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Kas yra at lydis ?
„Pravdos^ politinis korespondentas G. 

Ratiani londoniškiame „Soviet News“ (bal. 
6 d.) ilgame straipsnyje įrodinėja, kad va
kariečiai visiškai nesupranta, kas yra at
lydis arba detentė. Jis labai nuosekliai iš
vardija visus vakariečių politikus ir visus 
laikraščius, kurie sako, kad detentė yra 

• sugalvota tik tam, kad lengviau būtų ga
lima ruošti pasaulinę revoliuciją, arba de
tentė yra „velniškas melas, nes ji neatme
ta klasių kovos“ (L‘Aurore). Ratiani ne
patenkintas, kad „buržujiniai stebėtojai“
Maskvoje įvykusį XXV partijos kongresą 
vadina „detentės kongresu“.

Sumini jis ir tuos žmones (jų tarpe pre
zidentą G. Fordą), kurie pasisako prieš 
šaltojo karo grąžinimą ir sutinka spręsti 
pasaulio problemas taikos būdu. Tačiau 
čia pat pacituoja iš L. Brežnevo kalbos 
minėtame kongrese tokį sakinį: „Detentė 
jokiu būdu neatmeta ir negali atmesti ar 
pakeisti klasinės kovos įstatymo. Nei vie
nas neprivalo galvoti, kad detentės sąskai
toti komunistai leisis kapitalistų išnaudo
jami, arba kad monopolistai pasidarys re
voliucijos šalininkais“.

Pasinaudodamas šituo pareiškimu ir 
Angolos įvykiais, „New York Times“ įsi
dėjo vedamąjį, kuriame sako, kad jeigu 
detentė neatmeta klasių kovos įstatymo, 
tai tada ją reikia laikyti Sovietams pato
gia situacija, kuria pasinaudodami, jie pa
siglemžia vieną po kito nekomunistinius 
kraštus.

Tai kas iš tikrųjų yra tas Helsinkyje iš
garsintas atlydis arba detentė? G. Ratiani 
savo visais atvejais įdomiame straipsnyje 
net ir ijebando į šį klausimą atsakyti. Jis 
tiktai pranašauja, kad nuolat aštrėją kla
sių santykiai kapitalistiniuose kraštuose 
greitai prives prie visuotinio jų subyrėji
mo. Kitaip sakant, jis pats patvirtina, kad 
jo vadinamosios detentės tikslas yra su
laikyti pasipriešinimą revoliucijai, kad ji 
greičiau (ir be ginklų pagalbos) apimtų 
visą pasaulį.

Lietuviškoje spaudoje užtinkame iš so
vietinių šaltinių skelbiamus pranešimus 
apie kultūrinį bendradarbiavimą, kuris 
tap pat esąs atlydžio pasėka. Girdi, tiek ir 
tiek sovietinių knygų išversta į kitas kal
bas, liCtc it twk Ii£xxių vciltultį paulu-ly 
ta užsieniuose, milijonai propagandinių
brošiūrų pasiųsta į visą pasaulį, Sov. Są
jungoje (ir net Lietuvoje) priimta tiek ir 
tiek užsienio ekskursijų.

Bet kas iš tikrųjų pasikeitė? Niekas! 
Padėtis Lietuvoje po Helsinkio konferen
cijos dargi pablogėjo. Ne tik lietuviškoji 
užsienio spauda, bet ir bendrai vakarietiš
koji dar nesurado kelio į Vilniaus ar Kau
no kioskus. Lietuva ir toliau pasilieka iš
braukta iš užsienio turistų maršruto. Pa
vieniai apsilankymai tėvynėje dar labiau 
suvaržyti, o Vilniuje leidžiama pasilikti 
tik penkias dienas (čia nekalbama apie iš
imtis). Giminių išsikvietimas taip pat la
bai apsunkintas.

Materialiniu atžvilgiu pasistengta kraš
to gyventojus ir užsienio lietuvius dar la
biau išnaudoti: iš užsienyje esamo paliki
mo Lietuvoje giminės gauna tiktai apid 
30% paliktos sumos. Panaikintos visokios 
išmokėjimų lengvatos (kuponai) ir pinigai 
atiduodami rubliais. Uždrausta giminėms 
pasiųsti pinigus automobiliams, įvairiems 
aparatams ar namams įsigyti. Įvairių už
draudimų bei suvaržymų skaičius dar vis 
didėja. Ir visa tai vadinama atoslūgiu, 
kultūriniu bendradarbiavimu.

Rašant šias eilutes, nenorima kaltinti 
lietuvių tėvynėje. Ne jų galioje nustatyti, 
kokios rūšies atlydis būtų naudingas 
abiem pusėm. Stebėdami Lietuvoje daro
mą materialinę pažangą ir lietuvių ryžtą 
neprarasti savo kalbos ir tautinio veido, 
galime tik džiaugtis ir reikšti pasigėrėji
mą. Tikrasis atlydis arba detentė tarp tė
vynėje ir visame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių vyksta jų širdyse. Jo niekas ne
gali sukontroliuoti ar uždrausti.

PUVIMAS IŠ VIDAUS

Robert Strausz-Hupė, keletos knygų au
torius, neseniai paskirtas JAV ambasado
rium prie Nato organizacijos, sako, kad 
komunizimiasj negali (įveikti Vakarų vien 
tik teenikos ir karo priemonėmis. Tačiau 
Vakarai seką graikų ir romėnų pėdomis. 
Ten puvimas prasidėjo iš vidaus, šiuo me
tu jis jau persimetąs į Vakarų kultūrą ir 
žmonių galvoseną.

Tačiau esama gana diaug išmintingų 
žmonių, kad toks pat likimas gresia ir 
marksistiniam pasauliui. Gedimas iš vi
daus esąs jau seniai pastebimas ir Sov. 
Sąjungoje.

SIŪLO GERINTI SANTYKIUS

Buvęs JAV ambasadorius Maskvoje G. 
F. Kennan paskelbė „Saturday Review“ 
straipsnį, kuriame ragina gerinti JAV — 
Sov. Sąjungos santykius. Toks gerinimas 
išeisiąs į naudą ne tik 'abiem kraštam, 'bet 
ir visam pasauliui.

Londonas, 1.976 m. gegužės 17 d.

L. BREŽNEVAS — MARŠALAS NEOFICIALAUS MENO PARODA

Gegužės 8 d. L. Brežnevas pakeltas į 
Sov. Sąjungos maršalus. Tai pirmas civi
linis gyventojas po Stalino, gavęs tokį 
laipsnį.

Tasso žiniomis, L. Brežnevas yra Sovie
tų Gynybos Tarybos pirmininkas. Toji ta
ryba prižiūri visus kariškus reikalus. To
kiu būdu Brežnevo pareigas susilygino 
su JAV prezidento kariškomis pareigo
mis. -

Spėjama, kad L. Brežnevas pasiskubino 
kariškoje padėtyje įsitvirtinti, norėdamas 
išvengti KGB vado J. Andropovo konku
rencijos.

Ta pačia proga atidengtas bronzinis 
Brežnevo biustas jo gimtinėje — Dniepro- 
dzeržinske. Ukrainos komunistų partijos 
vadas ta proga pasakė kalbą, kurioje L. 
Brežnevas įrikiuotas į Markso ir Lenino 
grupę. Televizija rodė paveikslus, kuriuo
se plakatai su Lenino, Markso, Engelso ir 
Brežnevo paveikslais buvo nešami šalia 
vienas kito. Nuo Stalino laikų prislopin
tas asmenybės kultas pradeda vėl atgimti.

MARKĖS GRĮŽTA ATGAL

Vakarų Vokietija kasmet išmoka Rytų 
Vokietijai apie 50 mil. markių už paleidi
mą į laisvę tų tautiečių, kuriems nepavy
ko bandymas pasprukti į Vakarus, ir pa
teko į kalėjimą. Ir štai V. Vokietijos vi
daus reikalu ministras B. Hirsch parla
mente paskelbė „paisiaptį“, kad žymi da
lis tų pinigų grįžta į V. Vokietiją pašalpų 
komunistams formoje. Esą, lapie 30 mil. 
markių Rytų Vokietija išmoka tam tikrais 
keliais V. Vokietijos komunistams, kurių 
centras yra' šiaurės Reino Westfalijoje. 
Tai yna priedas prie tų sumų, kurios iš-
leidžiamos kasmet apmokymui komunistų 
partijos narių Rytų Vokietijoje ar Mask
voje.

Tokiu būdu V. Vokietijoje jau yna su
kurta 40.000 narių turinti gerai organi
zuota komunistų partija. Vien tik Š. Rei
no Westfalijoje esą 121 atskiros grupės, 
išleidžiančios daugiau kaip 200 įvairių ko
munistinių leidinių. Tačiau neatsižvel
giant į didelę paramą, komunistų pasise
kimas trinkimuose kol kas dar yra men
kas.

DR. SACHAROVAS SOVIETŲ 
ENCIKLOPEDIJOJE

Didžiosios Sovietų Enciklopedijos nau
jojoje laidoje disidentui dr. A. Sacharo
vui paskirti 75 žodžiai. Ten jis apibūdin
tas kaip „sovietų fizikais ir akademikas“. 
Taip pat pažymėta, kad jis buvo tris kar
tus (1953, 1956 ir 1962 m.) apdovanotas 
Socialistinio darbo didvyrio titulu, kuris 
yra aukščiausias pripažinimas civiliniams 
gyventojams. Enciklopedijoje nieko nemi
nima, kad dr. Sacharovas yra pasidaręs 
„imperializmo propagandistas“. Pažymė
ta tik tai, kad „paskutiniaisiais metais jis 
pasitraukė nuo mokslinės veiklos“.

Dr. Sacharovas tokiu apibūdinimu esąs 
visiškai patenkintas.

MIRĖ GEN. SEYDLITZ

Balandžio 28 d. Bremene mirė buvęs 
garsus vokiečių generolas Walter von 
Seydlitz, sulaukęs 87 m .amžiaus. Stalin
grado apsupime 1943 m. pradžioje jis pa
teko į sovietų nelaisvę. Čia jis pasidavė 
sovietų įtakai ir ėmėsi organizuoti „Tau
tinį Laisvos Vokietijos“ komitetą. Tačiau 
šis jo žygis nebuvo sėkminkas. Pagaliau 
Seydlitz buvo pripažintas karo nusikaltė
liu ir nuteistas mirties bausme, kuri bu
vo pakeista į 25 m. darbo stovyklose. Bu
vo paleistas 1955 m. ir, sulaukęs gilios se
natvės, mirė visų užmirštas Bremene.

PASNINKO DIENA

Maskvos restoranams įsakyta ketvirta
dieniais neduoti mėsos. Esą, tuo būdu no
rima įpratinti žmones valgyti žuvį. Mėsos 
tiekimas esąs sumažėjęs 11%.

MIRĖ ALVAR AALTO

Neseniai mirė 78 metų sulaukęs suomių 
architektas Alvar Aalto. Jis buvo 'susilau
kęs pasaulinio pripažinimo, panaudoda
mas pagrindines savo krašto statybos ža
liavas — medį. A. Aalto suprojektavo ir 
pastatė prie Suomijos įlankos Hagos kon- 
venejios salę, kurioje buvo pasirašyta 
garsioji Helsinkio sutartis.

Keston College (Religijos ir komunizmo 
Studijų centras) suruošė neoficialaus reli- 
ginio meno Sovietų Sąjungoje, samizdato 
ir įvairių dokumentų parodą.

Iš meno paveikslų, kaip rašoma specia
liame leidinėlyje, daugiausia rodomi pa
veikslai iš Aleksandro Glezerio rinkinio, 
kuris po išgarsėjusios neoficialios meno 
parodos Maskvoje 1974 m. buvo areštuo
tas, bet vėliau išleistas į Vakarus. Kaip 
žinoma, toji paroda buvo buldozeriais iš
ardyta, o dailininkai areštuoti. Po dviejų 
savaičių (rugsėjo 29 d.) paroda buvo vėl 
pakartota. Dalyvavo 70 dailininkų, bet ji 
tęsėsi tiktai keturias valandas. Per tą lai
ką parodą spėjo apžiūrėti 10.000 žmonių, 
ir ji įėjo į pogrindžio istoriją „Keturių 
laisvės valandų“ vardu.

A. Glezerio teigimu, Sovietų Sąjungoje 
religinis menas ypačiai pradedąs atgimti 
— uždraustas vaisius visada saldesnis. 
Žinomi dailininkai, pvz. O. Rabin, A. Cha- 
ritonovas, V. Kalinin į savo paveikslus 
įkomponuoja ikonas, katedras, kryžius ir 
kt.

Parodoje yra neseniai į Vakarus išleis
to vieno žinomiausių sovietų skulptoriaus, 
E. Neizvestnyj darbų pavyzdžiai.

Tarp samizdato leidinių žymią vietą 
užima Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos ir Kalinių Gimįnių Tarybos biulete
nis.

Samizdato dokumentų tarpe yra įvairių 
asmenų bei organizacijų prašymai, atsi
šaukimai, įvykių stovyklose aprašymai, 
pavienių kalinių laiškai, maldos ir kt.

Paroda vyksta Parkway Focus galerijo
je, 76 Parkway, London, NW1 7AH. Tel. 
01 267 5119. Laikas — gegužės 3-29 d. d. 
11-5 vai. (išskiriant sekmadienius).

H. WILSONAS PASISAKĖ

Nuostabu, kad britų spauda' mažai! te- 
atkreipė dėmesio į H. Wilsono viešą kal
bą, kurioje jis pareiškė savo nuomonę 
apie tas socialistines partija®, kurios save 
vadina demokratiškomis, o iš tikrųjų vyk
do totalitarinę politiką. Jis 'Sakosi daug 
kartų įspėjęs Europos socialistus tarptau
tinėse konferencijose apie tokių netikrų 
socialistų pavojų.

Šitoks H. įVilsono pareiškimas yra vi
siškai teisingas, nes pvz. Rytų Vokietija, 
iš visų satelitų labiausiai pasinešusi į 
„proletarų diktatūrą“, save vadina Demo
kratine Vokiečių respublika.

Tik gaila, kad H. Wilsonas taip atvirai 
prašneko tik palikęs min. pirmininko pos
tą. Ar tokia jo nuomonė nebus tik viena 
iš priežasčių, privertusių jį tą postą pa
likti? Nedemokratiškų socialistų skaičius 
šitame krašte ir Darbo partijoje rodo ten
denciją didėti.

TAUTOS FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų Tautos Fondo narių suvažia
vimas įvyks gegužės 29-30 d. d. Kultūros 
Židiny.

Tautos Fondo nariais yra asmenys ir 
organizacijos, įskaitant ir Vilką sudaran
čias grupes, nuo 1975 m. sausio 1 d. iki 
narių suvažiavimo paaukojusios ar įmo
kė j uisos Tautos Fondui ne mėžiau kaip 
100 dolerių. Be to, aukotojui pageidaujant 
ir pagal susitarimą, siuntinėjami lietuvių 
arba anglų kalbomis leidžiami Eltos In
formacijų biuleteniai.

Suvažiavime bus išklausyti Tautos Fon
do tarybos ir valdybos veiklos informaci
niai pranešimai, svarstomas Vilko darbų 
finansavimas, statuto keitimas, Fondo ta
rybos rinkimai ir kt. (ELTA)

GUDAI IR LIETUVA

Kovo 25 d. išeiviai gudai minėjo savo 
valstybės nepriklausomybės 1918 m. Mins
ke paskelbimo sukakties šventę. Kaip ir 
kasmet, šventę aprašo ne tik savo laikraš
čiuose, bet paskleidžia atskirą brošiūrą. 
Visur įsavimaisi Lietuvos valstybę, 13-me 
šimtmetyje įsikūrusią. Brošiūroje rašoma, 
kad Didžioji Kunigaikštija (Grand Duchy 
of Litva-Lithuania) buvusi neva Gudijos 
(Byelorussian) valstybė. Savinasi Lietu
vos vytį ir teritoriją iki netoli Kauno. Tai 
nebe pirmas slavas-imperialistas, kuris 
kėsinasi į Lietuvos Valstybės istoriją ir 
teritoriją su pačia Lietuvos sostine Vil
niumi. šitą savo Lietuvai nedraugingą po
litiką emigrantai gudai pradėjo prieš 22 
metus. Lietuviams apie tai reikia žinoti.

(ELTA)

Svetimos akys
Spaudoje paskelbus žinię, kad sovietai 

nori pasistatyti Londono puošniausioje 
vietoje bent dvejus rūmus, atsirado būkš- 
tavimų, kad „milijonierių alėja“ gali pa
sidaryti „šnipų alėja“. Ta proga britų žur
nalistų grupė, vadovaujama N. Kirkham 
ir T. Davies, paskelbė įdomų straipsnį, pa
vadintą „Svetimos akys Britanijoje“ 
(Sund. Telegraph, gegužės 9 d.).

Jame nurodoma, kad rusai dabar Lon
done turi 354 tarnautojus. Iš jų 87 diplo
matai ar ambasados 'tarnautojai, 56 pre
kybos delegacijos nariai, 102 pusiau oficia
lių organizacijų tarnautojai, 71 fabrikų 
inspektorius, 15 tarptaut. organizacijų tar
nautojų ir 23 žurnalistai. (Anglai Maskvo
je laiko 87 tarnautojus).

Kadangi didelė jų dalis yra KGB, agen
tai, tai britų saugumui sudaro daug rū
pesčių, nes vienam šnipui gerai prižiūrėti 
reikią 18 patyrusių žmonių. Tuo tarpu 
prie bendrojo Sov. S-gos žmonių skaičiaus 
dar reikia pridėti apie 500 satelitinių dip
lomatų, kurie gali 'keliauti kur nori po vi
są kraštą. (Sovietų diplomatai ibe leidimo 
gali keliauti tik 35 mylias nuo Londono).

Šnipų pagavimas Anglijoje žymiai sun
kesnis, nes sovietai nesisaimdo svetimų tar
nautojų. Net šoferiai, sargai ir durininkai 
yra atsiųsti iš Maskvos. Ir visi jie gali bū
ti gera apmokyti šnipai.

Didelį galvosūkį sudaro vadinamieji 
fabrikų inspektoriai, kurie gaudo ne ka
riškas, o pramonės paslaptis. Kiekviena 
įmonė, gavusi iš Sov. Sąjungos užsakymą, 
įsipareigoja priimti inspektorius tiems už
sakymams tikrinti. Tokie stambūs fabri
kai, kaip Vickers (tankai ir karo laivai), 
Swan Hunter (laivų statyba), John lEirown 
(metalo apdirbimas) ir kitų sričių pramo
nės įmonės turi „angelus sargus“.

Britų vyriausybė, norėdama išlaikyti ge
rus santykius, dažnai užmerkia akis dėl 
menkesnių prasižengimų. Pvz. pagavus 
Vengrijos karo attache fotografuojant ka
ro pramonės Burghfieldo įrengimus, jis 
nebuvo pasiųstas namo. Saugumo orga
nams sunku suprasti, kodėl jų veikla bu
vo ignoruojama. Spėliojama, kad sovietai

SeplųnioS
— Jugoslavijos viceprezidentu išrinktas 

juodkalnietis Vidoje Zarkovic.
— Gorkio kaime, Lenkijoj, daugiau kaip 

100 policininkų užpuolė baigiamą statyti 
katalikų bažnyčią ir ją sugriovė.

—- Spalio revoliucijos ordinas Maskvoje 
buvo įteiktas JAV komunistų partijos 
pirmininkui Henry Winstonui.

— Penki milijonai žaislų, padarytų Mas
kvoj ir Donetske, bus eksportuota į D. Bri
taniją. Mašinos žaislams gaminti įvežtos 
iš Anglijos.

— Ką tik pasirodė 'anglų kalba knygutė 
„Jaunieji krikščionys Rusijoje“, kurioje 
yra specialus skyrius apie Lietuvos kata
likus.

— Dėl nelegalaus ‘(karinės reikšmės 
elektronikos prietaisų eksporto į Sov. Są
jungą, San Franciske teisiama viena ame
rikiečių firma ir trys V. Vokietijos palie
čiai.

— Artėjant Italijos parlamento rinki- 
miams, Vatikano .atstovas msgir. G. Bendli 
pareiškė, kad ateistinis marksizmas ir 
krikščionybė esą nesuderinami. Tačiau jis 
teigia, kad dialogas esąs .reikalingas.

— Baptistai Vakaruose skelbia, kad So
vietų Sąjunga šiais metais leido įvežti 
3.000 biblijų vokiečių kalba.

— Aštuoniolika Europos kraštų (įskai
tant E. Bendruomenės kraštus) kreipėsi į 
Sov. S-gą, prašydami vykdyti Helsinkio 
nutarimus.

— Italijoje įvykusį žemės drebėjimą už
registravo Edinburgho seismologijos sto
tis.

— Dvi JAV eksporto bendrovės nubaus
tos (£200.000 ir £33.000) už apgaudinėji
mą, eksportuojant grūdus į užsienį.

— Filipinuose policininkas, nebegavęs 
autobuse vietos, nušovė konduktorių ir 
autobuse važiavusį vyskupą.

— Robert Relf nuteistas trims metams 
kalėjimo už nusikaltimą prieš Rasinių san
tykių įstatymą. Prie savo namo jis buvo 
padėjęs užrašą, kad parduodamas tik ang
lams.

— Rytų Vokietijos vyriausybė siūlo mai
nais už Bonoje nuteistą šnipą Guillaumes 
atiduoti 40 suimtų buvusių Vak. Vokieti
jos žinių 'agentūros bendradarbių.

— Italijos komunistų partija kaltina 
vyriausybę, kad ji nepakankamai rūpina
si nukentėjusiais žemės drebėjimo metu.

— Britų IBP ir ICI 'bendrovės pasirašė 
sutartį su Sov. Sąjunga, pasižadėdamos 
parduoti baltymų iš naftoj ir įvairių che
mikalų bei trąšų gamybos metodus.

— Septyni dailininkai Maskvoje gavo 
leidimą suruošti parodą, nors jų kūryba

XXX metai

tyčia paprašė vengrų karininkus nufoto
grafuoti Burghfieldo pastatus, kurių nuo
traukos, darytos iš sovietinių satelitų, se^ 
niai yrą, Maskvoje. Mat, paskutiniuoju me
tu vengrų-britų santykiai buvo pasidarę 
įtartinai glaudūs, tad gal ir reikėjo įtrinti 
truputį druskos...

Pagaliau primenama, kad tie fabrikų in
spektoriai, šoferiai ir sargai, besilankyda
mi laisvai kartu su darbininkais baruose 
ir futbolo lenktynėse, atlieka ir gana žy
mią ideologinę indoktrinaciją.

Neatsižvelgiant į Helsinkio susitarimus, 
sovietinis pilietis Maskvoje negali rizikuo
ti su užsieniečiais lankytis restoranuose, 
tuo tarpu šiča į tai nekreipiama dėmeso. 
šnipinėjimas šiandien yra virtęs beveik 
leistinu įpročiu, ir net reiškiamas pasipik
tinimas, jei per daug įžūlias svetimas akis 
pabandoma paprašyti užmerkti.

KAIP GYVENA SOVIETŲ 
MILIJONIERIAI?

„Literaiturniajia Gūžėta“ praskleidė už
dangos kraštelį, parodydiamia sovietinių 
aukštųjų pareigūnų privatiškąjį gyveni
mą.

Čebokisari vietovėje, 360 mylių nuo 
Maskvos, ant Volgos upės kranto grupė 
pareigūnu pasistatė ketvirčio milijono 
vertės rūmus, kuriuose niekada netrūko 
vodkos, kaviaro ir specialiai atgabenamų 
merginų. Pastatams saugoti buvo atga
benti specialius šunys ir stiprios sargybos.

Be gyvenamųjų namų, jie pasistatė pra
banginei pirtis, kurioms .siuprojektuoti 
buvo atgabenti ekspertai iš Karelijos. 
Rinktinio medžio pirčių įrengimai buvo 
dekoruoti freskomis, paveikslais, rankų 
darbo žvakidėmis ir marmuro plytelėmis. 
Specialiai įrengtas baras buvo išklotas 
brangiais kilimais.

Pagaliau trylika visas ribas peržengu
sių žmonių buvo patraukta atsakomybėn. 
Jie buvo apkaltinti už pinigų išeikvojimą 
ir išprievartavimus. Kai kurie nubausti 
iki 15-kos metų kalėjimo.

Pinigai, už kuriuos jie pasistatė „mili
jonierių koloniją“, buvo skirti išlaikyti 
studentams, .aitvykusiems prie netoli pra
dėto statyti traktorių fabriko darbų.

DIENOS
•' ■'

ne visada sutinka su partijos linija.
— L. Brežnevui maršalo insignijų įtei

kimo iškilmėse kremliuje nedalyvavo nei 
vienas kariškis.

— Gegužės 30 d. į sionistų mitingą Lon
done atvyksta gen. Moshe Dayan. Tikima
si apie 20.000 dalyvių.

— Sov. Sąjunga įteikė JAV vyriausybei 
griežtą protestą dėl Sovietų nuosavybės ir 
asmenų užpuldinėjimo New Yorke.

— Sovietų Sąjunga šiais metais boiko
tuoja Cannes filmų festivalį. Nusiskun
džiama sovietiškų filmų diskriminacija ir 
„estetiniu snobizmu“.

— Buvęs V. Vokietijos -pulkininkas H. 
Knollman apkaltintas šnipinėjimu Rytų 
Vokietijai.

— Jėzuitų generolas tėvas Amuppe pa
reiškė protestą dėl tam tikro jėzuitų skai
čiaus pašalinimo iš Paragvajaus.

— Ispanija ir Sov. Sąjunga pasirašė re
guliaraus oro susisiekimo sutartį.

— Quebecko finansų ministeris apdėjo 
specialiais mokesčiais tabaką ir lošimo in
stitucijas. Tie mokesčiai bus skiriami 
olimpiados nuostoliams padengti.

> — Graikijoje archeologai surado prieš
istorinių laikų krematoriumo įrengimus.

— Longridge prie Prestono konservato
riai pašalino iš savo klubo narį, kuris per 
savivaldybių rinkimus rėmė komunistų 
kandidatą.

— Ispanijoje prie Viduržemio jūros su
rasti dideli naftos šaltiniai. Naftos suras
ta ir Prancūzijoje.
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Pokalbis su vyskupu—jubiliatu
Kaip žinoma, Europos lietuvių vyskupas 

A. Deksnys gegužės 9 d. atšventė savo 70 
metų amžiaus sukaktį. Ta proga kreipiau
si į jį, pateikdamas keletą klausimų, į ku
riuos Ganytojas maloniai atsakė.

Klausimas: Kokia laikysena užsienio lie
tuviams geriausia dabartinės Lietuvos, 
ypač jos Bažnyčios, 'atžvilgiu?

Vysk. Deksnys: Laisvame pasaulyje, gy
venantys lietuviai jokiu būdu neprivalo 
pasilikti tik stebėtojais, kada jų broliai ir 
sesės veda žūtbūtinę kovą Lietuvoje už 
savo religinę ir kultūrinę laisvę. Kiekvie
na -proga jie turėtų stengtis supažindinti 
savo gyvenamojo krašto Bažnyčios vadus, 
politikus, spaudą su tikrais faktais, kurie 
ten vyksta.

Klausimas: Ką turėtų daryti laisvojo 
.pasaulio lietuviai, kad būtų išsaugotas ir 
sustiprintas lietuviškumas?

Vysk. Deksnys: lEurtis į lietuvių tauti
nes, kultūrines ir visuomenines organiza
cijas ir jose nepasilikti tik pasyviais na
riais, bet -dirbti pagal savo sugebėjimus. 
Savo nario mokesčiu, laiku sumokėtu, ar 
kitokia rinkliava remti lietuvių organiza
cijų darbus. Padėti išlaikyti lietuviškas 
mokyklas ir, kiek galima, remti lietuvių 
ledžiamą spaudą: -knygas ir laikraščius.

Klausimas: Kas darytina, kad laisvojo 
pasaulio lietuviai liktų ir toliau ištkimi 
savo Bažnyčiai?

Vysk. Deksnys: Religijos atžvilgiu inde- 
ferentizmas palietė ir mus lietuvius. Ma
terialistinė pasaulėžiūra ir „prisitakymo“ 
— pasidavimo moraliniam nuosmukiui 
kryptis palietė ir Vakarų pasaulį, kuriame 
mes gyvename. Ne vieną mūsų silpnavalį 
patraukia ir suvilioja į religinį indeferen- 
tizmą. Kada ateistinis komunizmas mūsų 
tautai pastatė tik vieną pasirinkimą, bū
tent, — prievartos keliu per ateistinį auk
lėjimą tautą subedievinti ir moraliai ją 
.sužlugdyti, ištikimieji tautos vaikai Tėvy-

nėję pasirinko Kristaus paskelbtą kelią — 
„Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas 
su manimi nekaupia, tas barsto“ (Mt 12, 
30). Vidurio kelio nėra. Mes turėtume la
biau pasekti jų pavyzdžiu — nesišaiinti 
nuo lietuvių Bendrijos ir savo religijos 
praktikavimo. Uoliau dalyvauti bendrose 
maldose bei būti savo parapijų ir misijų 
parapijiečiais, o ne „svečiais“, jokiai lie
tuvių bendrijai nepriklausančiais.

Klausimas: Kokie turėtų būti laisvojo 
pasaulio lietuvių santykiai su gyvena-njų 
kraštų žmonėmis?

Vysk. Deksnys: Visų lietuvių, gyvenan
čių svetur, pirmoji pareiga — gerai atsto
vauti savo tautai. Visa etninė grupė, sve
tur gyvenanti, dažnai gauna pagyrimą ar 
pasmerkimą net dėl vieno jos nario gero 
ar blogo pasielgimo. Stengtis palaikyti ge
rus, draugiškus santykius su kaimynais, 
su vietinės bendruomenės ar vietos sielo
vados vadovais bei kunigais. Netapti vi
siškai izoliuotais nuo vietos žmonių reika
lų ir rūpesčių. Reikale, kiek įmanoma, 
bendradarbiauti ir padėti.

Klausimas: Ką turėtumėte, apskritai, 
šiuo metu pasakyti 'lietuviams?

Vysk. Deksnys: Laikykime tvirtai savo 
gretas. Nepasiduokime kiršinami ir skal- 
dom vieni prieš kitus, ypač savo organi
zacijose. Daugiau kreipkime dėmesio į 
mūsų tautos dvasines vertybes, jas kiek 
galėdami puoselėkime ir palaikykime. Tik 
vieninga tauta ir stipri savo dvasinėmis, 
moralinėmis bei kultūrinėmis vertybėmis 
yra pajėgi pakelti visokias audras ir iš
likti gyva ir. kūrybinga.

Vysk. dr. Antanas Deksnys savo 70 me
tų sukakties dieną buvo pas Kaiserslau- 
terno lietuvius. Išvakarėse, t. y., gegužės 
8 dieną jis dalyvavo lietuvių šventėj Hom- 
burge, Saaro krašte, o gegužės 9, sekma
dienį, buvo atžymėta jo šventė šalia esan
čiame Kaiserslauteme.

Baigiant pažymėtina, kad būti Europos 
lietuvių vyskupu, reiškia gyventi be jokių 
užtikrintų pajamų. Iš savo ganomųjų, ga
lima sakyti, nieko negauna, nieko negau
na ir iš Vatikano. Vienintelis materialinio 
išsilaikymo šaltinis yra aukos, didžiąja 
dalimi ateinančios i'š JAV. Tačiau kasdie
niniai materialiniai sunkumai ir rūpesčiai 
neatsiliepia negiamai į vyskupo veiklą. Jis 
yra visada visur, kur reikalingas ir lau
kiamas, jis stiprina kiekvieną, su kuriuo 
susitinka, jis yra tapęs visa visiems.

Kun. Bronius Liubinas

Kun. B. Liubinas kalbasi su vysk. A.Deksniu
St. Baltus

Motinoms
Mano motina, 
Tavo vardas surištas su gimtąja žeme... 
Tavo veidas lyg plautas ir plautas lino 

šluostas.
Kada tavo akys užsimerkė, 
lyg staiga užgeso visos šviesos seno 

uosto...

Kai mūsų keliai taip staiga išsiskyrė, 
aš vis ieškojau tavęs kiekvienos moters 

veide. 
Bet svetimoji žemė augina svetimus

veidus, 
ir raukšlės ne tos pačios, ir šypsena ne 

ta...

Ir aš dažnai mąstau apie pasaulio 
motinas, 

kurių vaikai išmėtyti svetur.
Ar juodos odos, baltos ar geltonos, 
bet tos pačios spalvos širdimis...

Ir aš dažnai mąstau apie šių dienų 
motinas, 

kurių rankose sudėta naujo pasaulio viltis. 
Ir aš norėčiau dovanot joms žemės gabalą, 
ir jį aptverti uosio tvorele, 
kad šiam sunkiam Viešpaties pasauly 
jos suprastų, kur prasideda vergas, ir 

baigiasi žmogus, 
...ir savo rankomis pasodintų dukrelėms 

rūtą žalią

Knyga apie tolimus kraštus
Nidos Knygų klubas ką tik išleido nau

ją Avos Saudargienės knygą TOLIMŲ 
KRAŠTŲ MIRAŽAI. Tai pirmas gausiai 
iliustruotas Nidos leidinys — kelionių ap
rašymai.

Australijoje gyvenanti žinoma veikėja, 
žurnalistė A. Saudargienė iš pradžių kar
tu su vyru, o paskui pati viena apkeliavo 
pusę pasaulio, o toje kelionėje patirtus 
įspūdžius gana savitu stiliumi aprašė mi
nėtoje knygoje.

Pradėjusi -Pietų Pacifike, per Meksiką 
nukeliauja į Šiaurės Ameriką, plačiai pa- 
skraidydama po JAV ir Kanadą, čia pa
tirtų įspūdžių autorė negražina, bet sten
giasi juos palyginti su tolimąja Australi
ja, kuri yra jos -antroji tėvynė.

Labai romantiškai papasakota apie Ja
poniją ir Siamą. Aplankytas Azijos kam
pas sužavi autorę savo mistika, ir ji ban
do tą savo ževesį perduoti skaitytojams.

Antroji knygos dalis yra apie Europą. 
Čia jau autorė viena atskrenda į kadaise 
paliktą Europą, kurios nostalgiški prisi
minimai ją net iki ašarų sujaudina. Žino
ma, jautriausiai išgyvenama aplankius tas 
vietas, kuriose po karo gyventa, kur buvo 
prisiglausta DP stovyklose, dirbta ir sva
jota...

Autorė nepasitenkina vien Vokietija. Ji 
išvažinėj-a Italiją, Graikiją, Prancūziją ir 
Liuksemburgą, visur atrasdama ką nors 
papasakoti, kuo nors pasidžiaugti. Jos pa
sakojimai nėra istorinės studijos, o dau
giau keliautojams skirtų leidinių duome
nys, perleisti per akylos stebėtojos priz
mę.

Europos kelionė baigiama Anglijoj. Ap
lankiusi Londoną ir jo -apylinkes, ji pa
junta nesuvaldomą norą grįžti į Pietų 
Kryžiaus kraštą ir išskrenda į Sidnėjų...

„Tolimų kraštų miražai“ greitai -bus iš
siuntinėti Nidos Knygų klubo nariams. Jos 
kaina (minkštais viršeliais) nenariams 
£3.00 arba 7.50 JAV dol. Nariams — £2.50 
arba 6.00 dol. Kietais viršeliais — 0.50 
svaro arba 1.00 dol. daugiau.

NAUJA KNYGA
Vokietijos knygynuose pasirodė nauja 

Viktoro Pivono knyga „Das Ende der Su- 
che nach dem verlorenen Samovvar“, iš
leista Insel leidyklos.

Knygos autorius yra kilęs iš Kybartų, 
kur buvo gimęs 1933 m. Į Vokietiją atvy
ko 1940 m., studijavo mediciną ir psicho
logiją.

Knygos
R. Spalis

V. BUBNIO „PO VASAROS DANGUM“
Šis įdomus, o kartu ir labai charakte

ringas šiems laikams Lietuvoje romanas 
iš pirmų puslapių patraukia skaitytoją.

Jau pavadinimas rodo, kad romano fo
nas yra vasara, o skaitydami sužinome, 
kad veiksmas vyksta kolūkyje, geriau pa
sakius, prie kolūkio, Kreivėnų sodybėlėje, 
gulinčioje prie ežero, girios.

Romano ašis — Kreivėnų šeima.
Autorius iš karto neatskleidžia tos šei

mos tarpusavio santykių, praeities įvykių. 
Pradžioje tam tikros užuominos, tam tik
ri klaustukai, mįslės užintriguoja skaity
toją, norisi atspėti visas paslaptis ir, tik 
užvertęs paskutinį puslapį, pamatai pilną 
vaizdą.

Šarūne, tėvų lepūnėlė, vienintelė mer
gaitė augusi tarp trijų brolių, 'troškusi 
būti žurnaliste, telieka korektūros taisy
toja. Ji pokarinių tarybinių laikų produk
tas. Jai jau neegzistuoja žodis nuodėmė. 
Dirbdama mieste, ji nenutraukia ryšio su 
tėvais, su gimtinės grožiu. Joje dar daug 
natūralios šilumos, sentimento, kartu šal
to realizmo, eilė neigiamų bruožų. Tačiau 
tai gyvas charakteris.

Sūnus Steponas, kartą atitrūkęs nuo tė
viškės, veltui mėgina grįžti su žmona ru
se ir berniuku. Tėviškėje jau jam vietos 
nėra dėka dabartinio biurokratizmo Lie
tuvoje ir beirsiančių ryšių Kreivėnų šei
moje. Jis vėl priverstas sukti į Sibiro plo
tus. Kitas sūnus Vacys, meilus, padedąs 
tėvams, yra rublio pavergtas. Kuo dau
giau jų turi, tuo labiau menkėja dvasiš
kai.

Trečias sūnus -Mindaugas gyvas tik tė
vų prisiminimuose. Tikima, buvęs „miš
kinis“, dingęs. Steponas užtikęs jį Sibire, 
bet, pamatęs brolį, Mindaugas pabėgęs. 
Atrodo, ten jis slapstosi nuo NKVD nagi).

Toji kadaise buvusi graži lietuviškoji 
šeima pairsta, susiskaldo, fatalinė šių die
nų dalia naikina ją kaip vėžys.

Buvęs stribas Senavaitis nusilaka, virs
ta alkoholiku, bet ne todėl, kad jį grauž
tų sąžinė. Ne. Jam skaudu, kad būdamas 
mažo mokslo, karjeristų stumiamas, ne
teko savo aukštų postų, pasidarė eilinis 
pastumdėlis.

Taigi virtinė gyvų, įdomių tipų, cha
rakterių prabėga pro skaitytojo akis, bet 
ten, kur rašytojas pasijuto turįs atiduoti 
duoklę partijai ir vyriausybei, jis sudar
ko savo kūrinį. Jis neturi rašytojo R. Lan
kausko drąsos.

Knygoje dvi tobulybės: kolūkio pirmi
ninkas Trakimas ir traktoristas Dainius. 
Abu perdėm neįtikinami. Ypač Trakimas. 
Na, dar Dainių šiaip taip per jėgą galėtu
mėm įleisti į gyvųjų tarpą. Jis -plačioje 
tėvynėje, Odesoje atlikęs ilgą karo tarny
bą, jam -susitrukdė mokslas, nutrūko ry
šiai su Šarūne, taigi, išmestas iš vėžių, 
gal ir nepajėgė suderinti savo gabumų ir 
įgimto -talento. Tačiau Trakimas tikras 
manekenas, duoklė „partijai ir vyriausy
bei“. Tai komunistinio tikėjimo šventasis 
ir -tikras kankinys už komunistų pasaulio 
nuodėmes. Visos krikščioniškos dorybės 
įkūnytos jame, tik vietoje kryžiaus jam 
spindi pjautuvas ir plaktukas. Toji per- 
saldinta tobulybė — našta knygai; kartu 
gaila to tragiško žmogaus, skęstančio tarp 
visuotinio nesąžiningumo, grobimo, suma
terialėjimo.

Kaip minėjau, romano fonas vasara, 
kolūkis, miškas, supąs ežerą, gamtos gro
žis, kurį darko girti balsai, nešvankumas, 
palaidumas. Neatpažintum prieškarinės

Lietuvos. Ten dabar tikri „supuvę vaka
rai“, anot Maskvos.

Toji giria prie ežero išsprendžia su
narpliotą romano intrigą. Vasarotojai pa
lapinėse padega mišką. Sudega senis Krei
vėnas, palikdamas sūnui Vaciui laisvas 
rankas rinkti rublius; sudega Dainius, bė
gęs Kreivėno gelbėti. Toji auka nereika
linga, beprasmiška, 'turinti tikslą dar kar
tą parodyti berno gerumą. Tuo tarpu Tra
kimui tas gaisras net naudingas, nors jis 
jo ir netrokšta. Mat, dabar biurokratai, 
savanaudžiai viršininkai nespaus statyti 
jiems savotiško klubo — pirties prie eže
ro, nereikės jam skriausti savų kolūkie
čių. Šarūnei, tėvui sudegus, jos gerbėjui 
Dainiui žuvus, broliui Vaciui įsiviešpata
vus namuose, girios grožiui išnykus — ry. 
šys su tėviške irgi pasibaigia.

Užvertus talentingai parašytą romaną, 
skaitytoją apgaubia liūdesys. Toji dabar
tinė tikrovė 'tokia tuščia, beprasmiška. Iš
ardyta, kas buvo, ,ar naujas pastatas, dirb
tiniais šūkiais maitinamas, klaikus savo 
didumu ir plotais, užgožė lyg akmeniu 
lietuvių tautos dvasią, aspiracijas, išdras
kė, suskaldė šeimas. Naujoji moralė, poli
tiniu katekizmu grindžiama, nepajėgia 
pažaboti egoizmo, savanaudiškumo; daž
nam prieš akis atsiveria tik klaikus egzis
tencializmas.

Vytutas Bubnys „Po Vasaros Dangum“, 
romanas, 442 psi., II laida, 1976 m. Vil
nius.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„VIENYBĖS“ SUKAKTIS

šiais metais JAV leidžiamam savaitraš
čiui „Vienybė“ suėjo 90 metų. Tai yra, 
kaip pats laikraštis rašo, -seniausias lietu
viškas laikraštis pasaulyje, įsteigtas 1886 
m. Tai nėra pats pirmasis JAV lietuvių 
laikraštis, 'bet visi kiti jo pirmtakūnai (jų 
buvo nedaug) jau seniai užsidarę.

Iš tikrųjų 1886 m. pasirodęs laikraštis 
turėjo kiek skirtingą vardą. Jis vadinosi 
„Wienybe Lietuwndku“. Rėdomas D. B. 
Tamaszausko. Isz-leistojas Juozas Pauksz- 
tis. Leidėjų žodis skelbė „Wienybe, zgada, 
mejle artymo, ir -tikras giwenimas katali- 
kiszkas; o taj garsas muso, ir to misli ga- 
zieta „Wieni-be“ isz duot mislijam... Ne- 
mislijem west wajnos su pOlskom gazie- 
tom ba turyme ta iszminti jog esam ku- 
dikeje wienos motinos Ojczyznos, o szlek- 
tas tas pauksztis kur in sawa lizdą der- 
gie...“ (L. E. XXXIII, 540 psl.).

Čia pacituota trumpa vedamojo ištrau
ka parodo ne tiktai anuometinę kalbą, bet 
ir lietuvių supratimą savojo tautiškumo, 
kuris taip labai buvo susipynęs su lenkiš
kuoju.

Kelis kartus keitęs dydį, leidimo daž
numą, leidėjus, laikraščio kryptį, ir tobu
linęs pavadinimą, nuo 1920 m. -pradėjo 
vadintis dabartiniu „Vienybės“ vardu. 
Anot L. Enciklopedijos, laikraščio linkmė 
(nuo katalikiškos iki socialistinės ir libe
ralinės) daugiau priklausė redaktorių, 
kaip leidėjų.

Per tokį ilgą laiką „Vienybė“ turėjo 
daugybę redaktorių ir bendradarbių. Pas
kutiniųjų tarpe yra buvę dr. J. Basanavi
čius, dr. Šliūpas, dr. V. Kudirka, Pranas 
Vaičaitis, V. Pietaris ir -daug kitų.

Dabartiniu redaktorium pasirašo Jonas 
Valaitis ir vyr. (senior) redaktorium Vyt. 
Sirvydas.

A. Saudargienė

WIESBADENAS
(Ištrauka iš naujai Nidos Knygų Klubo 

išleistos knygos TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI)

Prieš karą Wiesbadeno kurorte gydėsi vie
no amerikiečių kariuomenės dalino vado mo
tina. Ji buvo sužavėta kurortu, kurio minerali
niai šaltiniai ir radioaktyvus purvas Išgydė jos 
reumatizmą. Karo metu, prasidėjus Vokietijos 
miestų bombardavimui, minėtoji motina išga
vo sūnaus pasižadėjimą Wiesbadeno nebom
barduoti. Klek čia tiesos — sunku pasakyti, bet 
faktas, kad Wiesbaden mažai nukentėjo karo 
metu.

Wiesbaden nepriklauso prie Europos di
džiųjų miestų ir nėra didžių turistinių iškylų 
sąrašuose. Aš į ją atvažiavau norėdama -dar 
kartą aplankyti miestą, kuriame tris metus iš
gyventa.

Laimingai pabėgę iš degančio Drezdeno 
1945 m., abu su vyru lengvai keliavome. Aš tu
rėjau tik rankinuką, o vyras portfeli su kelio
mis smulkmenomis. Bėgome į vakarus nuo fos
forinių bombų ugnies ir nuo rusų kariuomenės. 
Su mumis bėgo tūkstančiai vokiečių šeimų, pa
tyrusių barbarišką rusų kareivių elgesį Rytų 
Vokietijoje. Trumpam sustojome Kulmbache 
ir ilgiau Bamberge, kur Vacys susirgo vidurų 
šiltine. Paguldžiau ligonį -ant grindų pabėgė

lių perpildytoje mokykloje. Laikina stovyklos 
vadovybė nesirūpino izoliuoti ligonio. Despe
racijos apimta, pagrasinau eisianti į vokiečių 
policiją, kuri tikrai mokyklą paskelbs karanti
nu ir niekam neleis iš jos išvykti. Tik tada ga-

Moderniškas W iesbaden

vau izoliuotą kampą savo ligoniui. Padedama 
gerų samaritiečių, ištraukiau iš mirties nagų 
vyrą ir, nors jis vos pastovėjo ant kojų, aplei
dome Bambergą, prie kurio artėjo komunistai. 
Pasirinkome tolimiausią vietą vakaruose, Wies- 
badeną.

Suėjusi į kontaktą su UNRA ir pradėjusi 
dirbti, pradžioje gimnazijoje, paskui rekreaci
jos skyriuje, gavau atskirą kambarį, kuriame 
abu su vyru išgyvenome trejus metus.

Praėjo dvidešimt penkeri metai. Aš vėl

ėjau Wiesbadeno gatvėmis, lydima prisimini
mų. Sustojau prie kareivinių, kuriose buvo DP 
stovykla. Prie vartų budėjo kariška sargyba. 
Wiesbadeno kareivinės amerikiečių kariuome
nės užimtos. Bet aš žiūrėjau į uždarytus vartus 
ir mačiau vaizduotėje DP stovyklos gyventojus 
ir didžiulę teatro salę: mano mažieji aktoriai 
ruošiasi išeiti į sceną. Seku juos užkulisiuose. 
Dviejų tūkstančių žiūrovų aplodismentai dre
bina salę. Mažieji apspinta mane, kiekvienas 
dalijasi su manim savo sceniniais išgyveni
mais. Dažnai juokėmės, kartais verkėme. Tai 
vaikų teatras „Pasaka“, šviesus įnašas į liūdną 
stovyklos gyvenimą, mano sukurtas, išaugin
tas, tėvų remiamas, UNRos išlaikomas. Tai bu
vo dėkingas darbas, dėl vaikų meilės vaidybai 
ir šokiams, pasiekęs profesionalinio lygio; dė
ka mielų bendradarbių, vykęs gastroliuoti į ki
tas DP stovyklas — Hanau, Arolseną, Mexhau- 
seną ir Frankfurtą, amerikiečių kariuomenės 
centrą.

Kai tolau nuo kareivinių, rodos, su manim 
ėjo ir mano bendradarbiai: dekoratorius S. Ne- 
liubšis, Kauno valstybės teatro garderobos spe
cialistai Indrašiai, orkestrėlio dirigentas Pran- 
cūzevičius, Bendorienė, Ramojus Mazeliaus- 
kas, pianistės -ir visa eilė talkininkų. Ėjome 
kartu ir kalbėjomės apie sekantį spektaklį.

Nebėra „Pasakos“ nei stovyklos. Mažieji 
aktoriai, pasiekę kitus kontinęntus, užaugo ir 
nuėjo savais keliais. Klaidžiodama Wiesbade
no alėjose, sutikau tik vieną kitą praeivį. Ramu 
ir tylu kurorte, kaip ligoninės koridoriuose. 
Daugiau nebuvo ko veikti Wlesbadene.

„KAUNAS“ ARGENTINOJE
Antanas Jonušas, 70 metų amžiaus, Cor- 

rientes miesto pagrindinėje gatvėje turi 
restoraną ir kepyklą „Kaunas“. Klientus 
jis aprūpina- skaniais pyragaičiais, malta 
kava. Jo restorane naudojami kavos ir ar
batos puodukai yra papuošti mūsų tauti
nės vėliavos spalvomis, lietuvišku įrašu 
„Kaunas“. Argentinon A. Jonušas atvyko, 
būdamas 18 metų amžiaus, ir dirbo įvai
rius darbus, kol įsigijo „Kauną“. Labai pa
siilgęs lietuvių, nes Corrientes mieste jų 
nėra, išskyrus jo šeimą.

PASIRODĖ PER TELEVIZIJĄ
BBC „Scope“ programoje buvo rodomi 

Charles Mitchell tapybos kūriniai. Pabrėž
ta, kad šis lietuviškos kilmės menininkas 
(gimęs -Newarthill) esąs labai talentingas.

Kitoje škotų TV programoje „Easter 
Spirit“ pasirodė Irena Jovaraitė iš Belle- 
hill. Ji dalyvavo religinėse diskusijose.

NAUJAS KUNIGAS
„Išeivių Draugas“ praneša, kad Edin- 

burghe įšventintas naujas kunigas L. A. 
Oliver, kurio motina esanti lietuvė, o tė
vas škotas. Pasak prel. J, Gutausko, tai 
jau -trečias lietuviškos kilmės jaunuolis, 
Škotijoje įšventintas kunigu.

MIRĖ DR. V. TUMĖNIENĖ
Dr. Vanda Mingailai-tė-Tumėnienė, su

laukusi 96 metų amžiaus, mirė kovo 24 d. 
Čikagos Šv. Kryžiaus ligoninėje. Velionė 
yra buvusi Vytauto D. universiteto profe
sorė, vaikų katedros ir klinikos vedėja 
1924-44 -m., pagarsėjusi kaip vaikų ligų 
specialistė. Veikliai reiškėsi su sveikata 
susietose organizacijose, 1937 m. įsteigė 
Lietuvos Vaikų Gydytojų Draugiją. Ben
dradarbiavo „Medicinoje“, paskelbdama 
daug darbų apie vaikų ligas bei jų gydy
mą. 1957 m. išleido knygą „Mano atsimi
nimai“, 1959 m. — „Kūdikis“ ir suredaga
vo leidinį „Justinas Tumėnas“.
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Justo Paleckio meridianai KASDIENIŠKOS
Justas Paleckis, tapęs personaliniu pen

sininku, t. y. perėjęs iš vienos privilegi
juotos klasės į kitą, turi dar šiek tiek pa
jamų iš rašytoj avimo. Paskutinis jo „best- 
selleris“ — „Įvairiuose Meridianuose“, iš
ėjęs iš spaudos praėjusiųjų metų pabaigo
je, jau yra išparduotas.

Šioje 78 psl. knygutėje J. Paleckis apra
šo kai kuriuos epizodus iš savo .kelionių 
po Vakarų pasaulį, kur jis kaip Sovietų 
Aukščiausios Tarybos narys atstovavo sa
vo „plačiai tėvynei“ Tarpparlamentarinės 
Sąjungos konferencijose ir šiaip „gynė 
taiką“.

Kaip žinoma, Sovietų „parlamentas“ su
sideda daugumoje iš melžėjų ir traktoris- 
tų, kurie, palikę karves nemelžtas ir lau
kus neartus, suvažiuoja vieną kantą me
tuose į Maskvą, ir, kilnodami pagal ko
mandą rankas, pasigimnastikuoja. Justas 
buvo Taryboje vienas iš labiausiai apsi
trynusių europiečių, kurį rusams nebuvo 
gėda pasiųsti į užsienį. Todėl jis buvo iš
rinktas sovietų parlamentarinės grupės 
vadovu, ir kaip toks dalyvavo konferenci
jose nuo pirmos dienos, kada po Stalino 
mirties komunistiniai kraštai buvo priim
ti į Tarpparlamentarinę Sąjuingą.

Tai buvo 1955 metais Helsinkyje. Po to 
dar 18 kartų J. Paleckis buvo išvykęs į už
sienį dalyvauti konferencijose, kuriąs jis 
aprašė sovietų spaudoje. Dabar tuos savo 
įspūdžius jis perredagavo ir išleido atski
ru leidiniu (20.000 egz.). Knygutėje, kaip 
ir ankstyvesniuose aprašymuose, pilna so
vietinės propagandos, todėl apie ją never
ta būtų ir kalbėti. Tačiau, aprašyme apie 
konferenciją, įvykusią 1957 m. Londone, 
yra šis tas nauja. Čia jis paliečia susiti
kimą su Londono lietuviais, apie kurį 
anksčiau neminėjo nei jis, nei mūsų išei
vijos spauda.

Nuo to įvykio praėjo jau bemaž 20 me
tų. Bet Londone dar tebegyvena to susiti
kimo dalyvis, kuris savo dienoraštyje bu
vo užrašęs tą įvykį. Jo versija skiriasi 
nuo J. Paleckio. Todėl čia paduodame abi 
versijas, palikdami skaitytojui pačiam 
spręsti, kuri yra teisingesnė.

J. Paleckis „Įvairiuose Meridianuose“ 
rašo taip:

Anglija, 1975 metai.
Į viešbutį man atnešė „Atlantiko“ klu

bo kvietimą dalyvauti diskusijose tarp
tautiniais Mausimais. Kadangi TSRS pa
siuntinio pareigas ėjęs A. Roščinas tą klu
bą apibūdino kaip rimtą ir įtakingą, nu
tariau kvietimą priimti, bet deleguoti ten 
kitą delegacijos narį. Tačiau klubo vado
vybė, tai sužinojusi, primygtinai prašė, 
kad dalyvaučiau aš, kaip delegacijos va
dovas.

Mums su A. Roščinu nuvykus į klubą, 
buvome pakviesti pietų su klubo vadovy
be ir jos svečiais. Po sočių angliškų pie
tų, kurių metu paragavome ir sodaviskio, 
t. y. viskio, labai atmiešto sodos vandeniu, 
mus pakvietė į posėdžių salę. Solidūs po
nai ir ponios skendėjo patogiuose, oda ap
muštuose foteliuose. Ant nedidelio paaukš
tinimo sėdėjome mes — Prancūzijos, Ju
goslavijos, Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir TSRS parlamentarai. Politiškai aštrių, 
bet originalia forma suredaguotų klausi
mų sąrašą gavome prieš pat susirinkimą. 
Juos davinėjo savo nuožiūra vadovas, va
dinamas „klausimų meistru“. Atsakinėda
vo kas nors arba kam „meistras“ pasiūly
davo. Vykę atsakymai buvo sutinkami plo
jimais.

— Kas turėjo didesnę reikšmę istorijo
je — Čerčilio cigaras ar Stalino pypkė? 
— toks buvo vienas klausimų.

— Man rodos, — atsakiau a‘š, — svar
biausia buvo tai, kad, nors Čerčilis rūkė 
cigarą, Stalinas pypkę, o Ruzveltas visai 
nerūkė, jie visi sugebėjo veikti sutartinai 
ir drauge kovoti prieš Hitlerį iki jo su
triuškinimo.

Publika palankiai sutiko atsakymus, 
kuriuose buvo pabrėžtas taikaus sambū
vio reikalingumas, nors „Atlantikas“ lai
komas NATO šalininkų klubu.

Kol Prancūzijos atstovas dėstė sampro
tavimus dėl Suezo kanalo statuso, atsaky
damas į klausimą ryšium su Egipto už
puolimo aplinkybėmis, vertėja T. Sirotina 
man pašnibždėjo:

— Matote ten senyvą misterį, sėdintį 
trečioje eilėje. Jis nuo jūsų nenuleidžia 
akių. Ar pažįstate jiį?

Dar disputo pradžioje, apžvelgdamas 
susirinkusius, aš pažinau tą poną, nors jo 
seniai nebuvau matęs. Vidutinio ūgio, lie
sas, elegantiškai apsirengęs — lyg tikras 
anglų džentelmenas. Jjs įtemptai sekė 
kiekvieną diskusijos žodį.

Taigi su B. Balučiu nesimačiau apie 
dvidešimt metų. Su tuo pačiu buvusiu 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos po
litinio departamento direktorium, kuris 
buvo mano viršininkas, kai 1926 metais 
dirbau telegramų agentūroje „ELTA“. 
Turėjome nemaža tarnybinių reikalų tol, 
kol po tautininkų perversmo Balutis, kaip 
visada mandagiai ir korektiškai, pasiūlė 
man pasitraukti iš ELTOS. Vėliau jis bu
vo paskirtas pasiuntiniu Londone, kur jis 
ir liko gyventi. Dabartinė profesija — be
darbis diplomatas.

Be Balučio, salėje sėdėjo dar du buvę 
Lietuvos buržuazinės pasiuntinybės ben
dradarbiai. Dabar supratau, kodėl mane 
taip primygtinai kvietė į šį klubą.

Klubo pirmininkui paskelbus, jog dis

putas baigtas, Balutis staiga atsistojo ir 
išėjo. Kiti du buvę diplomatai iš buvusios 
pasiuntinybės priėjo prie manęs. Vienas 
jų kreipėsi į mane:

— Gal leisite užduoti jums vieną klau
simą? Ar jūs pats sugalvojote atsakymus 
į šiuos dispute pateiktus klausimus, ar at
sakymus parengė jūsų žmonės iš anksto? 
Ar esate įsitikinęs tuo, ką kalbėjote?

— Disputo klausimus pirmąsyk pama
čiau tik atvykęs į klubą, — atsakiau. — 
Jokiems pasiruošimams nebuvo laiko, tai
gi teko improvizuoti. O jūsų klausimas 
dėl įsitikinimo tiesiog naivus.

(Toliau J. Paleckis pasakoja apie kitus 
priėmimus Londone.) e

Londoniečio dienoraštyje tas pat epizo
das buvo užrašytas taip:

1957 m. rugsėjo 16 dieną European-At
lantic Group (Vakarų valstybių parlamen
tarų ir diplomatų klubas Londone) suruo
šė priėmimą Tarpparlamentarinės Sąjun
gos konferencijos dalyviams, kartu pa- 
kviesdami Pavergtųjų Europos Tautų Lon
dono delegacijos narius ir kai kuriuos Ry
tų Europos egzilų veikėjus bei Baltijos 
valstybių diplomatinius atstovus.

Priėmime dalyvavo Rytų ir Vakarų Eu
ropos parlamentarai, nors rengėjai labai 
abejojo, ar atvyks Sov. Sąjungos delega
cijos nariai. Programoje buvo „Brains 
Trust“ klausimai, kurių komunistiniai de
legatai galėjo bijoti.

Delegacijos vadovai, jų tarpe J. Palec
kis, vadovavęs sovietų delegacijai, buvo 
pakviesti į rostrumą. Svečių buvo pilna 
salė, girdėjosi rusiškai kalbančių, matėsi 
egzilai, Estijos -pasiuntinys Torma, Lietu
vos pasiuntinys B'alutis (pastaruoju laiku 
dėl sveikatos niekur nesirodęs) ir kt.

„Smegenų Trestui“ buvo patiekta eilė 
klausimų, liečiančių Rytų-Va|kanų santy
kius. Sėdėję rostrume, kiekvienas savaip 
atsakinėja Pradėjo labai rimtais klausi
mais, kaip „Rinkimų laisvė“, „Adenau
erio laimėjimo Vokietijos rinkimuose ga
limos pasekmės“ ir pan., ir baigė jumoris
tiniais, J. Paleckis į visus klausimus at
sakinėjo -rusiškai -per savo vertėją, kuri 
vertė į anglų kalbą. Visi jo atsakymai tu
rinio ir stiliaus atžvilgiu buvo grynai bol
ševikiški, niekuo nesiskirtą nuo Chruščio
vo pasisakymų, girdėtų per televiziją.

Komunistiniai parlamentarai buvo su
mišę, kai juos paklausė:

— Keikią įtaką į pasaulio -politinę padė
tį turi Čerčilio cigaras, Eisenhoverio golfo 
lazdos ir Chruščiovo vodka? (Abu pasta
rieji tuo laiku buvo prie savo valstybių 
vairo).

Paleckis pabijojo atsakyti į tą klausi
mą. Jis tik sumurmėjo:

— Aš žinau tą jūsų anglišką jumorą...
O greta jo sėdėjęs Austrijos delegatas 

atsakė taip:
— Čerčilio cigaras jokios įtakos į pasau

lio politiką nedaro, nes jis cigaro nerūko, 
o tik kramto. Eisenhoverio golfas turi tei
giamos įtakos, nes sportas teikia sveika
tą, o sveikame kūne — sveika dvasia. Ko
kią gi įtaką į pasaulio politiką turi Chruš
čiovo vodka, man atrodo, ir sakyti nerei
kia. Reikia tik pažiūrėti, kas vyksta Sov. 
Sąjungoje;

Pasibaigus šiai programai, klubo pirmi
ninkas Lord Birdwood pakvietė svečius 
pasivaišinti ir pasakė, kad svečiai čia ga
lės susitikti su kuo nesitikėjo. (Sovietų ir 
satelitų delegatai nebuvo perspėti, kad į 
priėmimą pakviesti ir egzilai).

Paleckį -apsupo rusai, sveikindami jį už 
„gudrius“ atsakymus. Rusų grupei pradė
jus trauktis durų link, aš prisiartinau 
prie Paleckio, pasveikinau lietuviškai ir 
paklausiau, ar jis nesutiktų pasimatyti su 
vietos lietuviais. Jis paklausė mano pa
vardės. Pasakiau. Jis pasakė girdėjęs apie 
■tokį.

Pasakiau, kad buvau nustebęs jo atsa
kymais programinėje dalyje, ir todėl man 
norisi paklausti, ar jis vaidinęs, ar tikrai 
tą galvojęs, ką sakė.

— Neturiu jokio reikalo vaidinti. Ką 
galvojau, tą ir sakiau. Argi manai, kad 
esu girtas, ar ką? — pasakė Paleckis.

— Mes" pažinojom Tamstą kaip rimtą 
žurnalistą ir liberalinių pažiūrų žmogų ir 
todėl gerbėm Tamstą. Niekad negalėjau 
tikėti, kad Tamsta tiek pasikeitei, — pa
sakiau diplomatiškai.

— Taip galvoju todėl, kad esu įsitikinęs, 
jog jeigu Lietuva būtų nuėjusi kitu keliu, 
tai ją būtų ištikęs toks likimas, koks išti
ko -Rytų Prūsiją. Jūs, tur būt, nežinot, — 
aiškino -jis, — nes jums neteko matyti, kas 
liko iš Prūsijos. Visa Prūsija pavirto griu
vėsiais, o iš jos 4 milijonų -gyventojų ten 
neliko nei vieno! Toks pat likimas, esu 
įsitikinęs, būtų ištikęs ir -Lietuvą. Gerai 
padarytute, kad grįžtute, kas nėra čia ge
nai įsikūręs, tada pamatytu-te, kas yra da
roma visose srityse Lietuvoje.

Prie mūsų prisiartino kitas londonietis 
ir atnaujino pažintį. Jį pažinojo kartu 
dirbdamas prieš karą ELTOJE. Paleckis 
toliau pasakoja apie „laimėjimus“ litera
tūros ir švietimo srityje.

— Bet Lietuvai atimta laisvė, — įsiter
piu.

— Laisvė — sąlyginė sąvoka, — sako 
jis. — Vienam laisvė, o kitam nelaisvė. 
Tie, kurie ko nors nustojo, yra nepaten
kinti. Kiti gi laimėjo, ir yra patenkinti. O 
kiek Lietuvoje buvo laisvės? — klausia ir 
tuoj pat -atsako, —tik iki 1926 m.

Pakartotinai kviečiu jį užeiti į Lietuvių 
Namus, arba į mano butą, kur galėtume 
plačiau išsikalbėti. Perduodu jam linkėji
mus iš H. Blazo. Paleckis apsidžiaugė ir 
klausia:

— O kur jis?
— New Yorke, bet jis neseniai buvo at

vykęs čia.
— Kur aš jo nepažinosiu, jis buvo mano 

geriausias draugas. Žinau, ką jis -veikia. 
Mes skaitome visą jūsų spaudą, žinome, 
kaip jūs pešatės, — sako Paleckis.

— Mes nesipešam, — aiškinu jam, — 
tik kiekvienas laisvai pareiškiam savo 
nuomonę. Tai yra leidžiama laisvame pa
saulyje.

Sovietų ambasados žmonės, nesuprasda
mi mūsų pasikalbėjimo, bet matydami, 
kad Paleckis nervingai kalba, prieina ir 
bando mandagiai jį „išvaduoti“ iš neaiš
kių pinklių. Viena iš šeimininkių kviečia 
jį prie baro. Aš taip pat jį kviečiu, bet jis 
svyruoja. Aplink stovi rusai ir laukia jo. 
Klausiu dar kartą, ar jis nesutiktų pasi
matyti su Londono lietuviais.

Jis sako, kad labai esąs užimtas visą 
laiką. Dar net negalėjęs apžiūrėti Londo
no. „Žinai, -būti delegacijos vadovu, tai ne 
paprastu delegatu“, — aiškina jis. Paskui 
jis vėl grįžta prie aiškinimo apie jo pasi
rinktą „teisingą kelią“. Sako, kad nėra jo
kios garantijos, jog su „vaduotojais“ ne
grįžtų į Lietuvą prieškarinė diktatūra.

Raminančiai atsakau, kad „su jūsų pa
galba, mes tikrai įgyvendintume demokra
tinę santvarką“. Toliau sakau:

— Jeigu jūs jau padarėt tiek daug gero 
lietuvių tautai, tai padarykit dar vieną ge
rą darbą: leiskit visiems ištremtiems į Si
birą lietuviams grįžti į tėvynę.

Trečias pašnekovas patvirtina, kad tai 
tikrai būtų genas darbas. J .Paleckis atsa
ko:

— Daug ištremtųjų jau -grįžo, kiti nuo
lat dar grįžta. Vilniuje posėdžiauja spe
ciali 'komisija, kuri peržiūri bylas.

Aš dač kartą pakartoju, kad jis pasitar
nautų lietuvių tautai labai daug, jeigu pa
skubintų ištremtųjų grąžinimą.

— O, čia ir B'alutis yra1... — Paleckis pa
matė kitame salės gale stovintį ir kalban
tį su kitais svečiais ministerį.

— Taip, yra, — patvirtiname, — gal no
rėtumėt pasikalbėti?

— Ne. Tai -man nepatogu. Tad -mes, tur 
būt, ir atsisveikinsime, — pasakė J. Palec
kis, ir pradėjo eiti durų link.

Čia priėjo dar vienas senas pažįstamas. 
Tai dabartinis Pavergtųjų Europos Tautų 
Londono įstaigos vedėjas, lenkų žurnalis
tas A. Dangas. Jie prisiminė prieškarinį 
susitikimą Lenkijoje, kur jie abu dalyva
vo lenkų-lietuvių žurnalistų pobūvyje ir 
neblogai ten išgėrė. Dabar vienas iš jų, 
pagal svieto lygintojų terminologiją, „gi
na taiką“, nes nori apsaugoti tai, ką lai
mėjo, o kitas — „karo kurstytojas“, nes 
nori atgauti tai, ko nustojo — tėvynę.

•••

Norint įvertinti Tarpparlamentarinės 
Sąjungos darbus per pastaruosius 20 me
tų, pirmiausia tektų pagalvoti, ko -buvo 
siekta, priimant komunistinių kraštų par
lamentarus į tą organizaciją. Parlamenta
rinės demokratijos šalininkai tikriausiai 
tikėjosi, kad ,po Stalino mirties Sov. Są
jungoje ir jos -satelituose prasidės demo
kratėjimo procesas. Tam procesui pagrei
tinti buvo galvota, bus naudingos laisvos 
diskusijos. Tuo būdu gal pavyktų išsręsti 
ir Rytų Europos problemą. Todėl tur būt 
buvo sugalvotas ir tas britų eksperimen
tas: pakviesti į rtą patį pobūvį komunisti
nių kraštų parlamentarus ir jų priešus.

Tačiau žiūrint iš istorinės perspektyvos, 
galima pasakyti, jog tas bandymas tik 
tiek pavyko, kad komunistai išmoko Nel
sono gudrybių. Tas britų admirolas, neno
rėdamas matyti priešo, pridėdavo žiūroną 
prie savo aklos akies. Panašiai elgtis išmo
ko ir komunistinių 'kraštų parlamentarai: 
nenorėdami konferencijose girdėti, ką kal
ba Vakarų kolegos, jie prideda konferen
cijų ausines prie savo kurčios ausies.

Grįžę į namus, Paleckis ir Ko. savo 
krašto gyventojams piešia „įvairius meri
dianus“, tiktai ne tokius, kokie yra realy
bėje.

J. Rudaitis

MIRĖ ARCHITEKTAS A. CIBAS

Balandžio 23 d. Lietuvoj mirė architek
tas Albertas Cibas. Jis buvo gimęs 1913 m. 
Kauno universitetą baigė 1938 m. Dau
giausia dirbo Klaipėdoje, o nuo 1958 m. 
— personalinis pensininkas.

GRICIUS TARP ŽVAIGŽDŽIŲ

Amerikos ir Sovietų filmų pramonės še
devras jau pasirodė Vašingtono ekranuo
se. Tai naujas filmas „Mėlynasis Paukš
tis“, kuriame dalyvauja Elizabeth Taylor, 
Ava Gardner, Jane Fonda, Cicely Tyson 
ir rusė Nadia Pavlova.

Šią Maeterlincko pasaką Leningrade fil
mavo Jonas Gricius (pasižymėjęs su 
„Hamletu“ ir „Karalius Lear“, Kozincevo 
režisūra) ir britas Freddie Young (pada
ręs „Lawrence of Arabia“ ir „Dr. Živa- 
go“).

Jonas Gricius yra pirmas lietuvis fil- 
muotojas, iškilęs i žvaigždyną.

Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje komitetas,kaip praneša „Gimta
sis kraštas“, perorganizuotas į „Tėviškės“ 
draugiją. Buvęs komiteto pirmininkas V. 
Karvelis savo kalboje pabrėžė, kad kultū
riniai ryšiai su tautiečiais užsienyje taip 
labai sustiprėjo ir išsiplėtė, jog prisiėjo 
iki šiol veikusį komitetą perorganizuoti į 
draugiją. „Atėjo laikas, kai susidomėji
mas Tarybų Lietuva apima visus išeivi
jos sluoksnius, kai tas susidomėjimas, no
ras bendrauti auga nebe metais ir nebe 
mėnesiais, griaudamas politikieriškas re
akcingosios išeivijos dalies užtvaras, skin
damas kelią tiesai apie Tarybų Lietuvą, 
apie broliškų socialistinių tautų gyvenimą 
Tarybų Sąjungoje“, — pareiškė V. Karve
lis.

Naujoji „Tėviškės“ draugija išsirinko 
labai plačios apimties tarybą, tos tarybos 
prezidiumą ir revizijos komisiją. Tarybon 
išrinkti net 45 asmenys. Jų tarpe Panevė
žio ir Vilniaus vyskupijų valdytojai, vys
kupai R. Krikščiūnas ir Č. Krivaitis. Iš 
užsienio lietuviams daugiau žinomų žmo
nių į komitetą išrinkti J. Baltutis, VI. 
Karvelis, Vyt. Kazakevičius, K. Korsakas, 
A. Laurinčiukas, Just. Paleckis, V. Rei- 
meris, Vyt. Zenkevičius ir kiti.

Draugijos prezidiumo pirmininku iš
rinktas Pranas Petronis. Jo pirmuoju pa
vaduotoju — Vytautas Kazakevičius, pa
vaduotoju Robertas Stačkauskas. Kiti pre
zidiumo nariai: Vilius Baltrūnas, Juozas 
Baltušis, Eialys Bušelis, Antanas Gaidys, 
Česlovas Juršėnas, Povilas Likša, Sofija 
Macikaitė, Rokas Maliukevičius, Jonas 
Mitalais, Justas Paleckis, Algirdas Petrai
tis, Ramojus Petrauskas, Vacys Reimeris, 
Vytautas Zenkevičius.

Revizijos komisijos pirmininku išrink
tas reemigrantas J. Petruševičius, nariai 
— J. Bastys ir L. Kapočius.

Iš „Tėviškės“ draugijos tarybos sąstato, 
į kurį įeina net du vyskupai, matyti, kad 
ji numato žymiai išplėsti savo veiklą. Ir 
nenuostabu, nes lietuvių spaudoje matosi 
sieksniniai sąrašai ekskursijų į Lietuvą. 
Visas j'as reikės priimti ir prižiūrėti...

Pažymėtina, kad į draugijos tarybą iš
rinkta ne vien tik politinių, bet ir kultū
rinių bei mokslinių sluoksnių atstovai. 
Matosi net kolchozų pirmininkų pavardės. 
Iš to galima daryti išvadas, kad bus ple
čiamas bendradarbiavimas su atitinka
mais išeivijos atstovais. O įtraukimas net 
dviejų vyskupų rodo, kad į religinius rei
kalus bus atkreiptas ypatingas dėmesys. 
Pirmoje eilėje bus siekiama diskredituoti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikas, 
kurios šiuo metu yna pats didžiausias 
krislas bendradarbiautojų akyse. Kokie 
bus naujosios draugijos tikslai, nusako 
kai kurie tarybos nariai, kalbėję konfe
rencijoje. Pvz. rašytojas J. Baltušis pa
reiškė:

„Tautiečių bendravimo reikalai man la
bai brangūs. Norėčiau pasidžiaugti, kad 
šis bendravimas kasdien plečiasi, apima 
vis naujas sritis, įvairius tautiečių sluoks
nius, kaskart patraukia vis daugiau svy

SMULKMENOS
KATALIKAI IR BENDRININKAI

Jau senokai Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugijos leidžiami „Tėviškės 
Žiburiai“ pradėjo lietuvinti žodį „bažny
čią“, pakeisdami jį į „šventovę". Atrodo, 
kad ten tas žodis jau baigia įsipilietinti ir 
net ima persimesti kitur, štai jau ir mū
siškio S. Kasparo korespondencijose kai 
kada pradedamas vartoti žodis šventovė.

Pati pirmoji kanadiškių „T. Žiburių“ pa
stangas užgyrė Clevelande leidžiamoji 
„Dirva“. Ten strapsnelyje „Kalbos vargai“ 
(kovo 4 d.) T. įKlyga, be kita ko, rašo:

„ Tėviškės Žiburiai išdrįsta per daugelį 
metų taip labai įsigalėjusį slavišką žodį 
bažnyčia — lietuviškai nusakyti. Ypač kad 
tuo žodžiu išreiškiami du skirtingi daly
kai: bažnyčia kaip namas, pastatas, kuria
me vykdomos -apeigos ir susirenka žmo
nės; o antra, bažnyčia kaip -plačioji visų 
tikinčiųjų visuomenė. Tėv. Žiburiai tą 
dviprasmį religinį įvardą visai teisingai 
skelia į du žodžiu: bažnyčia kaip trobesys 
— vadinama šventove, o tikinčiųjų visu
ma — bendrija. Taigi, pamaldos vyksta 
šventovėje, o žmonės, kaip bendros religi
jos nariai, priklauso katalikų Bendrijai. 
Tai tikrai puiki ir visiems pasektina pa
stanga mūsų kalbai švarinti, jos išraiškos 
tikslumui sėkmingai ugdyti. Tik kažin ko
dėl dar ne visi mūsų tikybinės viešumos 
vadovai šią naujenybę teigiamai pasitin
ka?“

Atrodo, kad prie šitokio paaiškinimo ne 
kažin ką būtų galima pridėti. Tačiau, kaip 
matyti iš spaudos, ne visur vienodai tos 
sąvokos suprantamos. „E. Lietuvyje“ (Nr. 
17) lietuviškųjų pamaldų skyriuje randa
me pranešimus, kad Ketteringo ir Corby 
Liet. Kat. Bendrijos ir visi lietuviai (ma
no pabraukta B. Š.) maldos dieną už Lie
tuvą 'turės balandžio 23 d., o Leicesterio 
Liet. Kat. Bendrija ir visi tautiečiai — ba
landžio 30 d.

Iš šitokio skelbimo nėra visiškai aišku, 
kas yra toji Lietuvių Katalikų Bendrija. 
Galima suprasti, kad tai yra (kaip aiški
nama „Dirvoje“) visi katalikai, o tie „visi 
lietuviai" ir „visi tautiečiai“ yra kitų re
ligijų žmonės. Bet galima suprasti Liet. 
Katalikų Bendriją ir -kaip tam tikrą orga
nizaciją (tokia organizacija Anglijoje vei
kia), o tie visi lietuviai ir tautiečiai tai 
būtų katalikai, kurie tai organizacijai ne
priklauso. Tokiu atveju reiktų išsiaiškin
ti, kas yra tos Bendrijos nariai, nes iki 
šiol girdima -tik apie Bendrijos suvažiavi
mus ir vyriausią valdžią, bet niekas neži
no, ar yra Bendrijos padalinys pvz. Lon
done ar kurioje kitoje vietoje.

Jeigu antroji prielaida pasirodytų tei
singa, tai negausūs Anglijos lietuviai ka
talikai būtų suskaldyti į bendrininkus ir 
„visus kitus“. Nesinorėtų tikėti, kad Ang
lijos katalikų Sielovada tokio žygio sąmo
ningai imtųsi, nes kiekvienas susiskaldy
mas silpnina organizacijos jėgas.

Niekur neteko užtikti spaudoje, kad ša
lia Katalikų Bendrijos kur nors dar būtų 
ir kitokia organizacinė bendrija. Romoje 
įvykęs Liet. Kat. Bendrijos suvažiavimas, 
kiek iš spaudos buvo galima suprasti, taip 
pat buvo visų lietuvių katalikų išeivių, o 
ne kokios nors organizacijos suvažiavi
mas.

Labai galimas dalykas, kad minėtasis 
pranešimas „E. Lietuvyje“ bus mane ir 
daugelį 'kitų suklaidinęs. Būtų labai gera 
ir naudinga, jei kas nors aiškiai ir neša
liškai pasisakytų ir išaškintų.

Nepravedus specialaus apklausinėjimo, 
negalima viškai užtikrinti, tačiau norėtų
si tikėti, kad dauguma pageidautų, kad 
katalikų bendrija būtų tikinčiųjų visuma, 
o ne atskira organizacija. Kitaip sakant, 
kad būtų sukama Kanados lietuvių kata
likų pramintu keliu, kuris tiek kalbiniu, 
tiek organizaciniu atžvilgu yra tikslus ir 
teisingas.

B. Šarūnas

„Tėviškės“ draugija
ruojančių ir netgi priešiškai dabartinės 
mūsų santvarkos atžvilgiu nusiteikusių 
žmonių. Netgi žmonės, kurie laiko save 
Tarybų Lietuvos priešais, atvažiavę į 
gimtinę, pamatę mūsų 'gyvenimą, grįžę at
gal, neretai neberanda bendros kalbos su 
savo „vadais“ ir „vadukais“... Mūsų už
davinys parodyti tautiečiams Lietuvą, ko
kia ji yra iš tikrųjų. Man rodos, reikėtų 
leisti daugiau išeivijai skirtų leidinių. 
Reikia gilesnio, platesnio mūsų kultūros 
reiškinių nušvietimo, nagrinėjimo, plačių 
mūsų literatūrinio gyvenimo apžvalgų. 
Tautiečiai tuo domisi. Reikėtų su jais 
kartais ir padiskutuoti. Teisybė mūsų .pu
sėje, kodėl jos nepaaiškinti.“

Žinoma, kodėl jos nepaaiškinti, ypač 
jeigu yna norinčių pasiklausti ir pasiklau
syti.

Kauno alus
„The Times“ (gegužės 11 d.) išspausdi

no savo Maskvos korespondento E. Ste
vens reportažą apie Kauno alaus bravorą. 
Jame rašoma:

„Gyvenimas Kauno alaus bravore buvo 
nuolatinė puota. Ji pasiekė savo viršūnę, 
kai atvyko naktinė pamaina.

Du sargai ir 20 darbininkų perėmė bra
vorą į savo rankas. Sargai išritino stati
nę į koridorių, kuriame susirinko ištrošku
si publika su kibirais ir ąsočiais. Sargai 
pripildė jų indus alumi, o savo kišenes 
rubliais ir kapeikomis. Policininkams alų 
davė nemokamai, todėl jie prižiūrėjo, kad 
niekas nekliudytų.

Bravoro viduje naktinės pamainos vy
rai ir moterys vaišinosi kiek norėdami. 
Porą kartų jie taip nusigėrė, kad atsuko 
ne tikrus čiauptus, ir tūkstančiai galonų 
alaus nutekėjo į kanalizaciją. Tačiau nie
kas dėl to nebuvo apkaltintas.

Nerūpestinga vadovybė nekreipė dėme
sio, kas bravore darosi. Jie net nežiūrėjo, 
kad be alaus, dar buvo grobstomi apyniai, 
salyklas ir kiti produktai. Taip dalykai 
būtų ėję ilgą laiką, bet į reikalą įsikišo 
Nadia Semionova. Tuoj po to, kai ji buvo 
priimta į bravorą, Semionova pradėjo 
skųsti darbininkus už jų elgesį ir įteikė 
raštišką raportą Vadovybei.

Vadovybei atsisakius ką nors daryti, ji 
pasiuntė visą bylą „Sovietskaja Litva“ re
dakcijai į Lietuvos sostinę Vilnių.

Greit po to atvyko keliaujantis laikraš
čio reporteris. Jis kalbėjosi su vadovybe 
ir su Nadia. Matė, kaip vienas sargas auš
tant pylėsi alaus atsipagirioti.

Po to vadovybė pradėjo veikti: pašalino 
vieną sargą ir paskelbė „griežtą įspėjimą“ 
prasikaltėliams. Pačią vadovybę griežtai 
papeikė Lietuvos maisto ministerija.

Tačiau kai reporteris vėl atvyko po ke
lių savaičių, viskas ėjosi po senovei. Vie
nintelis asmuo, kuris tikrai nukentėjo, 
buvo Nadia Semionova. Ją smarkiai pri
mušė darbininkai, kuriuos ji buvo įskun
dus!.“
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AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
J .Petrėnas — 5.00 sv., dr. J. Mockus — 

0.50 sv., F. Šilingas -— 1.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
J. Sauliūnas — 10.00 sv.

PATIKSLINIMAS

Praėjusios savaitės ,jE. Lietuvio“ (Nr. 
20) pirmame puslapyje žinutėje „Vizitas 
atšauktas“ klaidingai išspausdintas nau
jausios Solženicyno knygos vardas. Ten 
parašyta „Leninas Maskvoje“, o turėjo 
būti „Leninas Zueriche“.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį,, ruošiamas 
baltų deportacijų 35 metų sukakties mi
nėjimas.

Kalbės rusų disidentas Vladimiras Tel- 
nikoff ir jo žmona Galja. Savo paskaitoje 
apie įkalinimus jie žada papasakoti apie 
apsilankymus Lietuvoje ir Latvijoje. Be 
to, bus trumpa muzikinė programa.

Minėjimas įvyks Ukrainiečių Namuose, 
154 Holland Park Avenue, W11 (artimiau
sia požeminė stotis — Holland Park).

Pradžia 7 vai. vak.
Baltų Taryba

LONDONAS
ŠAUNUS BALIUS

Gegužės 8 d. Lietuvių Namuose daina- 
viečių ruoštasis tradicinis Pavasario ba
lius praėjo linksmoje nuotaikoje. Susirin
ko nemaža žmonių, nors gal kas ir patin
gėjo tokį tvankų šeštadienį iš namų paju
dėti. Gera muzika, puikus Ruseckų bufe
tas ir gausi loterija nuotaiką dar daugiau 
pakėlė. Tačiau labiausiai visus pradžiugi
no maloni ir netikėta 'kultūrinė programė
lė, kurią atliko E. šovos šeimos ir iš Brad- 
fordo D. Rusino akordeonistų grupė. Dar
niai skambėjo akordeonų muzika, tarpais 
mažojo Šovu'ko dūdele pavairinamia, o 
pabaigai visi klausytojai buvo įtraukti 
dainom

Tikume, kad jie dažniau pasirodys lie
tuviškuose parengimuose.

„Dainavos“ Moterų Sambūris dėkoja vi
siems aukotojams, rėmėjams ir atsilan
kiusiems, o ypač programos išpildyitojams.

PARAPIJOS IŠVYKA J KRYŽIŲ ŽYGĮ 
AYLESFORDE

Liepos 11 d. (sekmadienį) Aylesforde 
įvyksta Kryžių Žygis už persekiojamą Baž
nyčią komunistiniuose kraštuose.

Lietuviai prašomi kiek galima greičiau 
užsirašyti į išvyką.

Yra gautas pasiūlymas iš latvių ir balt- 
gudžių išvyką rengti bendrai. Tad būtina 
greitai sužinoti, kiek lietuvių numato da
lyvauti. Kaina £1.50.

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 30 d. (sekmadienį) į Lietuvių 
Sodyboje įvykstantį sąskrydį rengiama iš
vyka. Išvažiuojama nuo Lietuvių bažny
čios, 21, The Oval, Hackney Rd., E2 8.30 
vai. ryto punktualiai, ir nuo Lietuvių Na
mų, 1-2 Ladbroke Gardens, W11 9 vai. ry
to punktualiai. Pavėlavusiųjų nebus lau
kiama

Kaina vienam asmeniui du svarai. Užsi
rašyti Lietuvių klebonijoje arba Lietuvių 
Namuose. Kulionpiniigiai sumokami užsi
rašant. t

Šiuo metu jau yra likęs tik nedidelis 
vietų skaičius.

LONDONO LIETUVIŠKOSIOS 
PARAPIJOS 75 METŲ SUKAKTUVĖS

Sekmadienį, gegužės 23 d., Londono lie
tuviškoji parapija švenčia savo deimanti
nes sukaktuves.

Sukaktuvines pamaldas koncelebruos 
Vakarų Europos lietuvių vyskupas Anta
nas Dėksnys kartu su visais sukaktuvėse

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEIGH — gegužės 23 d., 5 vai., St. Jo
seph's bažnyčioje

MANCHESTER — gegužės 30 d., 11 vai.
GLOUCESTERYJE — gegužės 22 d„ 13 

vai., St. Peteris, London Rd.
STROUDE — gegužės 22 d., 17.30 vai., 

Beeches Green. Išpažintys nuo 17 vai.
NOTTINGHAME—- gegužės 23 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — gegužės 30 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME -- birželio 6 d., Sekmi

nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje. Daly
vauja vysk. dr. A. Deksnys. 

dalyvaujančiais kunigais. Mišių metu bus 
teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas.

Sukaktuvėse dalyvaus prel. J. Gutaus
kas, , vyskupas C. Sipovič, latvių R. kat. 
kun. P. Girsis, S. J, ir kt.

į parapijos sukaktuvinius pietus atvyks 
Millwall šv. Edmundo parapijos klebonas 
W. P. Brown. Jis yra Škotijos lietuvis.

Labai pageidautina', kad pamaldose da
lyvaujantieji žmonės užimtų savo vietas 
bažnyčioje prieš pamaldų eiseną.

2 vai. po pietų Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345A Victoria Park Rd. E9, bus 
sukaktuvių pietūs. Pietų metu meninę pro
gramą atliks Virginija Inkrataitė, — 
Australijos (lietuvaitė, kylanti piano 
žvaigždė, ir solistė Robin Liptrott. Londo
no tautinių šokių grupės akordeonistai E. 
Šova, A. šovaitė ir D. Rusinąs pagros 
akordeonais.

Norintieji dalyvauti pietuose, turi iš 
ankstė įsigyti bilietus, kurių kaina £1.50. 
Dalyvių Skaičius yra ribotas, todėl bilie
tai sekmadienį prieš pietus nebebus par- 
duodimai. Po gegužės 19 dienos bilietus 
bus galima gauti tik klebonijoje (21, The 
Ovai ,HadkneyRd„ E2. Telef. 01 739-8735).

Londono lietuviškosios parapijos kuni
gai ir parapijos taryba kviečia visus lon- 
doniečius dalyvauti savo parapijos dei
mantinėse sukaktuvėse. Būtų malonu, kad 
londoniečius ta proga aplankytų ir kitų 
kolonijų tautiečiai.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Visli platintojai prašomi grąžinti bilietų 
šakneles iki gegužės 26 dienos. Traukimas 
bus gegužės 29 dieną, Sparto ir Socialinio 
klubo patalpose, 7 vai. vakaro.

LIET. SODYBA
SĄSKRYDIS LIETUVIŲ SODYBOJE

Gegužės 29-30 d. d. Lietuvių Sodyboje 
vyksta tradicinis lietuviškas sąskrydis, 
kuris šiais metais jau bus 21-sis.

Šeštadienį, gegužės 29 d. vakare bus 
susipažinimo vakarais. Gros gera muzika, 
veiks bufetas ir valgykla.

Sekmadienį, gegužės 30 d., numatoma 
tokia programa: 11.30 vai. ryto pamaldas 
laikys vyskupais Antanas Deksnys. Pamal
dų metu giedos Londono choras, vedamas 
J. Čemio.

Tuojau po pamaldų Sodybos salėje 
įvyks koncertas. Dainuos Londono Lietu
vių choras, vedamas J. Černio. Australi
jos lietuvaitė Virginija Inkrataitė pateiks 
piano muzikos. Solistė Robyn Liptrott, pa
lydint pianu Virginijai Inkmataitei, padai
nuos kelias dainas.

Po koncerto pietūs. Apie 3 vai. po pietų 
pasirodys Londono tautinių šokių grupė, 
pademonstruos šokius, kuriuos šoks tau
tinių šokių šventėje Čikagoje. Gloucesterio 
lietuvių mergaitės, vadovaujamos M. Gel- 
vinauskienės, praplės tautinių šoklų pasi
rodymą.

Lietuviai, atvykstantieji su savo .palapi
nėmis į Sodybą, sąskrydžio metu nemokės 
už ja® jokio mokesčio. Tačiau pageidau
jama, kad būtų atsiklausta Sodybos vedė
jo, kur palapines pasistatyti.

DBLS Centro valdyba ir Sodybos vedė
jai kvieča visus sąskrydyje gausiai daly
vauti.

DBLS Centro Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
WOLVERIIAMPTONAS

NAUJA VALDYBA

Wolverhampton DBLS skyrius balan
džio 25 d. išsirinko naują valdybą: Jonas 
Petkevičius — pirm., Jonas Bertašius — 
sekr., Algis Bundonis — kasininkas, Vy
tas Bundonis ir Genutė Ivanauskienė — 
valdybos nariai.

Miela ir malonu, kad į Wolverhamptono 
DBLS skyriaus vadovybę įsijungė jauno
sios .kartos atstovai.

STOKE-ON-TRENT
SĖKMINGAS MINĖJIMAS

Kaip jau buvo rašyta dvidešimtmečio 
minėjimo proga, ši lietuviška kolonija gy
vena išsibarsčiusi net penkių miestelių ra
jone, 72-jų kvadratinių mylių plote. Aiš
ku, tai sudaro sunkumų, norint surengti 
minėjimą, šokius ar kokio žymesnio as
mens priėmimą.

Šiais metais minint Motinos Dieną, val
dyba nuogąstavo, kad gali būti maža da
lyvių. Tad suprantama, kaip džiaugėsi 
rengėjai ir jų vadovais pirm. P. Dudėnas, 
kai kaimynai iš Manchesterio, Wolver
hamptono ir Birminghamo 'atvyko į talką. 
Tai buvę bene gražiausias minėjimas. Pil
na salė svečių ir savųjų, nors iš kai kurių 

apylinkių saviškių ir nesimatė. Tai bend
ra apatija, pastebėta Ir kitur.

V. Andruškevičius palygino motinos 
meilę su kitos rūšies meilėmis ir nusakė, 
kaip ten gali atsirasti pyktis, skausmas, 
įžeidimai ir net žudynės. Tuo tarpu moti
nos meilė neprisileis nuskriausti, apleisti 
ar išsižadėti sąlvo mažo ar suaugusio vai
ko.

Po to sekė jauno entuziasto J. Pod Vols
kio sudarytas montažas. Jis yra Manches
terio Lietuvių Filmo ir Radijo vieneto va
dovas. Jam talkininkavo žinomas drožinė
jimo menininkas K. Steponavičius. J. Pod- 
voiskis per dešimtį minučių puikiai pade
monstravo eilių ir choro pynę, pritaikytą 
motinoms paminėti ir pagerbti. Galop, ne
lauktai Wolverhamptono savanoriai-mėgė- 
jai taip pat sutiko padainuoti. Vyrų ir mo
terų sekstetas padainavo keletą eleginio 
pobūdžio dainelių mūsų motinoms prisi
minti.

Giliausiai sujaudintas pirm. P. Dudėnas 
dėkojo už gražią kaimynų talką ir iš šir
dies gilumos pareiškė ačiū, šimtą kartų 
ačiū!

Tai buvo lietuviškais pagrindais bei pa
pročiais atlikta talka. Taip tęsėsi pobūvis 
iki 12-tos nakties. Pakilioje ir draugiškoje 
nuotaikoje pasidalyta loterijos laimikiais 
ir, žinoma, paragauta, gaivinančių ir svai
ginančių gėrimėlių. Duok, Dieve, daugiau 
panašiai draugiškai ir kaimyniškai ben
dradarbiauti. \

Kadangi artimoje ateityje mūsų skyrius 
turi kitą garbingą ir svarbų uždavinį, tai 
pirm. P. Dudėnas jau iš anksto bandė 
gauti pažadų-talkai, kai birželio 13 dieną 
čia lankysis Europos vyskupas dr. Anta
nas Deksnys. Atrodo, kad ir vėl nebūsime 
vieni, o tai jau didelė paguoda mažai ko
lonijai .Gal būt, kaimynai, atvykdami pa
gerbti Jo Ekscelencijos, įneš dar vieną in
dėlį į bendras iškilmes, nes padės mums 
pagerbti ir mūsų ilgametį veikėją ir pir
mininką, kuriam tą dieną sueina 60 metų 
amžiaus ir 25-ri metai nenuilstamos veik
las skyriaus gyvenime.

V. A.

GLOUCESTERIS
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 30 d., isdkmadienį Gloucesterio 
ir Stroudo lietuviai rengia išvyką į Sody
bą. Išvažiuojame iš Gloucesterio 7.30 vai. 
ryto nuo ukrainiečių klubo, 37 Highland 
Rd. Iš Stroudo — 8 vai. ryto iš miesto 
centro.

Prašome nesivėluoti.
Skyriaus valdyba

DERBY
PATIKSLINIMAS

Vysk. dr. A. Deksnys lietuviams pamal
das laikys ir teiks Sutvirtinimą bei Pirmą 
Komuniją Sekminėse, birželio 6 d., 14 vai. 
Įsidėmėtina, kad bažnyčia bus nurodyta 
kitą savaitę.

Po pamaldų vaišės su menine programa. 
Užsirašoma iki gegužės 26 d. pas P. Ma
kūną, 19 Peach St. arba kum. Matulį, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH. Telef. 0602-865 738.

Visi į retą iškilmę iš visur maloniai 
kviečiami.

L. Sielovada — Bendrija

Skautiškuoju keliu
SVEIKINAME SAVO VYSKUPĄ

Lietuvių Skautų Sąjungos Anglijos-Vo- 
kietijos rajonų skautai sveikina savo na
rį, L. S. S. Geležinio Vilko aukščiausiu or
dinu apdovanotą skautininką, Jo Ekscelen
ciją Vyskupą dr. Antaną Deksnį, švenčian
tį savo 'amžiaus garbingą 70 metų sukaktį.

Linkime Jums, Ekscelencija, kad Visa
galio ranka laimintų Jūsų darbus ir teik
tų stiprybės ir ištvermės.

Lenkiame savo galvas, dėkodami Jums 
už tėvišką globą, kurią visada pajuntame 
Jūsų atsilankymų metu.

Nuolat budintys Dievo, Tėvynės ir Arti
mo tarnyboje

LSS Anglijos-Vokietijos rajonų skautų 
vadija, sesės ir broliai

AUKOS PAVASARIO STOVYKLĖLEI

Skauitų-čių pavasario stovyklėlei, įvyku
siai Manchesteryje, aukojo:

D. Jelinskas — 10.00 sv., kun. V. Kamai- 
tis — 8.33 sv., Alb. B. Rimeilkis — 5.00 sv., 
VI. Kupstys — 2.00 sv., J. Naujokas — 
2.00 sv., O. Ramonienė — 1.00 sv., Alb. Pu- 
pelis — 1.00 sv., Alb. Miliūnas — 1.00 sv., 
R Sidarienė — 1.00 sv., A. Žukauskas — 
1.00 sv.

Aukos Rajonui

Ona Ramonienė — 2.00 sv. Alb. Rimei- 
kis „Budėkime“ leidiniui paremti — 1.00 
sv.

J. Lev i n kk as, Derby, paaukojo Skautų 
vasaros stovyklai 2.00 svarus ir Skautų 
Fondui 1.00 sv. Skautiškas ačiū.

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams ta
riame nuoširdų ačiū.

Rajono Skautų Vadija

Po Chicagos dangum
NETEKOME RADIJO PROGRAMOS

Balandžio 23 d. lietuviškai visuomenei 
buvo tarytum liūdesio ir susimąstymo die
na. Uždaryta daugiau kaip 40 metų veiku
si lietuviška radijo programa Margutis. 
Paskutinius žodžius tarė vedėjas P. Pet
rulis, pareikšdamas viltį, kad gal gaus vie
tos kitose stotyse, bet nežinia, kada vėl su
grįš. Margučio direktorių tarybos vardu 
atsisveikino VI. Adamkus, kuris su gailes
čiu pažymėjo, jog po 10 metų toje pačioje 
stotyje nebėra vietos, nes nuo pirmadie
nio bus vien tik angliškos programos. Ki
ti užmokėjo daugiau, ir stotis pakeitė sa
vo nusistatymą. Algis Regis, kuris taip pat 
jau apie 5 metus išdirbo Margutyje, atsi
sveikino su liūdesiu širdy, nes jis dar jau
nutis, o tiek meilės ir rūpesčio*buvo įdė
jęs į radijo programas. P. Petrulis padė
kojo visiems: rėmėjams, talkininkams,

Kas nauja Brazilijoje?
Po kongreso. Prabėgo, UI PLJaunimo 

kongresas, svečiai išvažiavo, vietos lietu
viai pradėjo tikrai užpelnytas atostogas' 
po įtempto darbo. Liko lyg ir tuštuma. 
Vienas kitas suabejojo, ar su svečiais ne
išvažiavo ir gražūs kongreso planai...

Pasirodo, kad jaunimo kongreso dienos 
paliko savo pėdsakus Brazilijos lietuvių 
tarpe. Naujos patirtys, jaūni-mo užkre
čiantis entuziazmas jau rodo pirmus dai
gus po kongreso.

Lietuvių Imigracijos Brazilijon 50-me- 
tis ruošiamas visu smarkumu. Sudarytas 
komitetas pradėjo savo darbą. Pramatyta 
šių metų laikotarpyje visa eilė minėji
mų, primenančių vietos gyventojams lie
tuvį emigrantą. Komitetas paskelbė Imi
gracijos ženklo —- simbolio — konkursą. 
Kviečiami visi imigrantai rašyti savo pri
siminimus, straipsnius, rašinius, kurie 
bus spausdinami lietuvių ir portugalų 
kalbomis specialiai pramatytuose leidi
niuose. Birželio mėnesį Santa Isabel vie
tovėje ruošiama gegužinė ir Joninių lau
žas finansams telkti. Bus prašyta miesto 
savivaldybės V. Zelinoje esančią aikštę 
pavadinti Lietuvos vardu. Taip pat taria
masi ten pat lietuvio imigranto paminklo 
statymo reikalalais. Dramos ratelis Žil
vytis ruošia specialiai pritaikytą dramą. 
Gegužės pabaigoje ruošiamas pirmųjų 
1926 metų imigrantų pagerbimas ir vai
šės Jaunimo Namuose, Vila Zelinoje. Vi
toje metinėje Pabaltiečių parodoje, S. 
Paulo miesto centre, kuri įvyks rugpjūčio 
15-30 d. d., bus skirta ypatingai daug vie
tos lietuvių imigracijos Brazilijon istori
nei medžiagai.

„Nemuno“ tautinių šokių grupė daly
vaus V-oje Tautinių šokių šventeje Čika
goje rugsėjo 5 d. kartu su kitomis šokių 
grupėmis iš Pietų Amerikos, Europos, 
Kanados ir JAV. Ta proga šokėjai orga
nizuoja didesnę ekskursiją.

Didysis S. Paulo dienraštis „O Estado 
de Sao Paulo“ Vasario 16-tos proga pa
skelbė nemažą straipsnį apie Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą ir Manifestą 
apie Pabaltijo tautų užgrobimą ir įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Tas straipsnis su

SIUNTINYS 1/(1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir persiuntimo iš
laidomis £65.00.

Jei kas pageidauja, galima pridėti šių, žemiau 
išvardntų, arba kitokių prekių!

Vyriški arba moteriški nertiniai £8.50
Vilnonės gėlėtos skarelės £3.50
Crimplene medžiaga moterišk. kostiumėliui £9.00 
Crimplene medžiaga suknelei £5.50
Dirbtinis mink moteriškam paltui £24.00
Nailoniniai marškiniai £4.00
Lietsargiai, telescopic £4.00
Vilnonė, vyriška eilutei medžiaga £18.00

Kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01 -731 8734 
arba 01-460 2592

prekybininkams ir visuomenei, per tiek 
metų susigyvenusiai, kartu padėjusiai 
įvykdyti įvairius, Lietuvai naudingus dar
bus. Tikėkime, kad „poilsis“ nebus ilgas, 
bet kitur pritapti nebus lengva.

Gaila, kad per 30 metų niekas nesirūpi
no sudaryti bendrovę ir įsigyti savo stotį. 
Dabar jos kainuoja milijonais, bet anuo
met nebūtų gal sunku buvę stotį įsigyti.

Dabar Chicagoje liko tik dvi lietuviš
kos programos: kasdien Sophie Barčus ir 
sekmadieniais A. M. Rudžių vedamas ir 
leidžiamas Lietuvių Forumas. S. Barčus 
labai blogu laiku — 12.30 p. p., o L. Foru
mas — 2 vai. p. p. Sekmadienių vakarais 
vyksta Lietuvių Televizija, bet jos kelias 
irgi vargingas. Taigi blėsta lietuvybė išei
vijos sostinėje, bet tikėkime, kad dar at
gis Margutis, o gal ir naujų entuziastų at
siras.

silaukė didelio dėmesio vietos brazilų vi
suomenėje. Rašytojas Joao Alves das Ne
ves, remdamasis tuo manifestu ir jo da
viniais, atspausdino kitą platų straipsnį 
„Baltiečių sovietizacija“.

Literatūros Ratelis veikia nuo 1971 me
tų. Jo nariai renkasi kas mėnesį, skaito 
savo ' ir kitų kūrybą, ruošia spaudai 
straipsnius. Šiais metais jam vadovauja 
Literatūros ir Istorijos fakultetus baigian
ti stud. Živilė Jūraitytė. Dabar jau gimė 
ir jaunųjų šakelė. Jaunieji balandžio 10 
d. suruošė savo pirmą vakarą, kurio me
tu susirinkusieji klausėsi paskaitos apie 
Eglę, žalčių karalienę ir žalčių kultą se
nojoje lietuvių pagonių tikyboje. Kartu 
girdėjo 'lietuvių tautinių šokių istoriją ir 
išsivystymą iki dabartinių formų. Dar pa
matė Lietuvos pajūrio skaidrių. Sekanti 
sueiga pramatyta ruošti kartu su išvyka, 
kur bus svarstomos kitos lietuvių kultū
ros temos.

Mėnesinė susirinkimų diena. Kad nerei
kėtų daug kartų rinktis ir gaišti laiką 
dažnoms kelionėms, kun. J. Šeškevičius 
pasiūlė lietuvių parapijoje skirti vieną 
sekmadienį susirinkimams. Toks pirmas 
bandymas įvyko V. Zelinos parapijos sa
lėje. Įvairių draugijų atstovų, dalyvių ir 
jaunimo suskaityta 213 asmenų. Mėnesi
nė susirinkimų diena, atrodo, išspręs S. 
Paulo lietuviams dažnų susirinkimų ir di
delių tolių problemas. Paskutinis mėnesio 
sekmadienis bus skirtas S. Paulo lietuvių 
veiklos reikalų svarstymams.

' A. D. Petraitis

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Kadangi laš pas jus vis tiek jau nedir
bu, prašau mane atleisti iš darbo ir išduo
ti neužterštą knygutę“.

(Iš pravaikštininko pareiškimo)

, .Pasižadu daugiau nenusižengti, nes 
mama jiaiu sena ir nebeperneš griežto re
žimo kolonijos“.

(Iš baigiamojo žodžio teisine)
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