rodo, kad 
Jūs tikrai dirbate vertingą ir naudingą 
darbą.

Aš siūlau „E. Lietuvio" prenumeratą 
£7.80 metams ir £3.38 pašto išlaidoms. Iš 
viso „E. Lietuvis“ kaštuotų £11.18 me
tams.

Tuo atveju išeitų kiekvieną savaitę po 
21 j p. Aš pats esu pensininkas ir manau, 
kad išleidžiant savam laikraščiui po 21 į 
p. per savaitę, nei vienas pensininkas dėl 
to nepateks į vargą.

Manau, kad mano pasiūlytoji kaina nė
ra per didelė.

Linkiu jums geriausio pasisekimo.
S. Surgautas

NESPAUSDINKITE „DROBULIŲ"

„E. Lietuvyje“ (Nr. 38) išspausdintas 
labai ilgas Fr. Skėrio straipsnis „Suvažia
vimas Rummelsberge“. Paprastai tokius 
be saiko išplėstus straipsnius žmonės „dro
bulėmis" vadina ir nemėgsta jų skaityti.

Būtų pateisinama, jeigu straipsnyje F. 
Skėrys aprašytų lietuvių evangelikų liute
ronų suvažiavimą. Tuo tarpu Rummels-

NORDJAM ’75
S. v. si.

Pamažu apsipratome su kalnų keliu ir 
automatiškai kojos privengė kliūčių. Atsi
dūrus pakalnėje, žygis pablogėjo. Ne tik 
uolų atskalos, bet ir paparčiai, medžių ša
kos ir šakelės sunkino mūsų eiseną. Net 
mūsų vadovas sulėtino savo greitį. Laimė, 
oras pagiedrėjo, saulutė vėl juokėsi, lyg 
norėdama mūsų dalį palengvinti. Nors tu
rėjome gerą avalynę, bet uolos po kojų 
buvo slidžios nuo rasos ir lietaus. „Perbri- 
dę“ šitas džiungles, mes apsisrtojome prie 
upės pietauti. Užsikūrėme ugnį ir išsivirė- 
me valgyti. Upelyje atgaivinome nuvargu
sias kojas. Karštis pakalnėje buvo neįma
nomas, todėl nekantriai laukėme vėl pa
tekti į aukštumas. Gamtovaizdžiai man 
priminė Derbyshiro kalnus, kur daug kar
tų teko keliauti su skautais ar mokyklos 
draugais. Dviejų kilometrų kelias buvo 
įveiktas per pusę valandos. Išvargę susto
jome prie kalnų upelio. Susitikome su pir
muoju sniegu. Pažvelgiau į mūsų vadovą. 
Jis atrodė labai pavargęs, o mūsų pirma
sis pusiaukelės checkpoint buvo dar labai 
toli. Bet kaip ten bebūtų, mes visi išsilai
kėme ant kojų ir pasiekėme savo vienin
telį raporto tašką. Ten mums pasakė, kad 
esame laukiami prie kelionės galo 'atei
nantį rytą apie 9 vai. Tas pranešimas mū
sų nedžiugino, bet per daug nenusiminė
me.

Oras nesikeitė, bet takai ir takeliai ne
bebuvo tokie uolėti. Mes artėjome prie nu
matytos nakvynės punkto. Kalnas pastojo 
mums kelią. Bandėme įtikinti vadovą, 
kad geriau jį aplenkti, bet jis nesutiko. 
Vienas amerikietis ir aš pasileidome ap
link kalną. Abu pasiekėme mūsų nakvy
nės punktą pusvalandį ankščiau, negu ki
ti.

Mes pabudome labai anksti. Greit pa
kvipo pusryčiai. Peržiūrėjome savo toli
mesnės kelionės atstumą, pasikeitėme ad
resais ir nužygiavome. Po valandos greito 
žygio mūsų kelionė buvo baigta. Per vieną 
dieną ir vieną valandą įveikėme 25-28 km 
kelio, kuris buvo žinomas, kaip pats sun
kiausias visoje Jamboreeje.

Vėl susėdome į autobusą ir vykome at
gal į Jamboree. Aš buvau pirmas, kuris 
sugrįžo į pastovyklę. Daugel mano pkautų 
turėjo vargo su autobusais. Kai kurie tu
rėjo laukti apie 6 valandas. Susitvarkiau 
ir praleidau kelias valandas ilsėdamasis 
saulėje, kol visa mano skiltis sugrįžo.

Vakare visi subruzdo. Aplėkė žinia, kad 
lordas Baden Powell atvyksta vakarienės. 
Gandas pasiekė ir amerikiečius. Foto apa
ratais apsiginklavę, „užpuolė“ mūsų pa- 
stovyklę. Po trumpų vaišių jis išskubėjo i 
National Headquarters. (Baden Powell yra 
skauto įkūrėjo vaikaitis).

Artėjo ir paskutinis vakaras pastovyk- 
lėje. Mūsų kontingentui prisiėjo paruošti 
paskutini pastovykltS Lrendrą laužą. Suor
ganizavome Skalbimo lentą, šukų ir kito
kių „instrumentų“ orkestrą, pasiruošė 
choras, „šokėjos“ pasipraktikavo. „Bam- 
bazoola“ dainos lydimi, patraukėme laužo 
link. Tai buvo pirmas ir paskutinis tikras 
laužas Teno pastovyklėje. Mūsų pasirody
mas kažin kodėl sukėlė entuziazmą. Pasi
jutome broliais, kai žvakutės buvo uždeg
tos ir Troop G pradėjo Jamborees dainą. 
Šitą išgyvenimą visi Teno pastovyklės 
skautai ilgai prisiminsime.

Išaušo karštas trečiadienio, rugpjūčio 6- 
tos, rytas. Kol dar vėsu, subruzdame griau
ti palapinių miestą. Tas rytas buvo pava
dintas „Scoutcraft“. Stengėmės kuo dau
giau padaryti, kad mažiau darbo būtų 
prieš išvykstant. Labai sukaitę vykome į 
popietinį „Water Activities“ užsiėmimą. 
Apsiginklavę savo kompiuterio kortelėmis, 
pasileidome j vandens sporto vietą. Čia 

berge dalyvavo tik ’šeši lietuviai, kurių pa
sireiškimui tame suvažiavime aprašyti už
tektų keliolikos ar keletos desėtkų eilučių.

F. Skėrio straipsnis yra be galo išplės
tas (kas įvyko po pusryčių, po pietų, po 
vakarienės...) tarptautinės konferencijos 
aprašymas, su dideliais nukrypimais į re
liginius laukus. Gal būt, jis tiktų religinio 
pobūdžio žurnale, o ne bendro pobūdžio 
savaitraštyje. Kadaise gen. Eiscnhoweris 
yra pasakęs, kad reikalas, kurio negalima 
išdėstyti viename popieriaus lape, nėra 
vertas dėmesio. Rimtai pagalvojus, ir gerb. 
Fr. Skėrio aprašymą būtų galima be nuos
tolio suglaudinti į vieną skiltį, vietoje pa
skyrus jam net tris skiltis.

Petras Krlpas

M. MORKŪNAS — MUMS PAVYZDYS

Paskaitęs „E. Lietuvyje“ (Nr. 36) apie 
Hornchurch senelių prieglaudoje esantį 
lietuvį Matą Morkūną, labai juo susižavė
jau. Sulaukęs net šimto metų amžiaus, jis 
pasiliko ištikimas lietuvis ir nepriėmė 
anglų .pilietybės. Gal kaip tik todėl kara
lienė ir atsiuntė j.am pasveikinimą, kad jis 
išliko fiziškai ii- morališkai toks stiprus.

Neturėdamas galimybės Mato Morkūno 
aplankyti, norėčiau jį pasveikinti ir pa
prašyti arčiau gyvenančius tautiečius pas 
jiį nuvykti. Būsiu labai dėkingas, jeigu kas 
nors šį mano prašymą išpildys.

J. Llobė

V. Zinkus
galėjome buriuoti, irkluoti, plaukti baida
rėm, žvejoti ir fct. Apsisprendžiau žvejoti 
Kelionė į vandens sporto areną buvo labai 
ilga, gal net ilgiausia iš visų, kuriose teko 
dalyvauti. Žvejus aprūpino lazda, trumpa 
virvute, kurios neužtektų žiurkei pakarti, 
ir stipriu kabliu, kad galėtum ryklius pa
gauti.

Visos Jamborees dalyvių hiko skiltys 
susirinko paskutiniam pasimatymui. Kiek
vienas skautas atsinešė savo vakarienę su 
savim. Kol vakarienė virė, mes pasigami
nome muzikos instrumentus „marimba". 
Instrumentas pagaminamas iš apvalių

Pasisveikinimas su lordu Baden-Pewell‘iu 
(skautų įkūrėjo vaikaičiu).

kuoliukų, sujungtų virvute. Muzika, žino
ma, laukinė, bet skautai turi mokėti iš vie
toje randamų gamtos gėrybių viską pasi
daryti.

Po vakarienės, pasiėmę žvakutes ir mu
zikos instrumentus, patraukėme į Jambo
rees uždarymą. Ten susėdome eilėmis, su
darydami gatveles, šitose gatvelėse vėliau 
vyko varžybos. Po daugelio kalbų sugrojo 
britų orkestras.

Iš visų kalbų daugiausia nustebino 
„Youth Forum“ rekomendacijos įgyven
dinti mišrų skautavimą (lietuviai jau se
niai tai praktikuoja) kur įmanoma, šita 
rekomendacija buvo priimta su dideliu 
pritarimu. Po to 109 tautų reprezentantai 
palipo ant platformos ir pavieniai savo 
kalbose sakė „Sudiev“. Mano tylus lietu
viškas „sudiev“ toje masėje, tur būt, nuai
dėjo be atbalsio. Labai ilgi „sudiev“ buvo 
Afrikos valstybių. Tarptautinis Skautų 
Prezidentas oficialiai pareiškė, kad Jam
boree baigta. Jamborees liepsna perduota 
Irano skautams, kur įvyks 15-toji Pasau
linė Skautų Jamboree. Visi skautai buvo 
pakviesti joje dalyvauti 1979 metais. Nusi
leido vėliavos, suliepsnoio žvakute u pa- 
stgtrdo daina „Auld lang syne“. Dangų iš
raižė milžiniškas raketų spektaklis.

Apleidžiant Althing areną, užvirė didy
sis „turgus“. Buvo mainyta viskas, kas tik 
galima. Praradau ir aš vienus savo Skau
tiškus marškinius. Niekaip negalėjau atsi
kratyti įkyraus amerikiečio, tiesiog temp
te nutempusio marškinius nuo mano pe
čių. Už savo „prekę“ parsivežiau ameriko
niškus skautiškus marškinius su erelių 
skydu. Tai yra skauto ženklas, kaip čia 
Anglijoje Queens Scout Badge. Jie buvo 
retenybė Jamboreeje, bet mano skautiškas 
lietuviškas ženklas dar retesnis.

Ketvirtadienį iškeliaujame. Sukrovėme 
savo „namus“ ir mantą į dėžes, sutvarkė 
me stovyklavietę ir po pietų surišome pas
kutiniąsias kuprines. Mūsų lagaminus nu
vežė į stotį. Mes, pasidairę tuštėjančioje 
stovykloje, išėjome į stotį, čia mums pra
nešė, kad trečiadienis buvo karščiausia 
diena Norvegijoj iper 64 metus (104/105F). 
Mūsų traukinys pajudėjo į Švediją!

(bus daugiau)

SPAUDA YRA TIKRIAUSIA PRIEMONĖ, 
PADEDANTI IŠLIKTI LIETUVIAIS.

AR SKAITOTE NORS VIENĄ 
LIETUVIŠKA LAIKRAŠTI?

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYJE — spalio 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAM® — spalio 19 d., 11.15 vai, 

Liet, židinyje.
ROCHDALE — spalio 19 d., 11.30 vai.
MANCHESTER — spalio 26 d., 11 vai.
BRADFORDE — spalio 19 d., 12.30 v., šv. 

Mišios už a. a. Algirdą Vocekauską.
KEIGHLEY — spalio 26 d., 3 vai. p. p šv. 

Onos bažnyčioje.
iEIRADFORDE — lapkričio 2 d., 12.30 v. Po 

pamaldų kapinėse lankysime mirusių 
lietuvių kapus. Visų Šventųjų šventė 
je, šeštadienį, lapkričio 1 d., šv. Mi
šios 12.15 vai.

HALIFAXE — lapkričio 9 d., 1 vai. p. p.
NOTTINGHAME — spalio 26 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje. Nuo šiandien 2 valan
dos laikrodis sukamas valandą atgal 

NOTTINGHAME — lapkričio 1 d.. Visuo
se Šventuose, 19 vai.. Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — lapkričio 2 d.. Vėlinė
se, pirmos dvejos Mišios nuo 10.30 
vai., trečios 11.15 vai.. Liet, židinyje. 
Po to lankome liet, kapines.
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