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„Gulago saly- 
iš lėktuvo Vo-

yra Maskvoje 
kalba laikraš-

Teisybė dažnai yra nemaloni. Prieš 
plauką glostomas ir katinais šiaušiasi. To
dėl kai A. Solženicynais nuvyko j JAV ir 
atvirai pasakė savo nuomonę apie jos po
litiką, prezidentas jam parodė „šaltus pe
čius“. Dar griežtesnis jis pasirodė Londo
ne. palygindamas D. Britaniją net su 
Uganda. Todėl tuometinis min. pirm. H. 
Wilsonas per parlamento diskusijas vie
šai pasakė, kad Solženicynas pažįsta Sov. 
Sąjungą ir yra kompetentingas apie ją 
kalbėti, bet apie Angliją jis dar nepakan
kamai žinąs.

Žymi dalis britų 'spaudos ir gyventojų 
pritarė ministro pirmininko nuomonei, 
nors gal dar didesnė liko Solženicynui dė
kinga. Jo priešai dėl takto nuomonių išsi
skyrimo trynė iš džiaugsmo rankas. Iš da
lies įvyko tai, Iko laukė 'sovietiniai politi
kos ekspertai, lišsodindiami 
no“ 'autorių prieš jo norą 
kieti joje.

Niekur neskelbiama, ar 
vakariečių leidžiamas rusų 
tis, teikiąs informacijų apie gyvenimą pvz. 
Anglijoje ar JAV. Londone Sovietų amba
sada leidžia anglų kalba laikraštį „Soviet 
News“, kuris laisvai platinamais miestuo
se ir pramonės įmonėse visiškai nemoka
mai. Tame laikraštyje Anglija .nepuolama, 
'nesikišamą į jos .vidaus reikalus, o tiktai 
teikiamos gerai paruoštos žinios apie Sov. 
Sąjungą. Tai yra viena iš kultūrinio ben- 
dradaribavimo priemonių, turinti daugiau 
ar mažiau įtakos į kairėn pakrypusiąją 
Anglijos visuomenės dalį. Iš tikrųjų ji ge
rokai „neutralizuoja“ Solženicyno puolia- 
mąją politiką.

štai kovo 31 d. numeryje išspausdintas 
Vladimiro Lomeiiko straipsnis „Tikroji 
laisvė, kuria naudojasi Sovietų žmonės“. 
Pačioj jo pradžioje autorius praneša, kad 
Sov. S-ga yna pasirašiusi Tarptautinę 
Žmogaus Teisių Deklaraciją ir ją šventai 
vykdo.

„Sovietų konstitucija garantuoja savo 
piliečiams kalbos, spaudos, susirinkimų 
(įskaitant masinius mitingus), gatvės ei
senų bei demonstracijų teises ir jų as
mens, namų ir privatiškos korespondenci
jos neliečiamybę“.

Viste tas laisvės esančios ne tik paskelb
tos, bet taip pat garantuotas jų vykdymas.

„Spauda, radijas, televizija, viešieji pa
st artai ir susisiekimo priemonės yra darbo 
žmonių iir jų organizacijų žinioje“.

Liaudis padedanti paruošti visus įstaty
mus ir prižiūrinti jų vykdymą. Visli 8. 172 
Sovietų laikraščiai esą pilni skaitytojų 
laiškų, nurodančių, įkas ir kur apsilenkia 
su įstatymais.

„Norint užtikrinti sąžinės laisvę, bažny
čia yra atskirta nuo valstybės ir mokyk
la nuo bažnyčios. Nors mūsų įstatymai 
draudžia tikinčiųjų diskriminaciją, bet so
cializmo priešai nuolat skleidžia 
apie religijos persekiojimą.“

Esą, seniau pirmenybę turėjusi 
todoksų bažnyčia, o dabar visos 
(jų suminėta net devynios) turinčios ly
gias teises. Ypačiai esą globojami baptis
tai, kurtėmis per paskutinius 'penkerius 
metus įsteigta 100 bendruomenių ir pasta
tyta 50 maldos namų...

„Mūsų krašte neegzistuoja „politinio 
kalinio“ sąvokia. Įstatymai numato baus
mes nuisikaltusieims prieš valstybę. Tie nu
sikaltimai yna šnipinėjimas, išdavimas, 
terorizmas, sabotažais, pasikėsinimais prieš 
valdžią ir karo propaganda. Tarp tų, ku
rie sėdi mūsų kalėjimuose, yna dalyvavu
sių fiašisliinėse naikinimo operacijose pas
kutiniame kare. Jie nuteisti ne už kalbas 
prieš Sov. -gą, bet už žiaurius nusikalti
mus prieš savo tautiečius. Vakaruose juos 
kai kas net „laisvės kovotojais“ vadina.

Skaito anglais tokias „objektyvias“ ži
nias ir kraipo galvą. Nepažindami sovie
tinio gyvenimo ir nežinodami tikrosios pa
dėties, jie lengvbi patiki sovietine ikonsti- 
tucija paremtais įrodinėjimais. Tuo la
biau, kad tai daroma „Helsinkio dvasio
je“, tik norint painformuoti suklaidintus 
žmones...

' Teisingai sakomai kad spauda yrta vie
na iš'didižauisių pasaulio galybių.

Lucanus

pasakas

rusų or- 
reiligijos

LEIDŽIAMAS LATVIŲ ARCHYVAS
Laisvojo pasaulio latvių sąjunga ir K. 

Zarinio fondas išleidžia kasmetinį Archy
vą. Išėjo jiau 15 tomų. Penkioliktojo tomo 
tiražas 3.500 egz. Archyvo redaktorius 
XViI-jį tomą numato skirti latvių versli
ninkams laisvajame pasaulyje, XVII-jį 
tomą — latvių mokykloms, XVIII-jį tomą 
latvių chorams ir dainai laisvajame pa
saulyje.

Archyvo XVII-aime tome numatyta įdė
ti ir latvių mokytojų trumpas biografijas 
ir jau renkamos žinios apie latvių moky
tojus, kurie dėsto latvių mokyklose, taip 
pat kurie mokytojauja gyvenamo krašto 
mokyklose ir pagaliau apie visus tuos, ku
rie yna įsigiję pedagogo cenzą, bet dėl gy
venimo sąlygų nemokvtojauja.

Londonas, 1976 m. balandžio 20 d.

GIMIMŲ STATISTIKA S. SĄJUNGOJE
Sovietų Sąjungos vadinamose respubli

kose gimimų skaičiai yra labai įvairūs. 
Įdomu, (kad į statistiką įeina gimdyvės, pa
siekusios 45-49 metų amžiaus, ir. jų yra 
kiekvienoje respublikoje. Bendrai Imant, 
visoje Sovietų Sąjungoje 1973-74 metais 
1.000-iui moterų, turinčių 15-49 metus am
žiaus, viutiniškai teko 66.8 gimdymai. Eu
ropinėse respublikose gimimai iš 1.000 mo
terų Hatoai skiriasi nuo aziatinių respubli
kų. Pvz. Lietuvoje iš 1.000 moterų gimė 
60.9 vaikai, Latvijoje — 54.4, Estijoje — 
57.9, Ukrainoje — 55.3, Gudijoje — 55.7, 
Armėnijoje — 84.7, Moldavijoje — 75.1, 
Gruzijoje — 69.4 ir Federalinėje Rusijoje
— 66.8. Tuo tarpu Azenbeidžane gimė 
108.0,’ Uzbekijoje — 156.9, Kirgizijoje — 
131.6, Tadžikijoje — 170.6, Turkmėnijoje
— 158.6, Kazakijoje —■ 94.1.

Imant motinų amžių, vaisingiausi gim
dymų metai yra 20-29, 'liesiausi 45-49. 
Pastarojo amžiaus 1.000 moterų Lietuvo
je 1973-74 metais 
o Tadžikistane —

Iš šių duomenų 
išvadas: kai visoj 
moterų vidutiniškai pagimdo 66.8 vaikus 
per metus, o Azijos respublikos, kuriose 
daugiausia gimdoma, gyventojų turi ne
daug, tai lietuvių tautai su jos .60.9 gimdy
mų, neatrodo, kad būtų pavojus paskęsti 
kitų 'tautų didesnio gyventojų prieauglio 
jūroj. (Duomenys imti iš 1975 m. Vestnlk 
Staitistik Nr. 12). (ELTA)

teko tik 0.9 gimdymas, 
24.
galima padaryti tokias 
Sovietų Sąjungoje 1.000

DR. SACHAROVAS PAVOJUJE

Pasinaudodamas Sov. S-gos konstituci
ja, dr. Sacharovas ir jo žmona atvyko į 
Omską ir norėjo patekti į teismo salę, ku
rioje buvo teisiamas disidentas, Krymo 
totorius Mustafa Džemllevas. Jis buvo kal
tinamas už reikalavimą grąžinti karo me
tu Stalino ištremtus totorius atgali į Kry
mą.

Kaip ir buvo galima laukti, Sacharovų 
į teismo salę neįleido, nors vietos ten bu
vę pakankamai. Pagal Tasso .agentūros 
pranešimą, abu Sacharovai pasipriešino 
policijai jėga, įvyko muštynės ir jie buvo 
areštuoti. Policijoje abu prisipažino davę 
po antausį policijas majorui ir teismo ko
mendantui. Vėliau abu buvo paleisti.

Iš Tasso pranešimų ir spaudos aprašy
mų matyti, kad dr. Sacharovui norima su
daryti knmiminialinė byla, nes nubaudus 
už politinę veiklą, sukeltų nepalankią opi
niją ne tik pačioje Sov. Sąjungoje, bet ir 
Vakarų pasaulyje. Teisme išprovokuotos 
muštynės gali sudaryti pagrindą bent lai
kiniai Sacharovu .atsikratyti.

Britų spauda Sacharovo įvykį spiausdi- 
nosi pirmuose puslapiuose!, BBC radijas 
paskelbė savo plačius komentairuis ir pa
sikalbėjimus su Londone gyvenančiais di
sidentais. Pvz. Janis Sapitets buvo pa

Straipsnis apie Lietuvos katalikus
Carleton Universiteto Ottawoje" (Kaima- 

dia) profesorius Bohdan R. .BoCiurkiw, uk- 
rainiėtis, .atsilankęs Eltoje, įteikė paminė
ti savo straipsnį, įtūpusį leidiny „Marxism 
ain Religion-'in Eastern Europe“, ištedsita- 
me 1976' m., D. Reidel Publishing Compa
ny, Dordrecht-Hollaind. Straipsnis, pava
dintas „Religious Dissent in the U. S. S. R.: 
Lithuanian Catholics“, yra išleistas atski
ra brošiūrėle anglų ir italų kalbomis.

Straipsnis pradedamas taip: „Lietuva — 
vienintelė sovietų respublika su Romos 
katalikų dauguma — buvo galingo religi
nio pasipriešinimo Sovietų Sąjungoje sce
na. Kaip ir .ankstyvesnės religinio protes
to bangos — jų svarbiausios „iniciatyvi- 
ninkų“ jiudėjiimais tarp evangelikų ir bap
tistų, lygiai kaip ir fermentas ruisų pravo
slavų bažnyčios viduje — Lietuvos katali
kai viešai pasmerkė esamą bažnyčios-vals
tybės santykių sistemą, viešai kvestionuo
dami tuos santykius reguliuojančių norm ii 
ir struktūros teisėtumą“.

Peržvelgęs Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje persekiojimą ir disidentinį ju
dėjimą, autorius pastebi, kad valdžia ar
šiausiai puolė ukraiiniečius-unitus ir Lie
tuvos katalikus, 
laiko santykius 
kuoj'aisi su savo 
nacionalizmu.

Religiniai disidentai, 'kvestionuodami 
oficialiųjų „pripažintųjų“ vadovų legalu
mą ir patikimumą, o taip pat nepripažin- 

nes tos dvi religijos pa
su Vaitikianu ir identifi- 
tikinčiųjų anti-rusiškuoju

klaustas, ko jus galėtų tikėtis, jei būtų 
Sacharovo vietoje?

— Dr. Sacharovas žinojo ir yra prasita
ręs, kad lanksčiau ar vėliau bus bandoma 
surasti priežasčių ji izoliuoti. Tuo tarpu 
jis dar laisvas. Labai daug priklausys nuo 
viešosios pasaulio opinijos ir pareikštų 
protestų.

Tą pačią dieną (balandžio 14) prasidė
jo bylos ir įkiltiems dviems disidentams — 
Tverdochlebovui Maskvoje ir Maresinui 
Vilniuje.

DARBO STOVYKLOS LATVIJOJE

Jau buvo rašyta, kad Paryžiuje išeinąs 
rusų kalba laikraštis „Russkaja Mysl“ pa
skelbė sąrašą dvylikos Latvijoje esančių 
darbo stovyklų. Žemiau paieikiamias tų 
stovyklų sąrašas ir kai kurių viršininkų 
pavardės. Esant reikalui', galima gauti ir 
tikslesnius stovyklų adresus:

1. Jelgava — stipraus režimo stovykla. 
Geležies apdirbimo darbai. Viršininkas — 
Gelšers.

2. Valmiera — sustiprintas režimas. Me
džio apdirbimo darbai.

3. Daugpilis — stiprus režimas. Metalo 
ir elektros darbai.

4. Mintauja — sustiprintas režimas. 
Avalynės gaminimo darbai. Viršininkais — 
Avanaišvdli.

5. Ryga, Mazaja Matisa gatvė — sttiiprus 
režimas. Medžio apdirbimais.

6. Ryga, Hgeciema — paprastas režimas.
7. Ryga, škirotava —■ viršininkas — A. 

Antanovs. Tai stovykla, kuri buvo rodoma 
per anglų ir prancūzų 'televiziją.

8. Ryga, — griežtas režimas. Drabužių 
gamykla. Viršininkais — Kuzięninis.

9. Daugpilis — 'sustiprintas režimas. Sta
lių daubai.

10 .Liepoja — sustiprintas režimais.
11. Cėsis — jaunųjų kolonija.
12. Pitalova — drenažo priemonių ga

mykla.
lEe šitų Stovyklų, centriniame Rygos ka

lėjime (Mazajia Matisa gatvė) yra perei
namoji stovykla, kurioje visada esama 
aplie 5.000 kalinių.

AMERIKOS AMBASADORĖS

Norėdama išlaikyti lygybės principą, 
JAV valdžia savam kaštui atstovauti ski
ria ne tik vyrus, bet ir moteris. Iš žemiau 
pateikto sąrašo matyti, kad JAV ambasa
dorės moterys pasiunčiamos į mažus ar 
mažai žinomus kraštus. Tokių ambasado
rių yna šešios: Ruth Farkas — Liuksem
burge, Shirley Tempte Black — Ghanoje, 
Jean Witkowski — Zambijoj, Nancy Rawls 
— Toge, Mary Olmsted —■ Papua — Nau
joje Gynėjoje ir Anne Armstrong — D. 
Britanijoje.

dam! uždraudimo polemizuoti su oficia
liuoju ateizmu ir- su oficialiąja ideologija, 
pakėlė religiją, padarė ją daugiau „ger
biamą“. Kai Bažnyčia, kovodama, praple
čia savo dvasinius ir intelektualinius ho
rizontus už siauros ritualistiikos ribų, kai 
jos atstovai įrodo intelektualinio ir mora- 
liniib padorumo pavyzdį, ji sukelia intere
so religijos atgaivinimui inteligentijoj tar
pe. Tai papildo Bažnyčios kadrų ir lėmė
jų eiles, stiprina įjos ryšius su kitomis di
sidentų srovėmis — už žmogaus teises ir 
tautines aspiracijais. Kaip religiniai disi
dentai suprato, kad tikros sąžinės laisvės 
■negali būti1 Sov. Sąjungoje be tam tikrų 
demokratiškų laisvių įvedimo, taip demo-. 
kratinis judėjimas suprato religinio pasi
priešinimo, kaip potencialaus .tilto tarp in
telektualų į mases, svarbą.

Lietuvoje, kur, kaip ' fi—fcitosą,..Rusijos 
pakraščių tautose, religiją ir tautiškumas 
yra neatmezgaimai susipynę, disidentinis 
.pasipriešinimais iš pat pradžios apjungė re
ligines ir tautines aspiracijas ir sulaukė 
nemažo pritarimo ir panamos masėse.

Laikui bėgant, tautinės inteligentijos 
atstovai vis daugiau jungiasi į religinį pa
sipriešinimą ir jų įtaka tolydžio didėja jo 
vadovavime. Toks religinio protesto ,,su- 
civilindmiais“ ypatingai verčia susirūpinti 
sovietų vadovus, nes ijiie gera prisimena, 
kokį vaidmenį istorijoje paprastai vaidi
no religiniai neramumai, kaip vežimas 
tautiniams ir ’politiniams perversmams.

(ELTA) 

Visi žino' apie Brežnevo doktriną, atsi
radusią po invazijos į Čekoslovakiją. Pa
gal ją Sov. Sąjunga turi teisę pasiųsti tan
kus čir kariuomenę nepaklusniems sateli
tams sudrausminti.

Prieš keletą savaičių įiaadškėjo dr. Kis
singerio patarėjo Rytų Ėutopos reikalams 
H. Sonnenfeldto doktrina, aptarta JAV 
ambasadorių susirinkime prieš praėjusias 
Kalėdas Londone ir paties dr. Kissingerio 
palaiminta. Toji doktrina skelbia, kad 
Amerika'turinti nusigręžti nuo Rytų Euro
pos ir neįsipareigoti vadinamosioms pa
vergtosioms tautoms su jokia kariška (pa
galba, nes tuo būdu jos greičiau suartės 
su Sov. Sąjunga, jėga paremti santykiai 
sunormalės dr sumažės trečiojo pasaulinio 
karo pavojus. Tuo pačiu metu Amerika tę
sianti atlydžio politiką ir įvairiomis eko
nominėmis lengvatomis bei pagalba priri- 
šiiamtii Sov. Sąjungą prie Vakarų ūkiškojo 
bloko.

Sonnenfeldto doktrinai iškilus viešumon, 
pasipiktino ne tik Rytų Europos valstybės, 
bet iir JAV visuomenė. Ji pajuto, kad Ame
rikos vyriausybė jau yra praradusi jėgos 
persvarą ir, pataikaudama rusams, siūlo 
visokias nuolaidas. O šie, pasinaudodami 
iš JAV gaunamomis gėrybėmis, savuosius 
išteklius nukreipia gaminti modenniškilau 
sius ginklus, kuriais galėtų sunaikinti ir 
pačią Ameriką. Nors dr. Kissingeriis pa
reiškė, 'kad Sonnenfeldto doktrina buvus: 
neteisingai suprasta, tačiau jis jos nepa
neigė. Dabar jau .kalbama apie Sonnen
feldto, o gal net ir Kissingerio atsistatydi
nimą.

Šia proga verta bent suglaustai paminė
ti ūkiškąsias lengvatas, 'kurias JAV deten- 
tės vardu teikia Sov. Sąjungai!. Robert 
Moss savo išsamiame rašinyje „Rise 'and 
Fall of Dr. Kissilnger“ (D. Telegraph, bal. 
8 d.) sumini šias tris pagrindines.

1. 1974 m. JAV Tautinė Saugumo Tary
ba patvirtino JAV kompiuterių bendrovės 
planą pastatyti Maskvoje oro susisiekimo 
kontrolės centrą. Šis centras sudarė bazę 
kompiuterizuotai sovietų kariškos aviaci
jos kontrolei, kurios jie patys dar ilgai ne
būtų sugebėję įsirengti.

2. 1972 m. Valstybės Departamentas pa
tvirtino leidimą eksportuoti precizines te
kinimo mašinas miniatūriniiams rutuli 
niairns guoliams. Be šitų guolių sovietai 
nebūtų turęję atominių sviedinių, kurie 
sprogdami išsiskirsto į atskiras dalis.

3. 1972-73 m. JAV grūdų pardavimas 
davė 3.3 bilijonų nuostolių JAV gyvento-

SejitiįnioS DIENOS
— Garsioji La Scalia opera Milane yra 

patekusi į finansinius sunkumus. Jos .ad
ministratorius dr. Paolo Grassi atsistaty
dino.

—■' Sovietai atsisakė išduoti emigracijos 
vizas 60 žydų, kurie jiau daug metų laukia 
leidimo išvykti. Dauguma jų yra moksli
ninkai ir inžinieriai.

— JAV karo lėktuvais, notejęs nuvežti 
ambasadorių W. Stoessel į Vokietiją, ne
gavo 
me.

leidimo nusileisti Maskvos aerodro-

Spaudoje pasirodė žinių, kad Izrae- 
Sov. Sąjunga žada atnaujinti diplo-lis ir

matinius santykius.
— JAV prezidentas Fordas pareiškė pa

sitenkinimą, kad britų vyriausybė pavedė 
prof, sąjungoms dalį atsakomybės už kraš
to ūkio reikalus.

— Keturi liūtai Kenijoj sudraskė ir su
ėdė dvi mergaites.

— Angoloje ruošiasi pastoviai.'apsigy
venti 80.000 kubiečių. Kubos kareiviai at
sigabena savo seimais, kurios užima por
tugalų paliktus namus.

— Leningrade ibe jokio įspėjimo buvo 
uždaryta abstraktinio meno paroda, kurio
je savo kūrinius buvo išstatę 21 dailinin
kais.

— Dr. Hussak perrinktas Čekoslovaki
jos komunistu vadu. Jo santykiai su Mas
kva esą ypatingai draugiški.

•— Slovėnijoje. „Dele“ b.iktą^čio bendra
darbis A. Bebler paskelbė straipsnį apie 
Raud. Armijos įtaką į krašto politiką ir 
tarptautinius santykius. Pasak autorių, 
sovietai laiko 450.000 vyrų už savo krašto 
ribų.

—- D. .Britanijos karalienė apsilankė pa
rodoje Greenwichoi jūros laivyno muzie
juje, suruoštoje Amerikos 200 .metų nepri
klausomybės sukakčiai paminėti. Nors bri
tai tada buvo sumušti, bet paroda savo 
eksponatais ir dokumentais pralenkia vi
sas šios rūšies parodais Amerikoje.

— Southamptono miesto valdyba, ne
paisydama dvasiškijos protestų, išnuoma
vo savo salę homoseksualų konferencijiai, 
kurioje dalyvaus 1.500 žmonių.

— Prie Brandenburgo vartų išardyta se
noji Berlyno siena ir pradėta statyti nau
jo — žymiai aukštesnė. 

jams. Grūdai, palengvintomis sąlygomis, 
parduodam! dr šiandien. Todėl Sov. Sąjun
ga be didelio rūpesčio duonai skirtus 
nigus gali sunaudoti tankų, lėktuvų ir po
vandeninių laivų gamybai.

Tokia yna Sonnenfeldto doktrina dr to
kie žada būti jos rezultatai. Tuoj po jos 
paskelbimo dr. Kissingeris padarė pareiš
kimą, kuris gavo Kissingenio doktrinos 
vardą. Jis paskelbė, kad komunistų parti
jos Vakarų valstybėse, jeigu tik jos įgau
tų valdžių, būtų tokios pat pavojingos de
mokratijoms, kaip ir Maskvos komunis
tai. Iš tikrųjų jos būtų gal net daugiau 
pavojingos, nes susprogdintų Nato organi
zaciją iš vidaus.

Deja, dr. Kissingeris savo doktrinos iš
sakyti neužbaigė. Jis nenurodė, kaip Brež
nevas padarė čekams, ką Amerika dary
tų, jei pvz. į Italijos koalicinę vyriausybę 
įeitų ir komunistų partija.

Štai ir turime atlydžio pagimdytas tris 
doktrinas, įkurtų tik viena, pirmoji yra 
veiksminga. Kitos dvi yra arba tušti žo
džiai arba priemonės pirmajai sustiprinti.

pi
lt -Hį

GANDAI APIE MAINUS
Oldenburge, vakarų Vokietijoje, leidžia

mas mėnesinis leidinys „Memder Darnpf- 
boot“ paskelbė gandus iš Lenkijos, esą 
lenkų ir sovietų vyriausybės vedančios de
rybas dėl kai kurių jų teritorijos sričių 
apsiima Inymo. Sovietai norį praplėsti sa
vo teritoriją Karpatų papėdės ir Vyslos 
aukštupio kryptimi, o lenkus kompensuo
ti Rytprūsių sąskaitom

Laikraštis abejoja, ar sovietai ketiną 
perleisti lenkams visą Karaliaučiaus sritį, 
nes vargu jie panorėsią išsižadėti Kara
liaučiaus ir Piliavos (vokiškai Piltau). 
„Memeler Dampfboot“ greičiau prileidžia, 
kad demarkacijos linija galinti būti nu
kelta į šiaurę ir siektų Įsrutį dr Kybartus.

Laikraščio paskelbti gandai, nenurodant 
šaltinio, kelia rimtų 'abejojimų, ar jie ga
li turėti kokį pagrindą. Kaip bebūtų, pa
teikiame informacijiai žinią, kuri betarpiai 
liečia taip pat Lietuvą.

SIŪLO IŠVEŽTI AIRIUS
žinomas anglų istorikas A. J. P. Taylor, 

kalbėdamas per radiją pareiškė, kad leng
viausia būtų išspręsti Siaurinės Airijos 
problemą ištremiant apie vieną milijoną 
protestantų. Jis taip pat pasiūlė atšaukti 
iš Airijos anglų kariuomenę. Kaip pavyz
dį jis nurodė Čekoslovakjos vOkečus, ku

lnie buvo perkelti į Vokietiją. ■ , •

— Europos valstybių komunistų parti
jų vadai nedalyvavo Čekoslovakijos komu
nistų kongrese. Nepasirodė ir L Brežne-

— Labiausiai Maskvoje paplitusi yra 
Ivanovo ,pavardė. Mieste yra daugiau kaip 
90.000 Ivanovų.

— Šiaurinėje Airijoje nuo neramumų 
pradžiso (1969 m.) jau žuvo 1.495 žmo
nės.

— JAV vėl pradėtas spausdinti dviejų 
dolerių banknotas, kuris buvo išimtas iš 
apyvartos priėš 10 metų.

— „Krokodil“ Maisikvcje paskelbė niaują 
„Ponios Thatcher portretą“ — humoristi
ni eilėraštį, parašytą A. Žarovo. Ji kalti
nama už kalbas prieš sovietinę karo grės
mę ir norą suardyti detentę.

— Iš Australijos sugrąžintas britų par
lamento narys John Stonehouse pasisiūlė 
per ateinančius rinkimus kandidatuoti 
kaip anglų nacionalistų partijos (English" 
National Party) atstovas. Toji partija tu
ri 5.000 narių ir per rinkimus nėra gavu
si daugiau kaip 500 balsų.
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F.VALEIKA
(15 m. mirties sukaktis)

Gyvendami Lietuvoje dažnai girdėjome 
įvairiomis progomis kariuomenės groja
mus (linksmus ir liūdnus maršus. Vienas iš 
žymiųjų tų maršų kūrėjų buvo kapelmeis- 
teris-kompozitorius F. Valeika, nuo kurio 
mirties šiemet sueina 15 metų.

F. Valeika gimė 188.'J m. gegužės 13 d. 
Gervėčiuose, Vilniaus krašte. Jaunystėje 
pasižymėjo muzikos gabumais. Muziką 
studijavo Petrapilio konservatorijoje. Ten 
jam daug pagelbėjo broliai M. ir K. Pet
rauskai. Taip pat ten susipažino su gar
siaisiais rusų kompozitoriais. 1907 m. bai
gė konservatoriją ir buvo priimtas į oa- 
rienės Aleksandros globojamą orkestrą. 
Vėliau, tarnaudamas jūrų laivyne, turėjo 
progos aplankyti įvairius pasaulio kraštus 
ir pamatyti Ameriką. Prasidėjus pirma
jam karui, dalyvavo kautynėse ir buvo 
sužeistas. Kai prasidėjo Rusijoje revoliu
cija, jis pasitraukė į Estiją ir grojo Tali
no simfoniniame orkestre.

Grįžęs į tėvynę, tuojau įstojo į organi
zuojamą Lietuvos kariuomenę. Ilgus me
tus buvo 5 pėst. DLK Kęstučio pulko or
kestro vedėju. Paskutiniu laiku toms pa
čioms pareigoms buvo perkeltas į 3-jį dra
gūnų Geležinio Vilko pulką. Tarnaudamas 
kariuomenėje, sukūrė daug valsų, kurių 
dalis yra likusi rankraščiuose. Todėl Lie
tuvoje kai kas jį vadino „valsų karalium“. 
Jis taiip pat sukūrė ir daug kariškų mar
šų. Jo kūryba buvo švelni ir maloni klau
sytis, nes ji buvo persunkta lietuvių liau
dies dainų melodijomis. Ypatingai popu
liarų maršą jis sukūrė Dariaus ir Girėno 
garbei. Vėliau autorius tą maišą padova
nojo žuvusių lakūnų giminėms.

Gen .S. Raštikis savo atsiminimuose ra
šo, kad jis, atlikdamas pulko vado stažą 
5 pėst. pulke, buvo nubaudęs to puilko or
kestro vedėją. Vedėjas užsigavęs ir pagra
sinęs, kad Raštikio išleistuvėms sukursiąs 
„laidotuvių maršą“. O kokį maršą jam su
kūrė, gen. S. Raštikis savo atsiminimuose 
taip aprašo:

„...Laukiau pažadėtojo laidotuvių mar
šo. Bet jo vis dar nebuvo. Tada aš pats pa
klausiau kapelmeisterio apie tokį maršą. 
Nežinau, ar jis jau turėjo parašęs tą lai
dotuvių maršą ar ne, bet jis pasijuto la
bai nesmagiai, sužinojęs, kad anas jo gra
sinimas buvo man žinomas. Nuvedžiau pa
raudonavusį kapelmeisterį į karininkų ra
movės bufetą, ir ten geruoju pabaigėm vi
są incidentą, net išsibučiavome. Bet vė
liau jis vis tik atsilygino man. Kada bu
vau jau kariuomenės vadu, jis atnešė į 
kariuomenės štabą ir padovanojo man jo 
paties sukomponuotą maršą. Deja, tai bu
vo ne laidotuvių, bet gražus, man dedikuo
tasis, karinis maršas „Gaudžia trimitai“ 
Žinoma, ir aš atsilyginau jam: jis gavo iš 
manęs 100 litų“. („Kovose dėl Lietuvos“, 
I d., 282 psl.)

1944 m. F. Valeika pasitraukė iš Lietu
vos. Pasibaigus karui, gyveno Augsburgo 
lietuvių stovykloje. 1950 m. su šeima per
sikėlė į Ameriką. Nors jau buvo seno am
žiaus, <bet dar abudu su žmona gavo darbą 
vienoje St. Louis miesto valgykloje. Kad 
ir mažas atlyginimas, bet darbas lengvas 
ir darbovietėje dar gauna pavalgyti. Ir 
vietoj dirigento lazdelės, pradeda diriguo
ti su šluota. Pagaliau sulaukė valdiškos 
pensijas ir, turėdamas daugiau laisvo lai
ko, palinksmindavo susirinkusius tautie
čius fleitos muzika. Bet artėjo gili senat

vė, silpnėjo sveikata ir paralyžiaus liga 
paguldė į lovą. Pagaliau susirgo ir žmona. 
Sūnus vos baigęs gimnaziją, o duktė dar 
tik mokėsi pradžios mokykloje. Trūko 
maisto, ir turtingoje Amerikoje teko žmo
gui badauti. Apie paskiausias F. Valeikos 
gyvenimo dienas Andra „Naujienų“ II d. 
1961 m. Nr. 593 taip rašė:

„...Pora savaičių prieš mirtį teko aplan
kyti Florijoną sunkios ligos prirakintą lo
voje. Žmona ligoninėje... Jis sulysęs, be- 
pažįstamas tikti iš ūsų ir kalbos, bet ne iš 
išvaizdos... Nusistebėjus, kad veidas la
bai sunykęs, rankos — oda ir kauleliai, 
Florijonas skausmingu veidu ištarė: Val
gyti neturime ko, prieteli.au, todėl kurgi ir 
mažiausios jėgos begaliu turėti“.

Florijonas Valeika mirė 1961 m. rugsėjo 
21 d., sulaukęs 78 m. 'amžiaus. Palaidotas 
East St. Louis Belilenvilles kapinėse. Ve
lionį pailydėjo kun. A Deksnys. Lietuviš
koji kolonija paskutiniam atsisveikinimui 
nulenkė savo galvas. Palaidotas tyliame 
susikaupime, ir tam žymiam muzikui ne
skambėjo jo sukurtų maršų garsai, ku
riuos jis būdamas gyvas grojo kitiems 
džiaugsmo ir liūdesio valandomis.

V. Vytenietis

L. DAMBRIŪNAS J PENSIJĄ

Leonardas Dambriūnas, „Amerikos Bal
so“ lietuvių skyriaus redaktorius, sulaukęs 
70 metų amžiaus, tarnybą užbaigė kovo 1 
d. Lietuvių skyriaus surengtame atsisvei
kinime jam du medalius ir diplomus įtei
kė „AB“ direktoriaus pavaduotojas J. 
Schellenberger, Europos skyriaus vedėjas 
J. Jones. Atsisveikinimui vadovavo „AB“ 
lietuvių skyriaus vedėjas A. Vaičiulaitis. 
Įteiktieji žymenys pabrėžia 24 metus tru
kusį nuoširdų L. Dambriūno darbą šioje 
įstaigoje bei jo įnašą į lietuviškųjų (laidų 
tobulinimą.

A. Bučys

Ilgiau pasidžiaugti
Jei kuri gera dvasia
Užneštų mane į kalno viršūnę
Ir plačiai mostelėjusi pasakytų:

— Pasirink!

Pamiršęs turtus
Ir valdžią,
Norėčiau
Tiktai
Pasilikti
Viršūnėje,
Kad galėčiau
Ilgiau pasidžiaugti
Gražiuoju reginiu.

Stebėti iš palmių pavėsio kylančius bokštus,
Ant kolonų parimusias mūzas
Ir taip juokingai
Slėnyje
Vingiuojantį
Mano paties gyvenimo
Upeliūkštį.

L.K.B. Kronikos II tomas
Pavergtos Lietuvos katalikai bet kokia 

kaina stengiasi išlaikyti savo bažnyčias, 
eiti sakramentų, mokyti vaikus tikėjimo. 
Visą šią kovą jie aprašo pačių leidžiamo
se Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikose, 
kuri numeriais atgabenama į laisvąjį pa
saulį ir čia paskelbiama. Tokia kronika 
liudija Lietuvos tikinčiųjų kovą už savo 
teises, iš tos LKB kronikos matome, kiek 
daug Lietuvos tikintieji turi dėti pastangų 
savo tikėjimui ir bažnyčioms išlaikyti. Už 
Kronikos leidimą ir platinimą jau ne vie
nas buvo nuteistas ar ištremtas į Sibirą. 
Pirmosios kronikos Amerikoje išleistos at
skira knyga. Dabar jau išėjo Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos antras tomas. 
Jame sudėti 8-15 Kronikos numeriai. Šiaip 
žinome, jau yra (Ameriką pasiekęs ir 20 
Kronikos numeris dr, be abejo, bus pa
skelbti atskira (knyga ir kiti numeriai.

Antrame Letuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos tome yra įdėtas net persefoioja-

Prano Lavinsko palikimas
Kaip tūkstančiai lietuvių dirbo jis pa-Kaip praneša „Keleivis“, Brooklyne ne

seniai mirė senosios lietuvių kartos išei
vis, didelis spaudos mylėtojas, Pranas La- 
vinskas. Pastaruosius kelerius metus jis 
gyveno vienišas, tad net tikra jo mirties 
data tiksliai nežinoma. O tai buvo švie
sus žmogus, nors ir mažamokslis.

Gimė jis 1888. VIII. 15 d. Senųjų Dva- 
reliškių kaime, A. Panemunės vis., Kauno 
apskr. Pramoko skaityti ir rašyti pas da
raktorius. 1907 m. atvykęs į JAV dirbo 
angliakasiu Pensilvanijoje, vėliau dirbo 
kitur, ir pagaliau Detroite. Po karo gyve
no Long Island City, N. Y., veikė organi
zacijose ir platino liet, spaudą. 

rnųjų sąrašas, nekalbant jau apie įvairius 
ateistinės valdžios persekiojimo faktus. 
Šia Kronika jau naudojasi ir kitų tautų 
laikraščiai, ja pasinaudoja ir amerikiečiai. 
Ši Kronika yra gyvas mūsų brolių kovos 
liudijimas, kuris kalbės visiems laikams 
apie lietuvių katalikų kovą su ateistiniu 
okupantu.

Knyga labai įdomi, tie visi vardai ir fak
tai, teismai ir gynimosi kalbos yra ne tik 
liudijimas, kaip lietuviai kovoja su perse
kiotojais, bet taip pat jos labai įdomu 
skaityti. Knygoje daugelis ras įvairių vie
tovių. kuriose ne vienam teko gimti ir gy
venti. Knygą iliustravo seselė Mercedes, 
išleido L. K. Religinės Šalpos rėmėjai, 414 
psl. Jos kaina minkštais viršeliais £1.75, 
kietais £2.50. Užsakant paštu, reikia pri
dėti 30 p persiuntimo išlaidoms. Gaunama 
pas S. Kasparą, 32 Puteaux House, Lon
don E2.

mainose, valgė sunkią angliakasio duoną, 
bet išsiskyrė iš kitų savo meile spaudai. 
Kartu su savo draugu Banišausku jis vaiz
džiai aprašė angiakasio gyvenimą savo at
siminimuose. Be to, 1956 m. jis išleido sa
vo antrą knygą „Amerikos Lietuvių Laik
raščiai 1879-1955“. Tos knygos pratarmė
je jis rašė: „Žmogus miršta, dingsta sva
jonės. Kas žmogaus žmogui bendram gė
riui sukurta, tokie darbai palieka am
žiams savo pėdsakus... Mano gyvenime 
spauda, mūsų laikraštija buvo mano vie
nintelė mokykla, žinių šaltinis. Su ja aš 
susigyvenau. Jau jaunose dienose ne tik 
spaudą skaičiau, bet ją platinau ir rin
kau...“

Ir todėl į savo amžiaus pabaigą Lavins- 
kas turėjo gražiai išsaugotų ir puikiai į 
komplektus surištų lietuviškų laikraščių 
didžiulius rinkinius. Turėjo jis, matyti, sa
vo gyvenime daug ko atsisakyti, kad tik 
išsaugotų ateičiai kiek galima pilnesnį liet, 
spaudos rinkinį.

Kas matė Lavinsko archyvą, ištisus 
kambarius, pilnus lentynų nuo pat grindų 
ligi lubų, kur labai tvarkingai buvo 
sudėti laikraščių komplektai, turėjo ste
bėtis jo patvarumu.

Lavihsko archyve buvo stambūs turtai, 
tik gaiila, kad ąie visi tuos turtus pakanka
mai vertina. Kai kas galvojo, kad čia tik 
toks keistas žmogaus užsispyrimas. Gerai, 
kad Lavinskas laiku susiprato stambesnę 
dalį savo rinkinių perleisti Philadelphijos 
universitetui. Tie rinkiniai buvo išgelbėti. 
Bet prieš mirtį dar daug vertingų rinkinių 
buvo likę jo kambariuose.

Jam mirus, jo giminaičiams pasirodė, 
kad tie rinkiniai niekam nereikalingi. Kol 
atsirado kas jais pasirūpina, nekantrūs 
žmonės atidavė tuos rinkinius išvežti į 
šiukšlyną...

Tokiu būdu žūsta daug istorinės medžia
gos, kuri bus labai reikalinga istorijos ty
rinėtojams ateityje. Nesant valdžios išlai
komų archyvų, išeivijos visuomeninės or
ganizacijos turėtų pasirūpinti tokią me
džiagą apsaugoti nuo žuvimo.

J. V.

Su lietuviais 
pasaulyje

CHICAGOS LIETUVIAI IR JAV 200 
METŲ SUKAKTIS

Didžiausia JAV lietuvių kolonija Chica- 
goje žada aktyviai įsijungti į JAV 200 me
tų sukakties minėjimą. Vi. Ramojus apie 
tai šitaip rašo:

„JAV šiemet švenčia 200 metų nepri
klausomybės sukaktį. Sukakituviniais me
tais ypač gražiai atrodo LincOlno žemės 
— Illinois valstijos, (kurioje yra ir Čikaga, 
automobilių lentelės, papuoštos sukaktu
vinėmis spalvomis. Daug kur pakelyje ma
tosi įrašai: „Happy Birthday, America“! 
Tiek senieji amerikiečiai, tiek ir JAV gy
venančios etninės grupės stengiasi JAV 
200 metų nepriklausomybės sukaktį kaip 
galima iškilmingiau ir įspūdingiau pami
nėti. Iš lietuvių pusės pagrindinis tos 'Su
kakties .minėjimas rišamas <su V-tąja JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šokių švente, 
kuri įvyks rugsėjo 5 d. didžiajame Čika
gos Amfiteatre. Paskutinieji pranešimai 
skelbia, kad V-tosios tautinių šokių šven
tės garbės komiteto pirmininku sutiko bū
ti pats Čikagos miesto šeimininkas — bur
mistras R. J. Daley. „Pasaulio Lietuvyje" 
apie šią šventę taip užsimenama: „Šventė 
yra įregistruota Chicagos Bicentennial ko
mitete, kuris mano, kad lietuvių šokių 
šventė būsianti didžiausias ir .reikšmin
giausias vienos tautinės grupės pasirody
mas visoje Amerikoje“.

Chicagos Lietuvių Operos .20 m. sukaktis 
kaip tik sutampa su JAV 200 m. nepri
klausomybės sukaktimi. Todėl šį gegužės 
mėnesį, statant tris naujas originalias lie
tuvių kompozitorių operas, iškilmingai ir 
kūrybingai paminima ne tik Čikagos Lie
tuvių Operos 20 m. sukaktis, bet ir apva
lioji JAV nepriklausomybės sukakties 
šventė. Tikimasi, (kad į tai dėmesį atkreips 
ir amerikiečiai, vis gausiau besilanką į Či
kagos Liet. Operos spektaklius.“

TRYS PREMIJOS

Lietuvių Katalikų Mokslo akademija 
paskirs tris 1975 m. premijas: už mokslinį 
veikalą, religinį veikalą ir žurnalistinę 
veiklą. Šias premijas po $1.000 yra parū
pinęs mecenatas kun. dr. Juozas Prunskis.

LITHUANIANS IN AMERICA

Tokiu vardu praėjusiųjų metų gale 
Amerikoje išėjo anglų kalba dr. A. Kučo 
parašyta knyga (350 psl.), vaizduojanti 
JAV lietuvių gyvenimą nuo pirmųjų emi
grantų iki šių dieni). Knyga sukėlė didelį 
susidomėjimą ne tik lietuvių, bet ir kita
taučių tarpe. Ją išleido Encyclopedia Li- 
tuanica, 395 West Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. USA. Kaina 6 doleriai.

Pats autorius apie savo kūrinį taip pa
sisako:

„Knyga, 350 puslapių, su iliustracijomis, 
apima visos lietuvių ateivijos gyvenimą, 
pradedant ir baigiant kultūrininkais. Ne
žinau jokios kitos, etninės grupės, kuri bū
tų atsivežusi į New Yorką tokį kraitį, kaip 
dir. Aleksandras Karolis Kuršius, 1659 m. 
ten įsteigęs pirmąją aukštesniąją (tada 
vadintą lotynų) mokyklą, ir Klaipėdos 
krašto lietuvis Martynas Radtke, palikęs 
New York Public Library apie 400 tūks
tančių dolerių (1973 m.), atsidėkodamas

Bronė Buivydaitė

[’liniukas
Vieną gražią pavasario naktį, kai aukštai paki

lęs mėnulis savo melancholiška šviesa užliejo visą 
Anykščių šilelį ir jo seną gyventoją Puntuką, staiga 
pasigirdo romus balsas:

— Kaip tu, seni, begyveni? Ar nenuobodžiau
ji? Ar žmonės tave lanko?

— A, sveikas atvykęs, — sujudėjo Puntukas, 
pažinęs poeto Antano Baranausko balsą. — Lanko 
mane žmonės, labai lanko, ir anykštėnai globoja, — 
atsiduso.

— Tai ko dūsauji, jei tave lanko, globoja? Rei
kia tik džiaugtis, kad tavęs, senio, nepamiršta.

— Reikėtų džiaugtis, — vėl atsiduso Puntukas.
— Kiekvieną mielą vasarėlę galybė ekskursijų ap
lanko. Kartais per dieną net kelis kartus girdžiu: 
„Lipkit, lipkit, nufotografuosiu! Įsiamžinsite ant 
gamtos paminklo — Puntuko“.

— Ir ant tavęs lipa? — nustebo poetas.
— O kaipgi, lipa. Seni ir jauni, maži ir dideli,

— kas pilvu šliaužia, kas alkūnėmis iriasi, kas ko
jomis spiriasi... Mat, mano globėjai, didžiai rūpes
tingi žmonės, net kopėtėlės į mane atrėmė, kad leng
viau būtų užlipti. Dirstelk į mano šoną, koks nudi
lintas, nuzulintas, — gėda geram žmogui pasirody
ti: gali pamanyti, kad aš senatvėje per naktis su ra
ganomis trinuosi... Kartą susišaukiau su kitu senu 
gamtos paminklu, su Stelmužės ąžuolu. — tęsė to
liau Puntukas, — ir paklausiau: „Sakyk, ar tavo ša
kos neaplaužytos? Juk ir tave, kaip gamtos pamink
lą, žmonės lanko“. „Lanko“, — atsiliepė Stelmužės 
ąžuolas, — bet mano šakų niekas nelaužo“. „Eks

h

kursijos fotografuojasi?“ — dar pasiteiravau. „Fo
tografuojasi“, — patvirtino ąžuolas. „Tai kaipgi, 
ant tavęs lipdami, nė šakelės nenlaužia, tur būt, la
bai aukštos kopėtėlės prie tavo kamieno?“ „Ką čia 
niekus paistai? — supyko ąžuolas. — Kokios kopė
tėlės? Ne kopėtėlės prie manęs pastatė, o dailia tvo
rele aptvėrė, kad nė žemės aplink mane nemindžio
tų... O lankytojai fotografuojasi ne ant manęs, bet 
šalia manęs“. Tada jam tyčiomis sakau: „Ė, kopė
tėlės būtų gerai į tave atremti: kokia graži nuotrau
ka išeitų, susėdus ant tavo šakų! Jaunesni galėtų į 
pačią viršūnę įlipti ir po puikias apylinkes pasidai
ryti. Ė nuo manęs jie tik fotoaparatą temato...“ 
Tai, žinai, ąžuolas tik piktai sušvokštė ir nutilo.

— Gaila man tavęs, seni, — atsiduso poetas, 
—- ė ir tavo didvyriams nemalonu, kai ant galvų li
pa... Ir tu,tur būt. vis gilyn smengi... Lyg žemes
nis...

— Taigi smengu, smengu, — patvirtino Puntu
kas, -— jau daugiau kaip pusantro metro įlindau į 

■žemę.' Ė dabar kasmet po keliolika centimetrų vis 
gilyn ir gilyn. Kai sulipa kelios dešimtys ant nuga
ros, sunku beatsilaikyti... Ko gero, Dariui ir Girė
nui prisieis smakrus ant žemės padidėti...

— Ai, ai, ai, — paaimanavo poetas.
— Ir dar nekokią naujieną girdėjau, bet gal pa

tylėsiu...
— Sakyk, sakyk, — paragino.
— Taigi jau kokia pora metų, kai vis tie didžiai 

rūpestingi žmonės žada mano pašonėj, ant švento
sios upės kranto, statyti karčemą trokštantiems pa
girdyti... Dings mano ramybė ir mano valdų gro
žybė — dvelks kitokie kvapeliai, bus garsesnės kal
belės...

— Ė gal ta karčema bus be karčiosios? — pa
klausė poetas.

Kur tau! Koks tu atsilikęs, poete! Antai, gal

už (ten įgytą mokslą.“
Gaila, ši vertinga knyga Europoje dar 

nepasirodė.

MIRĖ S. NASVYTIS

Steponas Nasvytis, sulaukęs 93 metų 
amžiaus, vasario 26 d. mirė Klevelande. 
Velionis buvo vaistininkas, Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos garbės narys, 
Klevelando skyriaus garbės pirmininkas. 
Su žmona a. a. Juzefą tvirtais lietuviais 
išaugino vaikus —■ dr. inž. Algirdą, inž. Pi- 
jų-Jaunutį, pianistę Birutę Smetonienę, 
prof. Aldoną Augustinavičienę. Atsisvei
kinime su velioniu dalyvavo apie 150 Kie- 
vellando 'lietuvių.

matai, pastatė vadinamą kioską, tai limonado daž
nai pritrūksta, o karčiosios — visada kiek nori...

— Gaila man tavęs, seni. Bet, sakai, seniai ža
da, ė dar nestato, galgi ilga virvė nutruks, — pare
mi no.

— Gal... — nutęsė Puntukas ir atsiduso.
Tuo tarpu pilkas debesėlis pridengė mėnulį, ap

link pritemo ir stojosi —
...taip tyku —kad

girdi, kaip jaunas
lapas arba žiedelis ant

šakelių kraunas...
Lit. ir menas
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė LIETUVOJE

Lietuvių Sodyboje

Toli nuo mūsų į Engadinę, pietinį Syd
ney priemiestį, bet pasotinę savo žirgą 
benzinus išsiruošėme aplankyti persikėlu
sius į naują vietą gyventi buvusius kaimy
nus Joną ir Oną Pallaiičius. Netoliose vieni 
nuo ikiitiĮ su jais statėme pirmuosius na
mus, atvažiavę į Australiją, pirmus įsikū
rimo vargus kiaintu vargome.

Po dvidešimt penkerių metų įtiek daug 
pasikeitė! Du sūnus išleidę į mokslą, ku
rie jau patys vaikus augina, Palaličiai, 
senstelėję, bet pilni energijos ir geros nuo
taikos, persikėlė .gyventi į Lietuvių sody
bą.

„Savi namai geriausi“, su pasididžiavi
mu sakydavo Jonas Pailaitis, kuris namus 
pasistatė pats savo rankomis. „Bet ką gi, 
jau laikas pailsėti“.

Gyvenimas pasidarė nelengvas. Apie na
mus 'išaugo fabrikai?, suspaudė vienaukštę 
sodybą, atskyrė nuo kaimynų. Geniausia 
buvo išsikelti. Ir taip, atsiradus laisvam 
buteliui Lietuvių sodyboje, Pakučiai, įmo
kėję reikalingą sumą pinigų, apsigyveno 
Engadinę, kur jau gyvena keletas senyvo 
amžiaus vyrų ir dvi moterys.

Lietuvių sodybą Engadinę įkūrė lietu
vių moterų socialinės globos draugija. So
dybai žemė buvo 'gauta 1966 m. iš žemės 
Departamento, kaip labdarybės dovana, iš 
plotų, skirtų labdaringoms organizacijoms. 
Socialinės tarnybos departamentas, -pagal 
nustatytas taisykles, lietuvių moterų de
jai suteikė visokeriopą pagalbą. Svarbiau
sia buvo piniginė panama. Pagal įstaity- 
tymus, draugija, turėdama dalį pinigų sta
tybai, dvi tokias dalis* gauna -iš valdžios. 
Ir taip, darbščių moterų dėka, draugija, 
kuriai jau kurį laiką pirmininkauja O. 
Baužienė, su jaunesniųjų moterų pagalba 
pastatydino penkis vienaukščius namus, 
kiekviename po du butu.

Norintieji sodyboje apsigyventi, turi bū
ti pensininkai ir, be to, draugijai įmokėti 
tam tikrą sumą pinigų, kuri eina draugi
jos nei kailiams. Įmolkėjimais pradžioje buvo 
2.000 dolerių, bet Infliacijai didėjant, da
bar reikia įmokėti jau 8.000 dol. Šalia to 
vienkartinio mokesčio, sodybos gyventojai 
moka bendroms savaitinėms išlaidoms pa
dengti 4 dol, per savaitę. Gyventojui mi
rus, viskas pereina, draugijos nuosavybėn.

Butai dviejų kambarių, vonios, gerai 
įruoštos virtuvės ir didoko sandėliuko, 
gana erdvūs- gyventi vienam, bet porai 
•kiek ankštoka. Tačiau galima patogiai įsi
kurti, ypatingai tokiame šiltame Sydne- 
jiaus klimate ir tokioje gražioje aplinkoje 
kaip Engadene.

Sodybos vieta -aukšta, ir gražių vaizdų 
niekas užstatyti negali. Natūralios uolos 
ir eukaliptų miškeliai sutraukia daugybę 
paukščių, driežų ir kitų draugiškų gyvū
nų; sausas, grynas orais, ne per toliausia 
valdiškas parkas, arti didelė, moderniška 
mokykla.

Pasukę iš vieškelio į plačią šalutinę gat
vę, jos gale privažiavome pailgą mūro sie
ną su užrašu: „Lithuanian Village“. Tai 
vartau, gera reprezentacija, bet pro vartus 
įvažiavus, brūzgynuose vos automobilio

Etninės grupės Lietuvoje
Nuo viduramžių Lietuva buvo svetinga 

kitų tautų ateiviams. Jau Gedimino ir Vy
tauto laikais Lietuvon buvo kviečiami ap
sigyventi kitataučiai amatininkai, preky
bininkai ir kariai. Vėlesnias laikais prie 
jų prisidėjo dvasininkai, mokslininkai, 
valdininkai ir kitų profesijų žmonės, ku
rie tiek padidino etninių grupių skaičių, 
jog per 1923 m. gyventojų surašymą Lie
tuvoje jau buvo rasta net keliolika tauty
bių.
' Be Vilniaus ir Klaipėdos krašto, Lietu

voje 1923 m. buvo 84,2% lietuvių, 7,6% 
žydų, 3,3% lenkų, 2,5% rusų, 1,4% vokie
čių ir kiek mažiau latvių, baltgudžių, to
torių, karaimų, čigonų ir ikt.

Pagal 1970 m. surašymą tautinė gyven
tojų sudėtis Lietuvoje žymiai pasikeitė. 
Dabar lietuvių yra 80,1%, rusų 8,6%, len
kų 7,7%, baltgudžių 1,5%, žydų ir ukrai
niečių po 0,8%, o kitų tautybių nuošimtis 
liko panašus į buvusį.

Kaip matome, kai kurios tautinės gru
pės po karo padidėjo dėl sąmoningos so
vietų politikos, kitos (kaip lenkai ir bailt- 
gudžiai) — dėl pasikeitusių sienų. Vieni 
iš jų skaitytini immigrantais, kiti — tau
tinėmis mažumomis ar etninėmis grupė
mis. Prie pastarųjų priskirtinos lenkų, 
baltgudžių, dalis rusų, žydų, latvių, toto
rių, karaimų ir kitos etninės grupės, Lie
tuvoje gyvenusios per šimtmečius.

Lietuvos Statutas senesniais laikais ir 
Lietuvos Konstitucija nepriklausomybės 
laikotarpyje garantavo toms tautinėms 
grupėms tam tikrą kultūrinę ir religinę 
autonomiją. Todėl tos tautinės mažumos 
bei etninės grupės visuomet buvo lojalios 
Lietuvai .ir daug prisidėjo prie krašto ge
rovės kėlimo. Atstatant Lietuvos nepri
klausomybę, dėl sumanios valstybės stei
gėjų politikos, tų etninių grupių piliečiai 
nemažai pasidarbavo Lietuvos labui. 

nesulaužėme. Palikę .mašiną, nuėjome Pa
taičių ieškoti.

Ona Palaitienė savo naująjį butą pa
vertė jaukiu nainiu, o Palaitis jį papuošė 
veranda į tarpeklio pusę, kur natūralus 
gamtas grožis papuoštais akmenų 'taku ir 
vienu kiitu kaktusu. Sėdėdami verandoje, 
žavėjomės sodybos grožybėmis, visai už
miršę šiukšliną priekinę ’aikštę.

..Kodėl nepadarote kelio aplink .aikštę, 
tai papuoštų sodybą ir būti! lengviau įva
žiuoti“.

Šeimininkai paaiškino, kad viską tvar
ko draugijos valdyba.

Pensininkai žibo, kad aikštė apleista, 
bet ne jų galioje pravesti kelią, išplanuo
ti, ar apsodinti. Draugijos pirmininkė ma
nanti, kad .pastačius suplanuotą salę, pa
sikeis sodybos vaizdais. Gal tada vaizdas 
ir pasikels, bet tuo tarpu lietuviška, sody
ba tai liūdniausiais kiemas visame prie
miesty.

Istorinė sodybos pradžia nebuvo lengva. 
Sydney moterų pasiryžimais, noras ir dar
bai nugalėjo milžiniškias kliūtis, įgyvendi
nant gražiausią jų idėją. Linkėtina, kad 
sodyba įaugtų toliau Lietuvos ūkininkų 
tvarkingumo ir grožio pavyzdžiu. Tai gra
žiausiais lietuvių įnašas .australiškame gy
venime.

Etninės grupės

Etninių grupių .radijas, kuriam grėsė 
žlugimas, vėl atgavo gyvybę: federalinė 
vyriausybė paskyrė finansinę pagalbą iki 
rugsėjo pabaigos. Po ilgų tyrinėjimų pri
eita išvados, kad tokios radijo valandėlės 
reikalingos. Tolimesnis valandėlių likimas 
bus nuspręstais, pasitarus įsu etninių gru
pių vadovybėmis. Mėnesinės išlaidos vie
nai stočiai (Sydney ir Melbourne) yra 
30.000 dol.

Stipriausios grupės, ir tab Įaustai iužsii- 
dariuisios, yna italų ir graikų. Dabartinės 
transliacijos neapima visų grupių. Pri
brendęs laikas, kad ir mažesnės grupės, 
kaip baltų, turėtų balsą radijo (bangomis.

Lietuvių į Australiją- po antrojo karo 
aitvaižavo 10.157. Senų emigrantų radome 
mažą saujelę. Valdžios raginami lasimiliuo- 
tiis, greita taikiu įsitikinome, k.ad lasimi- 
liuotis reikia. Bet ne ta prasme, kaip no
rėjo aust ratai. Mes priėmėme krašto eko
nominę būklę, priėmėme pilietybę, bet pa
silikome lietuviais.

Pradžioje grupelė .savanaudžių, laužy
dami liežuvį, žalodami gimtąją kalbą, iš 
kailio nėrėsi, kratydamiesi lietuviško lukš
to. Net su vaikais nekalbėjo lietuviškai, 
„kad nesužalotų akcento“. Patys nesuge
bėdami angliškai išmokti, pametė su jais 
ryšį.

Laimė, praėjus keleitai metų, Australi
jos kultūrininkai, pedagogai, psichologai, 
o jų įtakoje ir politikai, įvertino etninių 
grupių kultūrinį įnašą ir ragino tėvus ne
leisti savo vaikiams užmiršti gimtosios kal
bos. Atėjo mada mokėti svetimą kalbą ir 
ja kalbėti. Etninės grupės laimėjo balsą 
per radiją ir specialiais pamokas mokyklo
se. Uir mūsų vaikai didžiuojasi lietu vaškai 
kalbėdami. Liberalų valdžia yra palanki 
etninėms grupėmis.

Vieną tokį atvejį vaizdžiai aprašo žino
mais lenkų publicistas K. Okulicz („Pa- 
•miętnik Wilenski“, London, 1972 m., 74 
psl.). Jis saiko, kad 1917-1920 m. laikotar
pyje Lenkijoje nebuvo atsižvelgta į žydų 
diasporos, ypatingai anglo-saksų kraštuo
se svorį tarptautinėje politikoje. Todėl 
lenkams susidarė sunkumų Paryžiaus tai
kos konferencijoje. Tuo tarpu lietuviai bu
vo apdairesni: jie buvo įsteigę žydų rei
kalams ministeriją ir į taikos konferenciją 
pakvietę adv. Rosenbauuną. „Tas jiems 
išėjo į naudą“,— sako K. Okulicz, — „Pa
ryžiuje žydų komitetas palaikė ryšį su Ro- 
senbaumu, stipriai rėmė lietuvius ir užtik
rino, kad plebiscito atveju visi žydai pa
sisakys už Lietuvos nepriklausomybę.“

Nei viena Europos valstybė tautiniu bei 
religiniu požiūriu nėra vienalytė. Kiekvie
nos valstybės pakraščiuose esama tauti
nių mažumų, o viduje — įvairių etninių 
grupių. Taip buvo praeityje, taip bus ir 
ateityje. Todėl galvojant apie būsimą ne
priklausomą Lietuvą, reikia prileisti, kad 
jos tautinė gyventojų sudėtis bus panaši 
į dabartinę, t. y. iš .penkių lietuvių vienas 
bus kilęs iš kurios nors etninės grupės. 
Su ta mintimi turėtų apsiprasti ir išeivija.

Iš turimi! informacijų atrodo, kad da
bar dauguma kitataučių, gyvenančių Lie
tuvoje, solidarizuoja su lietuvių aspiraci
jomis atstatyti nepriklausomą valstybę. 
Kova dėl laisvės būtų sėkmingesnė, jeigu 
iš anksto būtų nusistatyta dėl etninių gru
pių teisių ir jų vaidmens būsimoje laisvo
je ir demokratinėje respublikoje. Jeigu 
mūsų veiksniai rastų bendrą kalbą su tų 
grupių atstovais išeivijoje ir prie pirmos 
progos padarytų atitinkamą viešą pareiš
kimą, tikriausiai etninės grupės būtų dar 
ryžtingesnės, ir kova dėl Lietuvos nepri
klausomybės būtų sėkmingesnė.

D. B.

KANDIDATAS J KRITIKUS

Žinoma feljetonų kūrėja Vytautė Žilins
kaitė savo feljetone „Egzaminai“ (Litera
tūra ir menas, kovo 27 d.) aprašo egzami
nus jauno kritiko, norinčio įstoti j kritikų 
cechą, čia pateikiama tų egzaminų trum
pa ištrauka iš minėtojo V. Žilinskaitės fel
jetono.

— Kaip atsiliepsite apie kūrinį, kuris 
aiškiai grafomaniškas, tačiau jo autorius 
— žymus žmogus?

— Rašysime, kad, nepaisant vieno kito 
nesklandumo, kūrinys paperka nuoširdu
mu, nepalaužiamu įtikėjimu į gėrį ir tvir
ta autoriaus pozicija.

— O jeigu atvirkščiai: kūrinys neabejo
tinai talentingas, bet jo autorius — kaž
koks Pilypas iš kanapių?

— Tada, aišku, rašysime, kad, nepaisant 
kai kurių privalumų, kūrinys stokoja tvir
tesnės pozicijos ir aiškesnio tikėjimo į gė
rį-

Kritikai susižvalgė ir palankiai susilink- 
čiojo...

MELŽĖJA — DIDVYRĖ

Sov. Sąjungos Aukščiausioji Taryba, 
įvertindama Stianiiūnų ūkio melžėjos Onos 
Pu’išienės nuopelnus gyvulininkystės pro
duktų gamyboje, sutelkė jai Socialistinio 
Darbo Didvyrės vardą. Lietuvoje yra dvi 
profesijos, padedančios užsitaroauiti gar
bės ženklius — melžėjos ir kiaulių šėriikės. 
Taip yra todėl, kad šitų sunkių, vyriškų 
darbų niekas nebenori imtis.

JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS

©alio Dvariono vaikų muzikos mokyk
loje tris dienas vyko B. Dvariono jaunųjų 
pianistų konkuirsais.

Paskutinę konkurso ’dieną nugalėtojams 
buvo įteikti laureatų diplomai ir kiti lap- 
dovanojimai. Jiaiuniiaiusio konkurso daly
vio prizu apdovanota Vievio vaikų muzi
kos mokyklos pinmois klasės moksleivė 
Jurga Noreikaitė. Prizai už geriausią B. 
Dvariono kūrinių atlikimą, įeinantį į pri
valomąją konkurso programą, įteikti Vil
niaus pirmosios vaikų muzikos mokyklos 
antrokui Dariui Pranckevičiui ir ketvirto
kei Jurgitai Šakėnaitei, Klaipėdos pirmo
sios valkų muzikos mokyklos septintokui 
Vladui! Zalatoriui, Kauno antrosios vaikų 
muzikos mokyklos penktokei Aidai Mor- 
kūnaiitei ir Garliavos vaikų muzikos mo
kyklos 'septintokui Raimondui Kavaliaus
kui.

KIEK LIETUVOJE ŽVĖRIŲ?

Lietuvoje paskelbtais statistikos duome
nimis, ten šiuo įmetu esą 28 stumbrai, 8.800 
briedžių, 3.600 tauriųjų elnių, 190 danie
lių, 50 dėmėtųjų elnių, 17.000 šernų, 54.000 
stirnų, 8.400 bebrų, 13.900 lapių, 8.100 
kiaunių, 2.000 ūdrų, 213.000 kiškių, 7.000 
barsukų, 600 kurtinių, 9.400 tetirvinu, 
140.000 laukinių ančių.

Už medžioklės produktus (kailius ir mė
są) 1974 m. gauta 2 mil. rublių. Briedie
na, kuri esant? pate vertingiausias ir mais- 
tingiiausials produktais, eksportuojama į 
Prancūziją, Švediją, Šveicariją, Vokietiją. 
Tik labai maža jos dalis parduodama vie
tos rinkoje.

MAŽEIKIŲ NAFTA

Kalbos a'pie Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonės statybą buvo pritilusios. Atrodo, 
kad buvo iškilęs vamzdžių klausimas, nes 
Sov. Sąjungoje didesnio diametro vamz
džiai negaminami.

Dabar, kaip rašoma „švyturyje“ (Nr. 6), 
„naftos upės“ statyba pajudėjo. Iš Polocko 
į Mažeikius pradėta tiesti 442 km 700 mm 
-skersmens plieno vamzdžiai, kuriais tekės 
į M'ažeikiius nafta. Iš Baltarusijos jie 'per
kirs Latvijos kampą ir pro (Biržus pasieks 
Mažeikius.

Statybas darbus atlieka lenkai. Į juos 
įkinkytais Ir jaunimas. Tai būsianti jauni
mo 'Statyba. Už atliktą darbą Lenkija gau
sianti itam tikrą dalį naftos. Statybos fir
mos (Energopolio) direktorius esąs įsiti
kinęs, kad 1977 metais Polocko -nafta pa- 
sieksiiiani Mažeikius.

IŠVYKO I LIETUVĄ

„Argentinos Lietuvių Balsas“ (Nr. 
1492) praneša, kad U rag vajaus Lietuvių 
Centro (Agraciiados) klubo veikėjai, ka
riškiai Uragvajiaiuis valdžiai sustabdžius 
veikimą ir atėmus nuosavybę, turėję ap
leisti Uragvajų. Kovo mėnesio pradžioje 
išvykę šie lietuviai: Pranas šačikauiskas, 
Joniais Subačius ir Joniais Staniulis įsu šei
ma. lEluvęs „Darbo“ atsakomingasis redak
torius Bronius Morkevičius persikėlęs į 
Argentiną.

Pasak laikraščio, uždarius Lietuvių 
Centro -klubą, minėtieji asmenys buvę pri
versti išsikraustyti iš Uragvaijaus.

„Tarp darbščiausių kolūkiečių noriu pa
minėti ir suvirintoją B. A., kuris dirba su 
ugnele“.

(Iš -sienlaikraščio)

Lietuvos kaimas
AUKSO KASYKLOS

Anksčiau, sako, norėdami staiga pralob
ti, žmonės į tolimus kraštus -traukdavo — 
aukso ieškoti. Dabar kiti laikai. Tik mo
kėk apsidairyti.

Netikit? Biržų rajone Pabiržės kolūky
je St. Zadeika ir A. Gričiūnas su talkinin
kais šmaukšt braukšt pabaltino fermą, 
vieno kito gyvenamojo namo sienas ir ap
valią -sumelę susižėrė į kišenes — po 
113,99 rublio per dieną kiekvienam išėjo.

Kelmės rajono Tytuvėnų vaismedžių 
medelyno direktorius L. Ivanauskas su tū
lais santechnikais sulygo, kad šie Zuktiš- 
kių karvidę paremontuosią. Kurį laiką 
kolūkiečiai nepažįstamus veidus fermoje 
regėjo, o paskui buhalterijoje kiekvienas 
jų po 1120,71 rublio atsiėmė.

Kuo ne .aukso kasyklos?
O Anykščių ra-jono „Pavasario“ kolūky

je pirmininkas V. Andrikonis su (kolūkie
čiu J. lEiaičiūnu sutartį dėl bendzopiūklo 
remonto -surašė, 167 rublius už -remontą 
sumokėjo. Tik J. Balčiūnui nei dirbti’, nei 
algalapyje pasirašyti, nei pinigų skaičiuo
ti nereikėjo. Patys vadovai viską sutvar
kė.

Dabar, manau, sutiksit, kad „aukso ka
syklų“ ir mūsuose yra. Geros iniciatyvos 
ėmėsi liaudies kontrolieriai, nutarę šią pa
tirtį apibendrinti. Tad pasidairykim visi, 
ar kur „aukso gysla“ neatsivėrė.

„V. L“, D. Alvydas

SKONIO REIKALAS...

Dėl skonio nesi ginčijama: vieniam patin
ka viena, kitam kita. Sakysime, -vienai šei
mininkei patinka juodmargė, antrai — žal
margė, o trečiai — gal palša. Kartais sko
nis keičiasi, tad 'nieko nuostabaus, kad ir 
S. Čeikauskienė negaili iš karto pasirink
ti tinkamos karvės.

Turėjo ji karvę. Nepatiko. Pardavė — 
už tūkstantį rublių. Nusipirko kitą — už 
950 rublių. Vėl nepatiko: -per mažai -pieno 
duoda. Pardavė. Ir dargi su -pelnu. Už 
tūkstantį rublių. Trečioji, įgyta už 800 rub
lių, irgi pasirodė ne geresnė -— pienas per 
liesas. Čerkauiskienė ir vėl, trečią kartą 
per kelis mėnesius, pardavė karvę. Ne tik 
nieko nenustodama, -bet priešingai — dar 
uždirbdama 25 rublius.

Klausite, kaip Čeikauskienei taip grei
tai pavykdavo perparda-vinėti tas karves. 
Ir be jokių nuostolių, -pelningai. Mįslė la
bai paprasta.: visų šių karvių pirkėjas vie
nas — Pumpėnų kolūkis. Ir kaip nepirksi 
tų karvių, jei jų pardavėja S. Čerkauskie- 
nė dirba tame pačiame kolūkyje. Ir ne ei
line kolūfciete, o -buhaltere. Štai Čeikaus
kienė ir perka iš gyventoji! tas karves, kol 
atsiras -atitinkanti jos skonį kokia nors 
žalmargė. O kol įkas netinkamas bruka 
kolūkiui, dar vieną kitą rublį uždirbdama.

Tiesa, kad niekias neįkibtų, kiekvieną 
kartą, atliekant -prekybinę operaciją, pa
kišdavo niaują pavardę. Ir visai be reikalo! 
Kam slėpti, jei kolūkio pirmininkas vis 
tiek žino, kas tikrasis karvių pardavėjas. 
Žino ir netrukdo piktnaudžiavimams: pir- 
mininkias taip -pat čerkausko pavardę tu
ri. Ir ne bendrapavardis koks nors ar toli

Revoliucija ar okupacija Lietuvoje?
Visa eilė 'autorių jau yra rašę apie ta

riamą revoliuciją Lietuvoje 1940 m. Vie
nas iš jų yra V. Kuncevičius, knygos 
„1940 įmetu birželis Lietuvoje“ autorius. 
Jo tikslas yra įrodyti, Ika-d ne Raudonoji 
Armija, o Lietuvos liaudis nuvertė Lietu
vos vyriausybę ir prijungė kraštą prie 
Sov. Sąjungos.

Recenzuodamas šią knygą (Komunistas 
Nr.3) istorijos mokslų -kandidatas P. Vit
kauskas sako: „Autorius, detaliai supažin- 
dindamas skaitytoją su 1940 m. birželio 
15-17 dienų įvykiais Lietuvoje, atskleisda
mas A. Smetonos planuotos -antiliaudinės 
ir antitarybinės avantiūros žlugimą, įtiki
namai įrodo ibendraniacionalinės krizės su
sidarymą Lietuvoje, revoliucinės situaci
jos subrendimą -ir jos peraugimą į socia
listinę revoliuciją, revoliucijos varomųjų 
jėgų — plačiųjų darbo žmonių sluoksnių 
—■ pozicijas bei veiksmus, Komunistų par
tijos vadovaujantį vaidmenį socialistinėje 
revoliucijoje. Tuo duodamas atkirtį lie
tuvių nacionalistų emigrantų propagan
dai, neigiančiai socialistinės revoliucijos 
faktą Lietuvoje (m. pabr. P.). Lietuvos 
kariuomenės perėjimais į liaudies pusę, 
Raudonosios Armijos dalinių atėjimas, A. 
Smetonos gėdingas pabėgimais į Vakarus 
sukėlė gilų pakrikimą ir paniką Litetuvos 
buržuazijos bei jos fašistinių veikėjų tar
pe. Esant tokiai Situacijai, bet koks pasi- 
prieširiimais revoltacijlai buvo bepraismiiš- 
kas. Tokiomis aplinkybėmis vėsa iniciaty
va priklausė Lietuvos liaudžiai (iš tikrų
jų R. Armijai. P.) ir Lietuvos Komunistų 
partijai.“

Įdomiausia visame šitame „revoliuci
jos“ aprašyme yra 'tai, kad autorius net 
užuolankomis neužsimena apie Stalino- 
Ribbentropo slaptąjį susitarimą 1939 m. 
rugpjūčio 23 d, kuris ir buvo tos „revo
liucijos“ tikrasis pagrindas.

Baigdamas savo recenziją, P. Vitkaus
kas pareiškia: „Knygoje largumenituotai ir 

mas S. Čeikauskienės giimin-aiitis, o tikras 
jos vyras...

Reikia manyti, kad partijos Pasvalio ra
jono komitetas tinkamai įvertins S. ir R. 
Čerlkauskų poelgius, padės jiems susiorien
tuoti, kur privati ir kur visuomeninė nuo
savybė.

Paruošė Simas Magaramas, „Tiesa“

NENORIT — NEIMKIT...

Jūs gi žinote, kad aš prisiekęs keliaunin
kais. Dažniausiai neaprašomais keliais, ta
keliais pėdinu. O jau pakviestais viską me
tu 'ir lekiu. Bet šį kartą atsisakiau. „Do
vanokit, — -sakau, — brangieji, bet aš dar 
noriu gyventi. Be to, ligoninėn, plaučių už
degimu sirgti, taip pat nesiskubinu“.

Tačiau pradėsiu nuo pradžios. Klaipė
dos rajono Ablingos 'kolūkio žemdirbiai la
bai apsidžiaugė sužinoję, kad ketvirtame 
ketvirtyje (praėjusių metų) jiems iš rajo
no fondų bus paskirtas autobusas. Ir man 
pasakė:

— Ruoškis, dėde, pakeliausim. Pasaulį 
pamatysim, pas kaimynus pa-buvosim. Ir 
tave nusivešim. Apkerpėjai, visokias blo
gybes berinkdamas, nieko gero nebematai. 
Mes tau parodysim!

Taigi pradėjo laukti kolūkiečiai to au
tobuso. Ir -aš, savaime suprantama. Kol
ūkio mechanikas Jonas Bagoči-us visą tą 
ketvirtį (pernykščių metų) beveik kasdien 
birbimo telefonu į respublikinį susivieniji
mą „Lietuvos žemės ūkio technika“.

— Nepergyvenk, nervų ląstelės neatsi- 
st-ato, — ramino jį iš ten, — kai bus, pa
tys atvažiuosime.

Pagaliau, kai valkai kieme nustlipdė 
naujametinį senį Šaltį, mechanikas spiovė 
į žūstančias nervų ląsteles i-r pats išvažia
vo į -sostinę. Vilniaus respublikinėje bazė
je, vadovaujamoje I. Kibarskio, apžiūrėję 
paskyrą, parodė pirštu.

— Va, jūsų autobusas „KAUZ-685“.
Jeigu parodytas transportas būtų mokė

jęs kalbėti, ita-i raudonuodamas būtų ėmęs , 
atsiprašinėti žemdirbių už savo paliegusią 
išvaizdą. Bet -autobusai nekalba. O tas net 
„pažvelgti“ į savo naujus šeimininkus ne
galėjo, nes stovėjo pusiau be langų. Kaž
kas buvo nušvilpęs raktų komplektą ir ki
tus instrumentus, nusuko kronšteiną at
sarginiam ratui, -buvo dingusi net autobu
so instrukcija.

— Nenorit — neimkit, — paaiškino te
nykščiai darbuotoj afį — tik įsidėmėkit, 
jog kito greit negausite.

Kaimo žmonės mieste, žinia, nedrąsiai 
jaučiasi. Antra vertus, išsigando, gal tik
rai nieko nebegaus. Liks visos numatytos 
-kelionės. Paėmė tą invalidą. Parsistūmė.

Tada aš ir pasakiau:
— Ne. Su tokiu belangių transportu ne

važiuosiu.
Taip mechanikas su tiekėju laši šiol vi

sur ieško autobusui langų. Neranda. Vogti 
bijo. Nepratę. Aš tai įsiūliau -respublikinės 
bazės vadovus su tuo paliegėliu porą kar
tų aplink Lietuvą apskraiddnti. Kol kas 
nesutinka. Jautrių širdžių žmonės. Sako, 
labai žiauru būtų. 'Bet tikiuosi, kad įkal
bėsiu.

„V. L“, Matas Dalba

įtikinamai įrodyta, jog istorinė tikrovė pa
neigia lietuvių reakcinių emigrantų sąmo
ningas (klastotes apie 1940 m. vasaros re
voliucinius įvykius Lietuvoje. Autorius, 
tiesiogiai nepolemizuod-amas, duoda atkir
tį lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų 
mėginimams įrodinėti, jog, esą, revoliuci
jos tikrai nebuvo.“

Po mėtų prasidėjo vokiečių-soviietų ka
rais, ir 1941-1945 m. laikotarpis Lietuvoje 
ir išeivijoje sutartinai yna vadinamais vo
kiečių okupacijos laikotarpiu. Jeigu karo 
pergalės rodyklė nebūtų pakrypusi į So
vietų pusę, labai galimas dalykais, kad ir 
naciai būtų sugalvoję kokią nors „revoliu
ciją“ savo okupacijai pataisanti. Gal būt, 
jie taip pat būtų įteigę, kad lietuviai todėl 
sukilo 1941 m., kad troško prisijungti prie 
hitlerinės Vokieitiijos. Nugalėtojas viisadp 
yra teisus ir jis, bent laikinai, rašo isto
riją.

Tuo tarpu lietuvių tauta, bent didžiulė 
jos dauguma, nežino jokių „revoliucijų“. 
Iš anksto 'tarp savęs susitarę, vieni ir kiti 
okupavo Lietuvą, visiškai jos gyventoji! 
neatsikilausd’ami. Jau kas-ne-kias, o istori
jos mokslu kandidatas turėtų tatai žinoti.

P.

VIS TIE GIRTUOKLIAI

Lietuvos aukščiausio teismo pirminin
kas A. Li'kas išspausdino „Pravdoje“ 
straipsnį apie girtuokliavimą Lietuvoje. 
Straipsnyje pateiktieji statistikos daviniai 
liudija, kad Lietuvoje 40 nusikaltimų iš 
100 įvykdo neblaivūs asmenys. Išgėrimus 
lydi nelaimingi atsitikimai gamyboje, 
transporto avarijos. Nuo girtuokliavimo 
kenčia šeimos, jaunoji karia ir visa visuo
menė. Autorius siūlo nuoseklią kovą su 
girtuokliavimu.
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AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
B. Kmieliauskas — 9.60 sv., D. Kaniaus

kas — 5.00 sv., P. Pauliukovąs — 3.11 sv., 
A. Galbuogienė — 2.56 sv., F. Sitaickienė 
— 2.00 sv., L. Nemeika — 0.50 sv.

Tautos Fondui! aukojo:
B. Kmieliauskas — £5.00.

JAUNIMUI

Prašome neužmiršt! Penktadienio Klu
bo Disko šokių — gegužės 14 d.

Please don't forget the Friday Club 
Disco — May 14th.

LONDONAS
MOTINOS DIENA

Londone Motinos Diena bus minima ge
gužės 2 d. (sekmadienį). Minėjimas pra
dedamas pamaldomis Lietuvių bažnyčioje 
11 vai. Prieš mišias eucheristčinė procesi
ja.

Po pamaldų parapijos svetainėje rengia
mas trumpas motinų pagerbimas.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 16 d.. 17 vai , kvie
čiamas klubo narių metinis susirinkimas. 
Jils įvyks salėje, 345A Victoria Park Road, 
E.9.

Klubo nariai kviečiami dalyvauti ir tu
rėti su savimi' atnaujintas klubo narių (kor
teles.

DERBY LENKTYNIŲ LOTERIJA

šeštadienį, gegužės 29 d. Sporto ir So
cialinio 'klubo patalpose bus tos loterijos 
arklių traukimas, kuris prasidės 7 vai. va
karo. Kas domisi! tos loterijos traukimu, 
kviečiame dalyvauto. O prieš dalyvaujant, 
žinoma, įsigyti loterijos bilietų.

IŠVYKA Į SODYBĄ

Sekmadienį, gegužės 30 d, ruošiama lie
tuvių parapijos išvyka į Lietuvių Sodybo
je vykstanti sąskrydį.

Autobusas išvažiuoja nuo Lietuvių baž
nyčios (21 The Oval, Hackney Road, E2) 
8.30 vai. ryto. Prie Lietuvių Namų (1-2 
Ladbroke Gardens, W11) sustos 9 vai. Iš 
abiejų vietovių išvykstama punktualiai. 
Užsirašyti galima Lietuvių klebonijoje, 
Baltic Stores, Lietuvių Namuose, pas S. 
Kasparą ir Igną Dailidę. Užsirašant, pra
šoma užsimokėti kelionės mokestį, kuris 
šiais metais yra £2 (du svarai).

KVIEČIAME Į PAVASARIO BALIŲ

Lietuvių Moterų Sambūris „Dainava“ 
maloniai visus 'kviečia atsilankyti į pava
sario balių, kuris įvyks gegužės 8 d. Lietu
vių Namuose, 1-2 Ladbroke Gardens, W11.

Pradžia 7.30 vai. Turtingas bufetas, ge
ras orkestras ir 'kitos staigmenos.

Daina vletės

LIETUVIŠKA GEGUŽINĖ

Londono Tautinių Šokių Grupės Tėvų 
Globos Komitetas gegužės 1 d. (šeštadie
nį) rengia didžiulę lietuvišką gegužinę, ku
ri įvyks Londono Sporto ir Socialinio Klu
bo salėje 345A, Victoria Park Road, Lon
don E9.

Gros ukrainiečių kapela. Pertraukos me
tu tautinių šokių grupė pašoks tautinių 
šokių, grojant kapelai. Kita programa bus 
lietuviškos gegužinės nuotaikoje. Pelnas 
skiriamas grupės kelionės išlaidom į Tau
tinių Šokių Šventę. Tėvų Komitetas kvie
čia visus londoniečius dalyvauti ir parem
ti mūsų jaunimo kelionę Amerikon. Bi
lietai gaunami pas V. Jurienę, Baltic Sto
res.

MANCHESTERIS

PAVASARIO STOVYKLĖLĖ

Balandžio 23-25 dienomis Manchesterio 
Socialinio klubo patalpose rengiama skau- 
tų-čių stovyklėlė. Kviečiame seses ir bro
lius ko skaitlingiau dalyvauti.

Skautų-čių Vadovai

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Manchesterio Skautų Tėvų Komitetas 

gegužės 2 d., sekmadienį, 6 vai. vakare, 
Manchesterio Lietuvių Soc. klubo patalpo
se rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys v. s. J. Maslauskas. 

Meninę dalį atliks Skautai-ės. Po minėjimo 
visos motinos bus pavaišintos arbatėle. 
Maloniai kviečiame visus tautiečius mi
nėjime dalyvauti.

M. S. T. Komitetas

PATIKSLINIMAS

Praėjusios savaitė? „E. Lietuvyje“ (Nr. 
16) rašinėlyje apie K. Murauską įsivėlė 
pora klaidingų datų. Ten parašyta, kad K. 
Murauskas atsikėlė į Eccles 1945 m. Turi 
būti — 1952 m. Ramovėnų steigiamajame 
susirinkime jis dalyvavo 1955 m., o. ne 
1956 m., kaip nurodyta laikraštyje.

STOKE-ON-TRENT
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Tradicinis mūsų skyriaus Motinos Die
nos minėjimas įvyks gegužės 8 d. 7 vai. 
vakare, Sneyd Arms Hotel i o salėje, Tuns
tall.

Po trumpos programos šokiai iki 12 vai. 
Bufetais, loterija, alutis. Prašome ir lau
kiame apsilankant.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KUNIGYSTĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS

Birželio mėnesį kun. Jonas Kuzmickis 
švenčia 40 metų kunigystės sukaktį, Ta 
proga Bradford©, Huddersfieldo, Leedso. 
Halifaxo ir kiti lietuviai rengia atitinka
mą minėjimą.

Birželio 19 d. 6 vai. Vyčio klubo salėje 
rengiama akademija ir solistės V. Gaspe- 
rienės koncertas. Dirželio 20 d., tuojau po 
pamaldų, toje pat klubo salėje bus pietūs. 
Kas norėtų dalyvauti, prašoma vėliausiai 
iki gegužės 30 d. užsirašyti pas Vyčio klu
bo pirmininką St. Grybą, 5 Oak Vilias, 
Bradford, West Yorkshire, BD8. Kaina £3.

Pažymėtina, kad šiame sukakties minė
jime mielai sutiko dalyvauti ir vysk. A. 
Deksnys.

Vi.

VOKIETIJA
LAIKĖSI AMERIKOJE

Vasario 16 gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius neseniai lankėsi JAV ir Ka
nadoje. Jo kelionės tikslas — pasižvalgyti, 
ar būtų galima gauti mokinių iš Kanados 
ir JAV, nes šiuo metu gimnazija turi tik 
60 mokinių ir gresia likvidacijos pavojus. 
Pasikalbėjime su „T. Žiburių“ atstovu 
apie mokinių trūkumą V. Natkevičius pa
reiškė:

„Lietuvių (Etendruomenė V. Vokietijoje 
teturi 1.000 narių. Daugumas šeimų — 
mišrios. Nuitautimias stiprėja. Tiesia, prieš 
4 metus gimnazija susilaukė apie 15 moki
nių (iš naujųjų repatriantų, kai buvo pasi
rašyta su Maskva vad. Rytų sutartis, šių 
repaitiiramtų šeimos visiškai ar bent iš da
lies buvo lietuviškos. Jų vaikiai temokėda
vo lietuviškai. Buvo natūraliu, kad jų bū
relis įstojo į Vasario 16 gimnaziją. Deja, 
Maskva tik labai mažai išleido iš Lietuvos 
tokių mišrių šeimų. Sakoma, kad į Vokie
tijos pasiuntinybę Maskvoje yra kreipęsi 
išvažiavimo reikalu net 10.000 lietuvių, 
susituokusių su vokiečiiails.“

POSĖDŽIAVO PAHALTIECIAI

Vaisinio 16 minėjimo proga Muenstery 
vasario 21 d. Latvių gimnazijoj tarėsi lie
tuvių, latvių ir estų atstovai. Dalyvavo 
Nordrhoin-Westeailijos Estų sąjungos pir
mininkas ir Estų bendruomenės valdybos 
vicepirmininkas Jaan Saerev, Latvių ben
druomenės tarybos pirmininkas mag. jur. 
A. Šildė bei narys mokyt. D. Pavasars, 
Latvių gimnazijos direktorius E. Silikatas 
bei berniukų internato vedėjas Balodds, 
Latvių bendruomenės raštinės vedėja Agi- 
ta Kilpok-s, Lietuvių bendruomenės be: 
Vasario 16 gimnazijos kuinatorijos valdy
bų vicepirmininkas J. Lukošius ir įgalio
tinis prie Nordrhein-Westfalijas krašto 
vyriausybės' t'ėv. dr. Konst. Gulbinas.

Pirmiausia apžvelgti mokyklų reikalai. 
Su Vasario 16 gimnazijos problemomis su
pažindino J. Lukošius. Apie Latvių gim
naziją painformavo jos direktorius E. Sil
ikatas. Mokykloje šiuo melu yra 101 moki
nys. įskaitant ir prie gimnazijos veikian
čią pradžios mokyklą. Keliolika mokinių 
gyvena mieste ir nesinaudoja internatu. 
16 mokinių yra atvykusių iš užsienio, tarp 
jų 13 iš Šiaurės Amerikos. Pr. metais bu
vo ir šiais metais yna 20 abiturientų. Iš 
JAV-blų ir Kanados atvyksta daugiausia 
jau baigę vidurinįjį mokslą (high school) 
ir .per 1 ar 2 metus čia įgyja Latvių gim
nazijos (ne vokiečių) abiitūrą. Dėstomoji 
kalba yra latvių (per pertrauką korido
riuose girdėjosi tik latviškai klegant), iš
skyrus vokiečių kalbą, literatūrą ir istori
ją. Moko 17 mokytojų, kurių 4 vokiečiai. 
Gimniazij'a gauna per metus iš Federalinės 
ir iš Nordrhein-Westfalijos vyriausybių po 
250.000 DM.

Už bendrabutį kiekvienas mokinys turi 
mokėti po 23,50 DM per parą. Neturtingų 

tėvų vaikai iš Vokietijos gauna paramą iš 

I vokiečių įstaigų. Jiems skiria stipendijas 
I ir Kuratorija, sumokėdama dalį išlaikymo 
bendrabuty išlaidų. Gimnazija 'turi mokė
ti stambią nuomą už bendrabučio bei mo
kyklos patalpas, kurios spėtos apžiūrėti 
dar prieš posėdį. Vokietijoje veikia dar 10 
vargo mokyklų.

Estų Vokietijoje mažiau negu latvių ar 
lietuvių. Čia jie savo gimnazijos neturi 
(estų gimnazijos veikia Stockholme ir To
ronte). Estų vaikai gimtosios kalbos mo
komi 6-ise vargo mokyklose. Į vaikų sto
vyklą vasarą susirenka apie 40 vaikų.

Nordrhein-Westfa'Iijos Darbo, sveikatos 
ir socialinių reikalų ministerija jau seniai 
siūlo suruošti Pabaltijo folkloro dieną. Tų 
siūlymą įgyvendinti iniciatyvos (ėmėsi 
Latvių gimnazija savo 30 metų sukakties 
proga. Ji gegužės 29 d. numato surengti 
minėjimą, kurio programą .sudarytų visų 
trijų Pabaltijo tautų folkloriniai pasirody
mai. Pageidaujama, kad kantu būtų 'pra
vestos estų, latvių tr lietuvių tinklinio, 
krepšinio, stalo teniso ir šachmatų varžy
bos.

Pasitarimą baigiant, pageidauta ateity 
sustiprinti pabaStiėčių bendradarbiavimą 
Vakarų Vokietijoje.

VIOLETOS RAKAUSKAITĖS- 
BANDIENĖS DAINŲ VAKARAS

Pas mus daugiau vertinama klasikinė 
muzika ir jos atlikėjai. Į estradinę arba 
lengvąją muziką žiūrima iš .aukšto, o šla
gerių datai minkai laikomi pigiais publikos 
linksmintojais. Šiitą pažūirą prventė pakeis
ti V- Rakauslkaitė-Landienė savo koncer
tu, surengtu kovo 7 d. Romuvoje. Ji įrodė, 
jog klasikinės ir estradinės muzikos ribos 
daugeliu .atvejų susiliečia, kai kur įsusi- 
kiryži'uoj.a ar visiškai pranyksta.

Viešnią pilies salėje (čia tą dieną vyko 
jaunimo suvažiavimas, o ir šiaip gražus 
būrys svečių buvo susirinkęs) gimnazijos 
vardu pasveikino direktoriaus pareigas 
einąs kun. J Dėdinas, pastebėdamas, kad 
šis vakaras neeiliniai Mūsų gimnazijos ab
solventas stud. Mečys Landas pr. metų 
pabaigoje parsivežė iš Lietuvos žavią, ku
piną jaunatvės ir muzikos diataiininkę Vio
letą. Mūsų padangėje ji pasirodė ne kaip 
kometa, bet 'kaip žvaigždė. Talentingos 
dainininkės vardą įsigijo Lietuvoje, kur 
yra įdainavusi net keletą plokštelių, o čia 
jau spėjo įrodyti, kiad to vardo verta.

Viešnia savo pranešimą pavadino „Ma
no kolegos Lietuvoje“. Pirmiausia paste
bėjo, kad pernai estradinė Lietuvos muzi
ka atšventė 20-jį gimtadienį. 1955 m. muz. 
B. Gorbulsk'is Vyt. Bložės žodžiams sukū
rė šlagerį „Tavo mėlynos .akys“, kurį dai
navo Virg. Noreikai Prie estradinės muzi
kos kūrėjų priklauso ir Vygantas Telks
nys, Rimgaudais Radzevičius, Teisutis Ma- 
kačinais, Mindaugais TamoSiūnas, išleidęs 
„Jūreivių keliais“ plokštelę net JAV-bėse, 
o Miko Vaitkevičiaus „Pienės pūką“ įrašė 
Hamiltono mergaičių choras „Aidas“.

Estradinę dainą Lietuvoj puoselėja .pro
fesiniai ir saviveikliniai kolektyvai.

Pranešėja pagrojo „Vilniaus Aidų“ įra
šytą siuitą: Kur lygūs laukiai1 (.aranžuota 
Kęst. Saldau'Sko), Pasvarstyk antela, Tė
vas su motina savo, Kai aš mažas buvau, 
Anoj pusėj Krekenavos. Ir dar priedu — 
Nij. Ščiukaitės (jai 1974 m. suteiktas nu
sipelniusios solistės vardas) įdainuota Of- 
fenbacho Biarcarolila.

Kaip saviveiklinio sambūrio pavyzdį pa
grojo „Oktavos“ Rygoj įrašytą kompoz. M. 
Tamošiūno pjesę pavasariška nuotaika.

Tai buvo įžanga į savo pačios koncertą, 
kurį pavadino „Taip daromos Lietuvoje 
televizijos laidos“. Ji grojo jos pačios 
įdainuotus įrašus plokštelėse ir magneto
fono juostose arba tik palydimąją muziką 
ir jos fone dainavo. Solistės veido išraiš
ka, raiškūs 'bei temperamentingi judesiai, 
suderinti su dainos žodžiais ir muzika, 
gražus balsas ir trykštanti jaunystė užbū
rė .klausytojus. lEiuvo baugu, kad didelio 
visų jėgų sutelkimo pareikalavusios įtam
pos dainininkė gali iki galo neišlaikyti. 
Bet solistė nebe naujokė: ji žino savo jė
gas ir moka jas paskirstyti.

Koncertas užtruko dvi valandas. Solis
tei įteiktos trys didelės puokštės gėlių. Vo
kietijos LB Valdybos pirmininkais J. Ba- 
rasa's dėkojo už suteiktą pasismaguriavi- 
mą lietuviška daina ir linkėjo išplaukti į 
tarptautinius vandenis. VLB Romuvos 
apylinkės pirmininkas R. Tendzegolskis, 
įteikdamas gėles, kvietė dažniau lankytis. 
Po koncerto daugelis klausytojų praleido 
porą malonių valandų, besišnekučiuodami 
su soliste kaimo svetainėje.

KULTŪRININKŲ SAVAITGALIS 
SCIIWARZWALDE

Vokietijos Lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkė dr. Alina Veigel-Plechavičiūtė 
kovo 13 d. sukvietė į savo namus kurorti
niame aipstkr. mieste Freudenstadte kelias
dešimt lietuvių kultūrininkų praleisti sa
vaitgalį. I jos kvietimą atsiliepė 35 tautie
čiai.

Po žemaitiškų pietų ir kavos dr. E. Bau- 
manas paskambino porą M. K. Čiurlionio 
kompozicijų pianui. Tuoj pat pasigirdo ir 
sutartinės.

Svarbiausioji pokalbių tema buvo Ka
lantos mirtis ir jos prasmė. Po įžanginių 
kun. A. Rubiko pastabų visi dalyviai gy
vai įsijungė į svarstymus. Visų pareikštos 
nuomonės buvo gerai išmąstytos ir neblo
gai formuluotos. Ypač įdomu buvo išgirs
ti neseniai iš Lietuvos atvykusius. Iš .mag
netofono juostos buvo perduotais Jono Ju

rašo pasakoj imas apie Kalantos susidegi
nimą ir jo pasekmes.

Po sočios ir skanios vakarienės pro pra
virus vilos langus vėli (skambėjo lietuviš
kos sutartinės .aidai, .atsimušdami į besi
ruošiančias miegoti Schwarzwaldo girias. 
Tik po naktipiečių pasigirdo „Eisim, bro
leliai, namo, namo".

Rytojaus dieną po pusryčių buvo per
skaityta pora eilėraščių, J. Glemža prane
šė apie „Labdaros" veiklą. Šv. Elzbietos 
koplyčioje kun. K. Senkus aukojo šv. mi
šias ir pasakė pamokslą. Tur būt, pirmą 
kartą joje skambėjo lietuviškos giesmės.

Po pietų svečiai, dėkodami šeimta ta
kams už žemaitiškai nuoširdžią viešnagę, 
išvažinėjo namo. (Inform. Biulet.)

PRANCŪZIJA
KRONIKA PRANCŪZŲ KALBA

Lietuvių Katalikų Bendrija Prancūzijo
je išvertė į prancūzų kalbą ir išplatino 
LKB Kronikos 20 Nr.

Kartu su Kronika buvo išsiuntinėtas at
spaudas i3š prancūzų žurnalo Esprit (ko
vas, 1976 m.), įkuriame buvo atspausdin
tas žinomas poeto Tomo Venclovos laiš
kas ir žurnalo redakcijos ipaaiškinimas. 
Jame sakoma, kad tas laiškas buvo 'at
spausdintas LKB Kronikos 19 N r.

Už šio pogrindžio leidinio, kuris išeina 
nuo 1972 m., platinimą pastaruoju laiku 
buvo kaltinamas S. Kovaliovas. Tomas 
Venclova yra žymiausias jo kartos lietu
vių poetas. Jo poezija kai kuriais atžvil
giais primena Milašiaus kūrybą. Be to, T. 
Venclova yra išvertęs į lietuvių kalbą Va
karų poetų ir įrašytoji! kūrybos. Tas jo 
darbas yra tuo svarbus, kad jis yra vienas 
ils nedaugelio, kuris bandė supažindinti sa
vo krašto skaitytojuis su Vakarų rašyto
jais. Per ilgus metus jo kūrybinis darbas 
Lietuvojė buvo varžomas, kas privertė jį 
padaryti tą nepaprastą žygį — prašyti iš
leisti jį į Vakarus.

Nors jo tėvas Antanais Venclova buvo 
komunistas, nuomonių skirtumas tarp sū
naus ir tėvo buvo ne politinio pobūdžio. 
Juos Skyrė kūrybos laisvės klausimas.

Kronikų prancūzų įkalba leidėjas yra 
Mission Catholique Liithuanienne en Fran
ce, 7, Ruė des Lions, 75004 Paris, France.

ISLAMO FESTIVALIS
Pirmą kartą istorijoje musulmonų kraš

tams pavyko suruošti tokio masto pasiro
dymą, koks dabar vyksta D. Britanijoje 
Islamo festivalio vardu. Per kelis mėne
sius Londone ir provincijoje bus skaito
mos paskaitos, deklamuojamas Koranas. 
ruošUami koncertai ir begalės parodų. Apie 
Islamą ir festivalį .rašoma anglų spaudo
je, kalbama per radiją ir televiziją.

Visa tai daroma, .aišku, ne dėl to, kad 
paisitaruoju laiku D. Britanijoje nepapras
tai padaugėjo musulmonų, atvykusių iš 
buvusiųjų britų kolonijų, bet dėl to, kad 
Islamo kraštai tapo vieni iš turtingiausių 
pasaulyje. (Festivalis kainuos 2 mil. sva
rų). Per naftą 'jie tapo pasaulio galybe, su 
'kuria turi labai 'skaitytis Vakarų pasau
lis.

Islamas, kaip religija, plačiausiai papli
to viduriniais .amžiais. Jis išsiplėtė į Azi
ją bei Afriką ir buvo .pasiekęs Europos 
pakraščius: Balkanus, Ispaniją ir Juodo
sios jūros rajoną.

Moderniais laikais gana skaitlingos mu
sulmonų bendruomenės įsikūrė Vokietijo
je, Olandijoje, D. Britanijoje (1 milijonas) 
ir net katalikiškoje Italijoje, šiuo metu 
Vien tik Londone yra apie 15 musulmonų 
maldos namų, dr statoma milžiniška me
četė, kuri kaštuos 3 mil. svarų.

Romoje, 'kur vienu laiku Mussolinis bu
vo pažadėjęs leisti statyti mečetę tik tada, 
kai Mekoje bus pastatyta bažnyčia, dabar 
jau rimtai svarstomas .musulmonų švento
vės statybos klausimas. Italijoje dabar gy
vena apie 150 tūkst. musulmonų, kilusių 
iš buvusių Italijos kolonijų. Bet juodojo 
aukso magnatams mečetė Romoje labiau 
reikalinga prestižo, negu įtikėjimo sumeti
mais.

Lietuvoj Islamas pasirodė Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės laikaus, ir jo pėd
sakai užsiliko ligi šių dienų. Tai muzul- 
monų tikybas totoriai', kurie vienu ar kitu 
būdu anais laikais apsigyveno L. D. K. že
mėse, Lietuvos rytinėje dalyje, dabartinė
je Gudijoje, ir Lenkijos šiaurinėje dalyje 
— Baltstogės apylinkėse.

Kur Lietuvos totorių gyventa senesniais 
taikais, rodo musulmonų kapinės, ar tik 
akmens antkapiai, randami su užrašais 
arabų 'rašmenimis. Pavyzdžiui, 1968 me
tais traktorininkas išvertė į paviršių tokį 
akmenį Panorų kaime, Kaišiadorių rajo
ne („Švyturys“ Nr. 1, 1969 m.). Arabiškas 
užašais ant akmens sako, kad ten 1646 me
tais buvo palaidotas Izmailas, musulmonų 
dvasintakias (Imam).

„Kultūros Bainai“ (Nr. 10, 1969 m.) ra
šė, kad Nemėžyje, iš Vilniaus pakeliui:' į 
Ašmeną, yra kaimais, kur nuo 1397 m. gy
vena 'totoriai. Ten esanti mečetė ii- gana 
didėlės kapinės su granito antkapiais ir 
užrašai s.

Daugėliškyje, prie Ignalinoj taip pat 
yna rasti seni apleisti totorių kapai („Kul
tūros Barai“ Nr. 7, 1972 m.). Vilniaus apy
linkėse yra Keturiasdešimt Totorių kai
mas, kuriame ligštiol dar gyvena keletas 
totorių šeimų. lEet dauguma, iš 3.000 toto

rių, kurių dabar priskaitoma Lietuvoje, 
gyvena miestuose ir miesteliuose.

Nepriklausomybės talkais stambesni to
torių centrai buvo Alytaus apskrityje, 
Butrimonių ir Alovės valsčiuose, kur Rai
šių kaime buvo mečetė. Nauja mečetė 1930 
m. buvo pastatyta Kaune, Totorių gatvė
je, kuri dabar yna paversta vaikų biblio
teka .Be to, viena apleista medinė mečetė 
ir kapinės buvo Vinkšnupiuose, Marijam
polės apskr., kur būta totorių didiko dva
ro. Kėdainių parke buvo užsilikęs mina- , 
retas, statytas buv. dvaro savininko caris- 
tiniais talkiais.

Dabar Islamo likučiai Lietuvoje baigia 
išnykti. Juos labai 'skaudžiai palietė kai- 1 
mų kolektyvizacija ir kaimo gyventojų 
migracija į (miestus, o taip .pat tikybos 
persekiojimas. Šiuo metu, kiek žinoma, 
Lietuvoje nėra nei vienos veikiančios me
četės.. Apie Islamo festivalį, kuris dabar 
vyksta D. Britanijoje, ir apie tikybos plte 
timą Vak. Europoje, tikriausiai ten niie-, 
kas negirdėjo.

J; R,

Pabiros
PAKARTAS MURAVJOVAS —

KORIKAS '

Vilnia us GeneraUguibem a torius Murav
jovais, 1864 m. numalšinęs lietuvių-lenkų 
sukilimą, daugelį sukilėlių įsakė pakarti. 
Už tai vietiniai gyventojai jį vadino kori
ku, o rusai Vitaliuje jam 'buvo pastatę pa
minklą.

Pasitraukdami iš Vilniaus rusai 1915 m. 
išsivežė ir savo paminklus. Prie Muravjo
vo paminklo rusai pastatė pastolius, ant 
Muravjovo statulos kaklo užnėrė virvę ir 
taip statula buvo nukelta nuo pjedestalo. 
Tuo metu iš .gretimos T. Vrublevskio .bib
liotekos lango fotografas Jan lEiulhalk ir 
nufotografavo Muravjovą-koriką patį pa
kartą...

KADA MOTERIS LAIMINGIAUSIA?

Europos Btendrucmenės kraštuose buvo 
surinkta statistika, pavadinta . „Europos 
vyrai ir moterys“. Jos tikslas — nustaty
ti, kokiose sąlygose žmonės jaučiasi lai
mingiausi. Išvada apie moteris gauta to
kia: laimingiausia moteris yra neištekėju
si, gerai išmokslinta mergaitė, turinti ge
rą tarnybą ir vyrą, su kuriuo kartu gyve
na, bet nėra už jo ištekėjusi...

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — ball. 25 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje. 1' ,

MANCHESTER — balandžio 25 d., 11 va].,' 
Lietuvių Klubo patalpose. ’ į,

NOTTINGHAME — balandžio 25 d„ 1O5< 
vai., L. Židinyje. •' «

LEICESTERYJE — balandžio 25 d., 14.^0 
vai., Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — gegužės. 2 d., 11.15 
vai.. Liet. Židinyje. Pamaldos už Mo- 

' tinas.

DERBY
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

Derby ir apylinkės lietuviams yra skir
ta balandžio 30 diena.

Ketteringo 'ir Corby Liet. Kat. Bendri
jos ir visi lietuviai tokią dieną turės per 
šv. Jurgį, Tautos Globėją, balandžio 23 d.

Leicesterio Liet. Kai. Bendrija ir viri 
tautiečiai Miaildos Dieną už Lietuvą turi 
balandžio 30 d.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Jonas Matulionis — (NERAMIOS DIE

NOS, dienoraščio forma atsiminimai iš vo
kiečių okupacijos metų, kada autorius įbu- 
vo Finansų Tarėjo pareigose. Knyga kie
tais apdarais, 580 |psl„ didelio formato. 
Kaina .£12.00.

Izb. Sinkevičiūtė — LITHUANIAN 
COOKERY, anglų kalba šeimininkėms ir 
šeimininkams virimo vadovas, 316 psl. di
delio formato, patogiai įrišta. Kaina £4.60.

J. Prunskis ŽURNALISTIKA — kie
tais apdarais, didesnio formato vadovėlis, 
pamdką,s kaip rašyti ir kaip nerašyti į 
laikraščius. Geri patarimai norintiems 
bendradarbiauti spaudoje, 290 psl. Kaina

£4.00
Sof. Oželienė — DIENŲ VITRAŽE 378 

psl. Kaina £3.20
Povilas Gaučys — Anglų Rašytojų .No

velių Antologija — ANGLŲ NOVELĖ. 460 
psl. Kaina £4.60

V. Valionis — LIKIMO AUDROSE — 
kietais apdarais. Naujas romanas apie 
„miško brolius“, 344 psl. Kaina £4.00

Norintiems sužinoti plačiau apie Čia iš
vardintas knygas, arba jas užsisakyti, pra
šoma rašyti: /

elinOFil

14, PRIORY RD., 
KEW, SURREY. 
Tel. 940-6377
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