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Tavo vardas —
Lietuva

Kas darytina?

.Buvo mūsų krašte vasara, kurios
kulminacija, kai Liaudies seimas priėmė
kiekvieną dieną vadinome istorine. 1940ųjų birželis ir liepa, revoliucinių įvykių
„Deklaraciją apie valstybės santvarką1',
paskelbdamas Lietuvą Tarybų Socialisti
ne Respublika. Kai tą pat liepos 21d. pla
čiai nuskambėjo ^rita deklaracija: „Lietu
vos Liaudies seimas yra įsitikinęs, kad tik
DOMISI ELTOS BIULETENIAIS
įstojimas į Tarybų Socialistinių Respubli
D.
Britanijos ambasada prie J. Tautų,
kų Sąjungos sąstatą patikrina Lietuvos.
negavusi
kai kurių anglų kalba leidžiamų
valstybės suverenumą, tikrą pr amonės ir ]
žemės ūkio pakilimą, tikrą tautinės kul ELTOS biuletenių, prisiuntė biuletenio re
tūros pražydimą, visišką medžiaginių ir dakcijai tokio turinio laišką:
„Jūs laikas nuo laiko siuntinėjate me
dvasinių liaudies jėgų išsivystymą“.
Tokiais žodžiais pradeda vedamąjį „Ta džiagą mūsų atstovybei, šiuo norime pa
vo skambantis vabdas“ kūrybinių jėgų sa tvirtinti, jog mes ja domimės ir būtume
vaitraštis „Literatūra ir menas“ (Nr. 29). dėkingi reguliariai gauti jūsų spaudą nuo
(ELTA)
Ir kiek daug neteisybės tais kėliais pir šio laiko.“
maisiais sakiniais pasakyta!
GRUZIJOJ NE VISKAS TVARKOJ
Taip, tai buvo istorinė diena, kai nepra
šyti svečiai, plienu kaustytais vežimais
Sov. Sąjungos komunistų partija pa
atvyko į mieląjį Lietuvos kraštą ir, tarsi skelbė rezoliuciją, kurioje sakoma, kad
Barančiai, pradėjo jį niokoti.
1972 m. padarytieji sprendimai, liečią
Koks nuostabus vadinamojo Liaudies Gruzijos komunistų ir valdžios nepakan
seimo pramatymas! Gal kiek sunkiau bū kamą pareigingumą, turėję gerų rezulta
tų preciziškai diskutuoti „pramonės ir že tų. Tada buvę konstatuota, kad Gruzija,
mės ūkio pakilimą“ arba „tautinės kultū turėdama derlingas žemes, gerą klimatą
ros pražydimą“, nes niekas nežino, ilki ko ir didelius intelektualinius rezervus, atsi
kio laipsnio Lietuvos ūkis ir tautinė kul liko nuo Sov. Sąjungos gamybinio vidur
tūra būtų išsivystę, jei kraštas ir toliau kio. Dabar padėtis esanti žymiai pagerė
būtų likęs laisvas ,ir nepriklausomas. jusi, nes Gruzijos komunistų partija ryž
(Sprendžiant iš priešokupacinių tempų, tingai kovojanti, kad Lenino principai bū
žmonės šioje srityje būtų tikrai dar to tų įgyvendinti. Tačiau ir dabar dar kadrų
liau pažengę). Tačiau kalbėti apie valsty atranka esanti nepakankama, per didelis
bės „suverenumo patikrinimą“, yra nie biurokratizmas, atsakomybės stoka. Dis
kas daugiau, kaip piktas pasijuokimas.
ciplina dar vis esanti nepakankama, ne
Straipsnis Skirtas literatūros ir meno žiūrima dirbančiųjų reikalų ir nepakan
pažangai per okupacijos laikotarpį pavaiz kamai pasinaudojama savikritika.
duoti. Tik gaila, kad jame suminėtieji „žy
Jau anksčiau buvo skelbta, kad Gruzi
mieji literatūros ir meno veikėjai, pradė- joje nacionalizmas dar vis nesąs išnykęs.
jusieji socialistinio lietuvių meno epo Tuo labiau,. kad Stalino laikais (jis pats
chą“, visi yra gavę išsilavinimą nepriklau buvo gruzinų kilmės) jie jautėsi privile
somoje Lietuvoje ir tą „epochą“ pradėję gijuoti.
dar priešokupaciniais laikais.
Neteisinga būtų neigti, kad per trisde „PRAVDA“ SMERKIA IZRAELIO ŽYGĮ
šimt šešis metus Lietuvoje neiškilo naujų
Politinis „Pravdos“ korespondentas J.
literatūros, mokslo, meno ir kultūras pa Žukovas rašo, kad Izraelio žygis Ugando
jėgų. Jų yra, Ir vis naujų atsiranda. Ir jei je gelbstint pagrobtuosius, esąs piratiškas
gu dabar lietuviškasis genijus, tautas kū veiksmas, kuris visų turįs būti pasmerk
rybinės jėgos pajėgia prasiveržti pro ge tas. Jis sako, kad buvę užmušti ne tik šeši
ležinius biurokratijos ir cenzūros lankus, „hijackers“, bet taip pat keli pagrobtieji
tai į kokias aukštumas jos būtų iškilusias, ir 20 Ugandos kareivių. Sužeista 32 žmo
būdamos laisvos ir nevaržomos! Gal būt, nės. Aerodromas buvęs smarkiai apnai
Lietuvos rašytojų ir menininkų kūryba kintas ir sudeginta 10 lėktuvų. Po Izrae
mažiau „skambėtų“ Sov. Sąjungoje, socia lio žygio, E. Bendruomenė ir Nato svarstą
listiniuose kraštuose ir mažai raštingų bendrą planą, kaip ateityje kovoti su pa
Azijos tautelių tarpe, bet jos vardas tik našiais atsitikimais.
rai plačiau būtų žinomas Vakarų pasau
lyje. Sudėjus lį krūvą po visą pasaulį išsi
BERLYNO SIENOS SUKAKTIS
blaškiusias ir Sibiran ištremtas lietuvių
Rugpiūčio
12 d. sukako 15 metų, kai
kūrybines pajėgas su naujai priaugančio
mis, tų pajėgų balansas 'būtų tikrai impo buvo pradėta statyti IBteriyno siena — la
biausiai sustiprinta siena tarp dviejų
nuojantis.
„Vienas didžiausių mūsų laimėjimų yra valstybių pasaulyje. Prie jos statybos dir
komunistiniais idealais apginkluotos, ne bo 20.000 darbininkų. Siena yra apsaugo
pertraukiamais ryšiais su socialistiniu gy ta minų laukais, elektroniniais detekto
venimu ir darbo liaudimi surištos, aukštą riais ir stipriomis sargybomis. Ir vis dėlto
profesinį meistriškumą pasiekusios meno per 15 metų per ją pabėgo 26.000 Rytų
kūrėjų ir propaguotojų armijos susifor Berlyno gyventojų. Kiek buvo užmušta
mavimas“. Tai Lietuvos pirmojo K. P. bandant pabėgti — neskelbiama.
sekretoriaus P. Griškevičiaus žodžiai, pa
KATALIKAI NESUTARIA
siskolinti minimam vedamajam sustiprin
Marseilles arkivyskupo Etckegaray rūti. Be panašių partijos vadų pareiškimų
Marseilles arkivyskupo Etchegaray rū
joks oficialus laikraščio ar žurnalo įvadi
nis straipsnis neapsieina. Tik per partiją muose buvo numesta bomba. Arkivysku
ir su partija pasiekiami nuostabūs rezul pas tuo metu buvo išvykęs į Eucharistinį
tatai... Tarsi Lietuvos gyventojai būtų kongresą Filadelfijoje. Spėjama, kad bom
niekada negirdėję, kad didžiausi kultūri bą metė arkiv. M. Lefebvre šalininkai. Už
niai, socialiniai ir technikos laimėjimai laikymąsi tradicinių apeigų jis buvo po
kaip tik pasiekiami tuose kraštuose, kur piežiaus suspenduotas.
komunistų įtaka viešajame gyvenime be
HIROSHIMOS SUKAKTIS
veik visiškai nepastebima. Taigi esama ir
kitokių idealų, kuriais galima „apsigink
Rugpiūčio 6 d. sukako 31 metai nuo ato
luoti“, ne vien tik komunistinių.
minės bombos numetimo ant Hiroshimos
Kad tai nėra tušti žodžiai, rodo nese miesto. Min. pirm. Miki dalyvavo tos su
niai šiame laikraštyje skelbtoji Lietuvos kakties minėjime, kuris įvyko specialiai
nacionalinio liaudies fronto deklaracija. įrengtame taikos parke. Bombos rezulta
Iš jos matyti, kad per ilgą sovietų valdy tai — 86.975 užmušti žmonės. Į specialią
mo laikotarpį dar ne visi įsijungė į „ko atominės bombos ligoninę iki šiai dienai
munistiniais idealais apginkluotąją kūrė atvežami pacientai, kurie yra gavę vėžio
jų ir propaguotojų armiją“. Svarbiausia ligas nuo radiacijos. Nuo 1956 m. toje li
yra tai, kad! už nepriklausomą Lietuvą pa goninėje gydėsi 661.463 pacientai.
sisako jaunimas, užaugęs „socialistinėje
epochoje“, laisvo gyvenimo nepatyręs, o
tik apie jį girdėjęs ar skaitęs. Tai žmonės,
Mielą kun. Joną Kuzmickį, jo
kurie nori, kad pradingtų „skambantis“
broliui Zigmui Lietuvoje mirus,
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos
vardas, kurie drąsiai skelbia: Tėvyne, ta
.širdingai užjaučiame ir kartu
vo vardas Lietuva!
liūdime
E. V. Ignaičiai

LENKIJOS INTELEKTUALŲ LAIŠKAS

Grupė žinomų Lenkijos intelektualų ne
seniai pasiuntė ilgą laišką prancūzų dien
raščiui ^Liberation“, kuriame prašoma
padėti išgelbėti iš kalėjimo darbininkus,
nuteistus už dalyvavimą demonstracijose
Varšuvoje ir Radome. Pasirašiusiųjų tar
pe yra žinomas katalikų spaudos žurnalis
tas Kisielewski, jaunosios kartos poetas S.
Baranczyk, artistė H. Mikolajska ir daug
kitų. Savo laiške jie mini vardus žinomų
Prancūzijos ir kitų kraštų intelektualų,
prašydami padėti kaliniams-darbininkams.

ZIGMUI KUZMICKIUI rusų
okupuotoje Lietuvoje mirus, jo
brolį kun. Joną Kuzmickį gilaus
liūdesio valandoje nuoširdžiai
užjaučiame

Bradfordo Bažnytinis Komitetas
ir parapijiečiai

KINIEČIŲ PADĖKOS „MALDA“

Kinijos min. pirm. Hua Kuo-feng pats
perėmė tvarkyti žemės drebėjimo visiškai
sunaikinto Tangshan gyventojų aprūpini
mą. Dėkingi gyventojai, esą, šitaip jam
dėkoję: „Dideli yra dangus ir žemė, bet
dar didesnė partijos malonė. Gilios yra jū
ros ir upės, bet dar gilesnis yra partijos
vado Mao dosnumas.“
BIG BEN

Rugpiūčio 5 d. garsusis Londono laik
rodis Big Ben „streikavo“ 13 valandų. Tai
ilgiausias jo sustojimo laikas nuo 1895 m.,
kada laikrodis buvo padarytas.
Valandas mušantis varpas, kurio me
chanizmas dabar sugedo, sveria 13į tonos.
Jo diametras — 9 pėdos. Varpas buvo at
lietas 1858 m. Whitechapel liejykloje ir
tuo metu jis buvo didžiausias varpas pa
saulyje.
ARABAI LONDONE

Birtų spauda skelbia, kad pasikeitęs va
saros klimatas priviliojo labai daug ara
bų. Geriausi ir brangiausi Londono kvar
talai pajuto arabų „invaziją“. Jie perkasi
namus, nesivaržydami dėl kainų, arba
nuomojasi butus tik vasaros sezonui.
Iš pradžių londoniškiai džiaugėsi pasi
pelnymo galimybėmis, bet greitai nusivy
lė. Turtingieji arabai atsigabeno ne tik
savo nuolat rėkiančius vaikus ir žmonas,
bet ir daugybę tarnų bei darbininkų. Žy
mi jų dalis pirmą kartą išvyko užsienin
ir nežino, kaip elgtis. Nematę iki šiol iš
viečių, arabų tarnai jas naudoja praustis,
o gamtos reikalus atlieka ant grindų. Esą,
jie šlapinasi ir spjaudosi gatvėse, liftuose
ir visur, kur tik papuola.
Daugelis namų savininkų džiaugiasi,
kad vasara eina prie galo, ir jie atgaus sa
vo arabams išnuomotus namus.

Amalrikas kalba
.Sovietų istorikas Amalrikas, išbuvęs
penkis metus darbo stovyklose, pagaliau,
kaip žinome, atsidūrė Olandijoje. „Obser
ver“ (rugp. 8 d.) paskelbė jo ilgą straips
nį, kuriame Amalrikas, kaip ir Solženicy
nas, neglosto vakariečių už jų nuolaidas
sovietams.
Pasiremdamas savo stebėjimais, jis
punktas po punkto įrodo, kad po Helsin
kio konferencijos niekas nepasikeitę. Kai
kur pasikeitę tik veiklos metodai. Pvz.
KGB dabar mažiau areštuoja žinomų di
sidentų, bet už tai labai padažnėjo slapti
nužudymai, užpuolimai gatvėse, padegi
mai, automobilių ir traukinių nelaimingi
atsitikimai. Čia vienu šūviu nušaunami
du zuikiai: atsikratoma nepageidaujamo
asmens ir įbauginami kiti disidentai.
Padėčiai pagerinti, Amalrikas siūlo va
kariečiams įkeisti nuolaidų ir savęs apgau
dinėjimo taktiką. „Ar Vakaruose įsigalės
socialistinė santvarka, ar pasiliks kapita
listinė — jie vistiek tik tada galės išsau
goti laisvę ir „žmogiškąjį veidą“, jei ne
praras žmogaus kilmingumo (dignity)
jausmo. O tas 'bendruomenės ir paskirų
asmenų didingumas yra apsprendžiamas
pagal tai, kaip elgiamasi su už save stip
resniais ir silpnesniais. Šiuo metu mes
matome, kokie nuolankūs yra vakariečiai
stipresniems — Sovietų Sąjungai ir kaip
jie pasikeičia ir nebekreipia dėmesio, kai
susiduria su silpnesniaisiais, pvz. Žmo
gaus Teisių Sąjūdžiu. Toks elgesys rodo
Vakarų sumenkėjimą.“
Baigdamas Amalrikas pasiūlo įvairių
priemonių padėčiai pagerinti. Gal dau
giausia dėmesio vertas pasiūlymas kitų
kraštų vyriausybėms ginti teises savo pi
liečių, kad vykdami į Sovietų Sąjungą, jie
galėtų pasiimti tokią spaudą, kokia jiems
patinka.
Taip pat jis siūlo žurnalistams ir diplo
matinių tarnybų nariams palaikyti ryšį
ne tik su valdžios, 'bet ir su visuomenės
atstovais. Pvz. įvairių priėmimų proga jis
siūlo kviesti ne tik diplomatus ir valdžios
atstovus, o taip pat žinomus disidentus ir
niekam nepriklausančius visuomenės at
stovus. Ypačiai į šiltą reikalą turį atkreip
ti dėmesį V. Vokietijos, Italijos, Britani
jos ir Prancūzijos ambasadoriai.
Vakariečių žurnalistams jis siūlo įsteig.
ti savo klubą ir bendromis jėgomis ginti
teisę perduoti objektyvias žinias. Esą, da
bar vakariečiai žurnalistai stengiasi būti
indiferentiški, jei kuris jų draugas bando
prasilaužti pro sovietinio biurokratizmo
užtvaras. Dar blogiau, jei jie lieka indife
rentiški ir tada, kai „kuris nors jų kolega
laižo Sovietų valdžios padus“.

Solženicyno pasikalbėjimas praeitą pa
vasarį iper Britų televiziją ir radiją turėjo
atgarsio visame pasaulyje. Jo perspėjimą
laisvajam pasauliui atpasakojo spauda,
pakartojo kitų kraštų radijas. į tą perspė
jimą atkreipė dėmesį politiniai sluoksniai.
Bet, praėjus keliems mėnesiams, tos dis
kusijos galėtų būti užmirštos, jeigu neat
sirastų žmonių, kurie klausia: kas daryti
na toliau?
Iniciatyvos ėmėsi Tarptautinis Kultūros
Fondas (International Cultural Founda
tion), kurio centras yra Londone. Jis su
kvietė grupę universiteto profesorių, ko
munizmo žinovų ir paprašė juos tų klau
simą padiškutuoti. Tam tikslui buvo susi
rinkusi apvaliojo stalo konferencija, ku
rioje dalyvavo: Oxfordo u-to prof. Agnes
Headlam-Morley, Bolonijos u-to (Italija)
dr. Roberto Toniati, Bradfordo u-to dr.
Aleksandras Štromas, filosofas dr. R.
Webster, I. C. F. pirmininkas Dennis Or
me ir keli kiti politiniai veikėjai. Po išsa
mių diskusijų jie paruošė pareiškimą, ku
ris dabar yra atspausdintas knygelėje:
„Solzhenitsyn's Challenge to the Western
World, How can we respond?“
Keliomis ištraukomis iš sovietų lyderių
pasisakymų knygelėje parodoma, kad nuo
pat 1917 metų sovietai nuolat kovojo su
kapitalistiniu pasauliu, kaip jie vadina
Vakarų demokratijas. Nuo 1945 metų ta
kova perėjo skirtingas fazes: šaltąjį karą,
taikingą sambūvį ir, pagaliau, dabartinį
„atoslūgį“, ar įtempimo mažinimą — detentę. Tačiau, kaip pats Brežnevas yra pa
sakęs, neatsižvelgiant į atoslūgius, ideolo
ginė kova tarp dviejų socialinių santvar
kų negali būti sulėtinta. Atvirkščiai, kaip
Maskva nuolat kartoja, ji turi būti sustip
rinta.
Vakarai, pasisakydami už atoslūgį, vi
suomet liko pasyvūs ideologinės kovos at
žvilgiu. Net geriausiais laikais demokrati
nis pasaulis stengėsi tiktai sulaikyti ag
resiją. Bet ar ta politinė linija gali užtik
rinti taiką?
Pagal konferencijos dalyvių nuomonę,
Vakarai privalo imtis tokios strategijos,
kuri ne tik sulaikytų komunizmo plitimą,
bet žengtų kiek toliau. Kitais žodžiais ta
riant, Vakarai privalo pasauliniu mastu ir
veiksmingai remti kovojančius dėl laisvės,
kovoti dėl žmogaus sąžinės laisvės, ne
bijoti kelti laisvės klausimo.
Tik tokia politinė linija būtų gyveni
miška. Turint galvoje, kad.žmogaus tei
sės ir laisvas žmonių bei idėjų keliavimas
yra vienintelė patikima garantija, kuri
užtikrintų tarptautinių sutarčių vykdymą,
asmens laisvės klausimas tampa ir paties

atoslūgio tęstinumo pagrindu. „Žmogaus
teisės ir tarptautinis saugumas yra neat
skiriamos problemos“, — sakoma pareiš
kime.
Tokiai politinei linijai vykdyti reikia
sąžiningumo ir privalu atsisakyti dvilypių
standartų. Gana veidmainysčių. Vakarai
privalo reikalauti tokių pat žmogaus tei
sių tautoms Sov. Sąjungoje, kaip vadina
mieji „pažangieji“ reikalauja Čilei, Ispa
nijai ar Pietų Afrikai, nutylėdami apie
Sov. Sąjungą. Faktinai Vakarai turėtų
reikalauti, kad Sov. Sąjungoje tas būtų
įgyvendinta pirmoje eilėje. Visos diktatū
ros yra biaurios, bet Sov. Sąjunga yra vie
nintelė pasaulinio masto diktatūra, kuri
sudaro grėsmę kiekvieno vyro ir moters
laisvei visame pasaulyje.
Nereikia baimintis dėl tokių reikalavi
mų. Jie jokiu būdu nekliudo atoslūgiui,
jei tas žodis yra teisingai suprantamas.
Jei Sov. Sąjungai atoslūgis nekliudo ska
tinti klasių kovą nekomunistiniuose kraš
tuose, tai Vakarams jis neprivalo kliudyti
kovoti dėl laisvės komunistų valdomuose
kraštuose. Vakarai turi remti disidentų
reikalavimus dėl žmogaus teisių ir įvairių
tautų aspiracijų. Helsinkyje Sov. Sąjunga
bent formaliai sutiko įgyvendinti Žmogaus
teisių deklaraciją. Tas įsipareigojimas pri
valo būti vykdomas, jei norima siekti
tarptautinio saugumo.
Konferencijos dalyviai padarė išvadą,
kad prieš Sovietų totalitarinę santvarką
turi būti vykdoma moralinė ofenzyva.
Sov. Sąjunga išleidžia milžiniškas sumas
komunistinei propagandai. Moralinei ko
vai už žmogaus laisvę Vakarai taip pat
turi paskirti kreditus. Tokios išlaidos yra
tiek pat reikalingos, kaip ir ginklavimasis.
Bet jei nebus pradėta moralinė kova, tai
ginklavimosi išlaidams nebus galo. Tik ta
da nereikės išleisti pinigų ginklams ir su
lauksime tikros taikos, kada sėkmingai
apginsime laisvės ir teisingumo principus.
Solženicynas yra pasakęs, kad saugumas
ir pasaulio taika priklauso nuo to, ar su
gebėsime pastatyti dvasines vertybes
aukščiau už egoizmą.
Pareiškimo autoriai ketina savo darbą
tęsti sekančiose konferencijose.
J. R.

NENORI BERLYNIEČIŲ

Sov. Sąjunga atsiuntė protesto notas
Anglijai, JAV ir Prancūzijai dėl plano
įjungti Vak. Berlyno atstovus į Europos
parlamentą. Esą, tai pažeistų keturių vals
tybių Berlyno pasidalijimo sutartį. Vaka
riečiai protestą atmetė.

SoptiįnioS DIENOS
— Romos burmistru išrinktas prof. G.
Carlo Argan, kandidatavęs komunistų są
rašuose.
— Nepatikrintomis žiniomis, Kinijos že
mės drebėjimo aukos gali siekti milijoną
žmonių. Ligoninė ir traukinys buvo pra
ryti atsivėrusio žemėje plyšio.
— Vilniaus aerodrome labai iškilmin
gai buvo sutikta iš olimpiados grįžusi
krepšininkė Angelė Rupšienė ir kiti spor
tininkai.
— „Soviet News“ rašo, kad Lietuvoje
globojami reti juodieji gandrai. Be to,
pranešama,’ kad steigiamos šešios ornito
loginės stotys baltųjų gandrų migracijai
tirti.
— Fort Belvedere — namas, kuriame
Edwardas VIII pasirašė abdikacijos aktą,
parduotas arabų biznieriui, kurio vardas
neskelbiamas.
— Maskvos valstyb. simfoninis orkest
ras atšaukė savo koncertus, kurie buvo
numatyti rugsėjo mėn. Škotijoje.
— Rytų Vokietijos kareiviai, kurie sau
goja Berlyno sieną, gauna specialias pre
mijas, dovanas ir atostogas, jei pagauna,
sužeidžia ar nušauna bebandantį pabėgti.
— Pirmą kartą rusai pasirašė kontrak
tą, leidžianti įvežti Beatles plokštelių
rock & roll albumą.
— Airis J. Dundon nuo 1970 m. buvo 14
kartų ištremtas į Airiją, bet vėl slaptai
sugrįždavo. Dabar jis laukia teismo Leeds
kalėjime.
— Izraelis pasiūlė medicinos ir ūkišką
pagalbą nuo karo nukentėjusiems Libano
gyventojams.
— Patirta, kad pagal tarptautinį susita
rimą, galima gauti atlyginimą už neįteik
tus registruotus laiškus. Tokie atvejai
dažniausiai pasitaiko su laiškais i Sov. Są
jungą.
— Makerere universitete prezidento
Amin kareiviai nužudė daugiau kaip 100
studentų, kurie sudarė jo valdžios opozici
jos centrą.
— Žydų organizacijos nutarė boikotuoti
garsųjį Dorchesterio viešbutį Londone,
kurį arabai nupirko už 9 mil. svarų.
— šachmatų čempionas Karpovas veda

derybas su buv. čempionu B. Fischeriu
dėl susitikimo pasauliniam titului laimė
ti. Esą, Fischeris reikalauja 5 mil. dolerių.
— Anglijoje 1950-1972 m. laikotarpyje
61 žmogus mirė nuo bitės ar vapsvos įgė
limo.
— Amerikietis studentas Bischoff (17)
sumušė kanalo perplaukime rekordą. Iš
Doverio jis pasiekė Prancūziją per 9 vai.
ir 3 minutes.
— Japonijos studentė pakeliui į Sov.
Sąjungą buvo sovietų laive nužudyta ir
išmesta į jūrą. Priežastys ir kaltininkai
nepaskelbti.
— Rodezijoje gyvena tiktai 271.000 bal
tųjų žmonių. Galvojama, kad geriau būtų
juos išpirkti, negu įsivelti į rasini karą.
Tokį planą aptarę dr. Kissingeris ir min.
pirm. Callaghanas.
— Vienoje netikėtai sugriuvo vieninte
lis karo metu neišsprogdintas tiltas per
Dunojų. Žuvo tiktai vienas žmogus.
— Kazachstane teisiama 13 žmonių, ku
rie sunkvežimiais vogė kolchozų grūdus.
— Atlanto vandenyne prie Newfound
land nukrito sovietų žvalgybinis lėktuvas.
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Tiesa apie Rusijos Bažnyčias

23-ioji Studijų savaitė
Šių metų Lietuviškoji studijų savaitė
Įvyko rugpiūčio 1-8 d. d. Chantilly, netoli
Paryžiaus. Apie 125 dalyvių iš Europos,
šiaurės Amerikos ir Australijos pasidali
jo mintimis įvairiomis temomis.
Savaitės programa prasidėjo rugpiūčio
1 d. Kun. Petrošius (Prancūzijos lietuvių
kapelionas ir Pr. L. B. pirmininkas) tarė
sveikinimo žodžius ir trumpai papasakojo
apie Prancūzijos lietuvius. Susipažinimo
vakarą pradėjo talentinga estrados daini
ninkė Violeta Rakauskaitė-Land lietuviš
kų estrados dainų koncertu. Po koncerto
dalyviai vaišinosi vynu, atnaujino senas
pažintis ir sudarė naujas draugystes.
Savaitės oficialus atidarymas buvo se
kančią dieną. Dalyvius sveikino V. Natke
vičius (Vasario 16 gimnazijos direktorius
ir studijų savaitės moderatorius), Chan
tilly Kultūrinio Centro vedėjas Abbė, dr.
Gerutis, dr. Čeginskas, G. Juozapavičiūtė
(PUS pirmininkė), Barasas ir dr. Radvi
la.
Pirmąją paskaitą skaitė sociologas V.
Bartusevičius — „Intelektualai tarp kai
rės ir dešinės“. Prelegentas pirmiausia
apibrėžė terminologiją ir po to gana smul
kiai išnagrinėjo intelektualų vietą 'ben
druomenėje. Ypač išsamiai buvo kalbėta
ąpie kairiųjų intelektualų galvoseną bei
psichologiją. Prelegentas pateikė įdomių
palyginimų tarp marksizmo teorijų ir
krikščionybės mokslų. Kai kurie prelegen
to teiginiai sukėlė šiek tiek kontroversijų
diskusijų metu.
Pirmos dienos vakare puik. Įeit. D. Sku
čas (USAF) kalbėjo apie „NATO proble
mas“. Prelegentas labai vaizdžiai palygi
no Šiaurės Atlanto ir Varšuvos Paktų ka
rinius pajėgumus. Varšuvos Pakto valsty
bės turi geroką kiekybinę persvarą Vidu
rinėje Europoje. Iki šiol NATO kariuome
nės buvo techniškai geriau apginkluotos,
bet ta padėtis dabar gali būti pasikeitusi.
Kadangi NATO kontroliuoja civilinė Ta
ryba, kurioje visi nariai turi iš anksto su
tikti, tai sprendimai daromi labai lėtai.
Konkurencija tarp atskirų NATO valsty
bių irgi sukelia nemažai sunkumų. Prele
gentas taip pat išaiškino ankstyvesnę ir
dabartinę šiaurės Atlanto Sutarties stra
tegiją. Po paskaitos buvo labai įdomios ir
gana techniškos diskusijos politinėmis bei
kariškomis temomis.
Studijų savaitės antroji diena turėjo la
bai pilną programą su trimis paskaitomis:
dr. J. Griniaus „J. Grušo Barbora Radvi
laitė“, kun. R. Krasausko „Lietuvos Baž
nytinės Provincijos įkūrimas“, R. Bačkio
„Komunistinis iššūkis V. Europoje“.
Dr. Grinius pirmiausia paaiškino apie
Radvilaitę istoriniu požiūriu. Radvilaitė
buvo Lietuvos didiko duktė, ištekėjusi už
karaliaus Žygimanto Augusto. Karaliaus
motina Bona ir lenkų didikai labai prieši
nosi toms vedyboms ir nenorėjo Barborai
Radvilaitei duoti karalienės vainiko. Tik
po kelis metus užsitęsusio konflikto jinai
buvo 'apvainikuota. Deja, tuo metu Radvi
laitė jau sunkiai sirgo — ji mirė 6 mėne
sius vėliau.
Grušo drama vaizduoja tuometinius
įvykius labai stilizuota forma. Daug isto
rinių asmenų neparodoma. Pagrindinė
dramos tema yra vyro ir moters meilė.
Aplink ją sukasi karaliaus bei valstybės
ir gėrio su blogiu konfliktas. Pjesėje iš
reiškiama daug filosofinių ir moralinių
idėjų.
Ši drama sukėlusi didelį susidomėjimą
Lietuvoje. Dėl jos režisūros įvyko didelis

konfliktas tarp Kauno teatro režisieriaus
J. Jurašo ir sovietinių cenzorių, šio kon
flikto rezultatas — Jurašo išsiuntimas į
Vakarus. Atrodo, kad pjesė išreiškė per
daug patriotinių bei tautinių minčių, ku
rios režimui nepatiko. Veikalas pasirodė
scenoje tik gerokai vėliau, po kai kurių
„ištaisymų“.
t
Paskaita buvo papildyta vienos stud, sa
vaitės dalyvės, kuri buvo mačiusi šį spek
taklį Vilniuje.
('bus daugiau)
aVč

Vieno žodyno paslaptis

Trys Vakarų institutai kartu paskelbė
raportą apie tai, kaip nuo pat Helsinkio
deklaracijos pasirašymo Sovietų vyriausy
bė varžo tikinčiųjų teises. Raporto pa
grindą sudaro nagrinėjimas sovietinių
įstatymų, liečiančių religiją. Tas nagrinė
jimas susideda iš dviejų dalių: viena pa
rašyta Vakaruose, o antroji Rusijoje, ši
pastaroji yra dviejų ortodoksų, kun. Gleb
Jakunino ir Levo Regelsono laiškas, adre
suotas Pasaulinės Bažnyčios Tarybos
(WCC) gen. sekretoriui dr. Philip Pot
ter! ui.
Šis laiškas yra rašytas šių metų kovo 6
d. Prie jo yra pridėta 40 pu,slapių doku
mentų, vaizduojančių religijos padėtį. Mi
nėtasis raportas yra paskelbtas anglų ir
vokiečių kalbomis. Jo tikslas — informuo
ti visas Helsinkio deklaraciją pasirašiu
sias valstybes. Raporte paskelbtieji faktai
bus nagrinėjami Pasaul. Bažn. Tarybos
posėdyje, kuris prasidėjo rugpiūčio 10 d.
Ženevoje.
Savo laiške kun. Jakuninas ir L. Regelsonas 'aprašo, kad Sov. Sąjungos religiniai
reikalai buvo apeinami Pasaul. Bažn. Ta
rybos posėdyje Nairobyje 1975 m. Esą, so
vietai skelbia, kad jų įstatymai religijos
atžvilgiu yra „patys demokratiškiausi ir
humaniškiausi pasaulyje“. Tik vietinės
valdžios organai kai kur pažeidžią tuos
įstatymus, tačiau tie pažeidėjai! esą bau
džiamu Laiško autoriai reikalauja Pasaul.
Bažn. Tarybą pažvelgti į sovietinių įsta
tymų esmę ir juos panagrinėti. Jie patei
kia įrodymų, kad religija Sov. Sąjungoje
yra diskriminuojama, o įstatymai tą
diskriminaciją palaiko.
Vakariečių rašytoje raporto dalyje nu
rodoma, kad yra būtina pakeisti Sov. Są
jungos įstatymus, jeigu norima kalbėti
apie sąžinės laisvę ir tikintiesiems suteik
it! tokias pat teises, kokias turi kiti pilie
čiai.
Katalikų Bažnyčia nepriklauso Pasaul.
Bažnyčių Tarybai, bet nusiunčia savo ste
bėtojus (ne iš Lietuvos). Sovietų Sąjun
gai atstovauja net šešios atskiros Bažny
čios. Kokia yra jų dabartinė padėtis, nu
rodoma minėtame raporte.
Armėnų apaštališkoji Bažnyčia. Prieš
Sovietų įsigalėjimą turėjo 1.446 parapijas,
o 1962 m. — 200. Yra išlikę šeši vienuoly
nai ir 25-30 vienuolių. Tikinčiųjų skaičius
— 3 milijonai.

Dažnai patys pakalbame ir kitiems tvir
tiname apie lietuvių-indų (hindi) kalbų
giminystę. Mėgstame pasididžiuoti, kad
šios abi indoeuropiečių kilmės kalbos yra
išlaikiusos didžiausią tarpusavio panašu
mą. Yra buvę entuziastų, bandžiusių įro
dyti, kad Lietuvos ir Inidjos ūkininkai,
kurie dar nėra užsikrėtę literatūrinės kal
bos naujenybėmis, galį tarp savęs be ver
tėjo susikalbėti... Įdomu pažvelgti į šių
dviejų kalbų panašumus paprasto skaity
tojo, ne kalbininko, akimis.
Žinomas indų kalbininkas, Indų ir Ro
mani (čigonų) kalbų instituto Chandigarhe direktorius W. R. Rishi, tirdamas čigo
nų kalbos kilmę, yra išleidęs labai įdomų
daugiakalbį žodyną — Multilingual Roma
ni Dictionary. Tai nėra žodynas tikra to
žodžio prasme, nes autorius jame yra at
rinkęs Romani (čigonų) kalbos žodžius,
įrodančius jų giminingumą su indų (hin
di) kalba. Ten pat nurodyta kiekvieno pa
teikiamojo žodžio etimologija (kilmė), o
taip pat dar duotas jų pavadinimas ang
lų, prancūzų ir rusų kalbomis.
Pavarčius Šį žodyną galima įsitikinti,
kad iš tikrųjų esama didelio panašumo
tarp daugelio indų ir lietuvių žodžių. Nors
autorius čia lietuvių kalbos ir nemini, bet
jo pateiktieji pavyzdžiai vistiek yra labai
reikšmingi, besidomintiems lietuvių kal
bos kilme. Čia pateikiami iš minėtojo žo
dyno nurašytų žodžių indų (hindi) ir lie
tuvių žodžių (indiškajame tekste nėra au
toriaus vartojamų akcentų) pavyzdžiai:
angar — anglis, ashru — ašara, akh —
akis, ag — ugnis dat (dand) — dantis,
dev — Dievas, din — diena, dhua — dū
Vladas šlaitas
mai, bahrata — brolis, kamra — kamba
rys, laghu — lengvas, mas —- mėsa, mad
ini — medus, maran — mirtis, mrit — mi
ręs, nanga — nuogas, nav — naujas, sada
— visada, svasthys — sveikata, svapna —
sapnas, tam — tamsa, vir — didvyris.
Čia tik nedidelis iškaičius žodžių, pa
rinktų iš visiškai kitam reikalui skintos Žiūriu į griūvantį,
knygos. Kiek jų būtų galima atrasti, pa tryliktame šimtmetyje statytą angliško
varčius pilną indų kalbos žodyną?
vienuolyno pastatą ir galvoju,

Gruzinų ortodoksų Bažnyčia. Iš 2.000

parapijų yra likę 40 bažnyčių.1960 m. bu
vo viena kunigų seminarija, kuri turėjo 10
studentų.
Rusų ortodoksų Bažnyčia — gyvuojanti
beveik per 1000 metų. Iš 54.000 bažnyčių
yra išlikę 7.000. Apie 30 mil. žmonių laiko
save bažnyčios nariais. Trijose seminari
jose studijuoja apie 800 studentų. Ku
nigų yra likę apie 10.000 (iš 51.000). Vie
nuolynų aš 1.025 (1917 m.) yra likę 20-25.

Su lietuviais
pasaulyje
NAUJI MOKYTOJAI VASARIO 16
GIMNAZIJOJE

Dėka arkivyskupo Jan Kiivit (iki 1969
m.) ji išsilaikė žymiai stipresnė. 1969 m.
buvo 159 parapijos, 125 kunigai ir 47 baž
nyčios. Taline veikė teologijos institutas,
turėjęs 25 studentus.

Nuo 1976 metų rudens gimnazijoje dės
tys trys nauji mokytojai: anglistikos ma
gistrė Marija Saulaitytė, dirbusi gimnazi
joje vienerius metus ir anksčiau. Bronis
lava Lipšienė, neseniai atvykusi <iš Lietu
vos, baigusi Vilniaus universitetą, ir bu
vęs Šios gimnazijos abiturientas, istori
kas Petras Nevulis, bebaigiąs Freiburgo i.
Br. universitetą. Saulaitytė visų pirma
mokys anglų kalbos mokinius iš Ameri
kos ir Kanados, Lipšienė dėstys lietuvių
kalbą žemesnėse ir vidurinėse klasėse, o
Nevulis — istoriją bei vokiečių kalbą ne
seniai iš Lietuvos atvykusioms moki
niams.

Visasąjunginė Evangelikų Krikščionių
ir Baptistų Taryba. Tikinčiųjų skaičius

PREMIJOS KOMISIJA

Latvijos evangelikų liuteronų Bažnyčia.

1941 m. buvo apie milijonas tikinčiųjų ir
2Š8 pastoriai. Dabar skaitoma apie 350.000
žmonių, priklausančių Bažnyčiai.
Estijos evangelikų liuteronų

bažnyčia.

Žurnalistikos premijai už 1976 m. skirti
komisija pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas prof. dr. J. Puzinas, sekretorė D.
Bindokienė, nariai — kun. V. IBiagdanavičius, E. Pakštaitė ir VI. Būtėnas. Komisi
ją sudarė Liet, žurnalistų centro valdy
ba, pirm. kun. J. Vaiišnys. Kandidatus pre
mijai galima siūlyti iki š. m. gruodžio 31
d., žinias siunčiant pirm. prof. J. Puzinui
(7309 So Washtenaw Ave, Chicago, Ill.,
60629) arba sekr. D. Bindokienei (6634 S.
Richmond, Chicago, Ill. 60629). Premija
(Santraukos)
yra 1000 dol., mecenatas kun. J. PrunsKryžių kainas prie Meškuičių buvo vėl kis. Premija bus įteikta spaudos baliuje,
išniekintas. Kryžius pašalino valdžios pa kuris numatomas 1977 m. sausio 29 d.
siųsti darbininkai, nors dalis atsisakė vyk
NAUJAS „SĖJOS“ NUMERIS
ti, kai sužinojo, ką jie turės daryti. Vie
SĖJA, tautinės ir demokratinės minties
nas žmogus, kurio žmona buvo ligoninėje,
pareiškė nedalyvausiąs naikinimo ekspe žurnalas, Čikaga, 1976 m. Nr. 1/132. šis
dicijoje, nes apie tai sužinojusi jo žmona padidintas numeris turi 96 psl. Nuo dabar
bus leidžiamas du kartu i metus, kaina
dar sunkiau susirgtų.
Iki vakaro visi kryžiai buvo pašalinti. metams 4 dol. Redaguoja Liudvikas
Sekantį rytą 8 vai. atvyko pilnas autobu Šmulkštys.
sas studentų ir moksleivių. Jie atsivežė
Daug tiesos pasakyta žurnalo vedama
didėlį kryžių, kurį pastatė ant kalno ir pa jame „Išeivijos pareigos ir atsakomybė“.
puošė gėlėmis. Uždegę žvakes, jie meldėsi: Puikus V. Čižiūno straipsnis „Lietuvos
„Viešpatie, duok mums Stiprybės perkęsti laisvinimo gretos ir jaunimas“ ir daug ki
šias tikėjimo persekiojimo dienas. At tų.
leisk, Viešpatie, tiems, kurie bandys su
Įdėtas pasikalbėjimas su rašytoju L.
naikinti šį kryžių, kurį mes pastatėme“.
Dovydėnu jo 70 metų sukakties proga.
•♦*
Apie „E. L.“ „Sėja“ rašo:
„Laikraštis Įdomiai redaguojamas ir tei
Iš ateizmo muziejaus Vilniuje, kuris kia tautiečiams daug naudingų žinių. Ei
įruoštas buv. šv. Kazimiero bažnyčioje, na trisdešimtieji metai. „Europos Lietu
pašalinta vizitorių knyga, į kurią atsilan vis“, nors tik keturių puslapių, bet savo
kantieji būdavo skatinami pasirašyti. Spė turiniu dar kartą patvirtina tiesą, kad nė
jama, jog tai buvo padaryta todėl, kad ra didelių ir mažų laikraščių, 'bet yra tik
vizitoriai prirašydavo daug nepageidauja geri ir menki leidiniai“.
mų pastabų ir religinių komentarų.
Nurodęs „E. L.“ adresą ir metinės pre
***
numeratos kainą, žurnalas, deja, suklydo,
Iš 85 Vilniaus archidiocezijos kunigų kas laikraštį redaguoja.
„Sėjos“ adm. adresas: J. Urbelis, 1649
šešiasdešimt šeši pasirašė memorandumą
ministrų tarybai, kuriame reikalaujama N. Broadway, Melrose Park, III. 60160,
leisti vyskupui Steponavičiui grįžti į vys U. S. A.
kaip greitai laikas viską išardo ir viską
kupo pareigas. Kaip žinoma, vyskupas yra
SKLANDYMO ČEMPIONAS
sugriauna. ištremtas į Žagarę, ir jam neleidžiama at
O mano kūnui Nugriauti
Rugpiūčio 5 d. įvykusiose Anglijos
likti vyskupo pareigų.
nereikės nei septinto šimtmečio:
sklandymo varžybose, Ketteringe gyvenąs
pakeliui į septintą kryželį
lietuvis Pranas Požerskis sklandytuvu
jau,
„Aušra“ Nr. 2 reiškią solidarumą su ASW-17 sumušė Anglijos greičio rekordą,
tikriausiai,
Rusijos disidentais, kurie heroiškai kovo nuskrisdamas 215 km per 1 vai. 57 min.
gulėsiu ramioj kapinynų žemėj.
ja už žmogaus teises ir laisvę, įskaitant Vidutinis jo greitis per valandą buvo 117
Ir taškas.
religinius įsitikinimus. Čia giriamas S. km. Ankstyvesnis Anglijos rekordas bu
Bet argi taškas?
Kovaliovas, kuris Vilniuje buvo nuteistas vo 114 km per vai.
Gal kitiems tai ir bus tiktai taškas,
septyniems metams už „Lietuvos katalikų
P. Požerskis yra gerai žinomas sklandy
o man ne taškas:
'teisių 'gynimą“. Ortodoksų kunigai Gleb tojas, jau ir anksčiau laimėjęs įvairių pri
man tai bus tik pradžia į gražesnio
Jakuninas ir Dimitrljus Dutko nurodomi zų.
pasaulio gyvenimą. pavyzdžiais Lietuvos katalikų kunigams.

pusė milijono. Apie 5.000 bažnyčių.
Pirmą kartą Ženevoje bus pateikti šitie
daviniai Pasaul. Bažnyčių Tarybai, kurių
Sovietų S-gos vyriausybės atsiųstieji at
stovai iki šiol neleisdavo nagrinėti.
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Pakeliui i septintą
kryželį

Krk.

R. SPALIO NOVELĖ VOKIŠKAI

Eilėraščių vertėjas pastorius Alfredas
Franzkeit išvertė į vokiečių kalbą Angli
joje gyvenančio rašytojo R. Spalio nove
lę „Paklydimas“ (iš rinkinio „Nuodėmės
ir angelai“).
Novelė bus išspausdinta vokiečių lietu
vių metraštyje.

A. VAIČIULAIČIO SUKAKTIS

R. SPALIS

(Ištrauka iš neseniai išleisto romano

MERGATĖ IS GETO)

— Laisvės laikais mūsų miestelyje nebuvo nė
vieno raudono žydo. Rusams įsiveržus, jie visi pa
raudonavo, nėrėsi iš kailio, norėdami įtikti nau
jiems ponams, buvusių šeimininkų sąskaiton. Sa
kai, tematei tik jos linksmumą, nieko daugiau ne
žinai apie ją. Taigi nežinai, kiek ji yra prisidėjusi,
kiek jos pirštai kruvini, kiek jos tėvų ar giminių.
Kiek mūsų žmonių nukentėjo dėka jų, kiek nu
kankintų? Tu išsikraustei iš proto!
Moters balsas pradėjo kilti. Pirmą kartą Noreiša matė ją, taip pasikeitusią. Darėsi jam graudu,
jautė lyg ko netenkąs, bet viską nustelbė baimė,
kad tas aukštyn kyląs balsas neprasiskverbtų pro
duris, koridorių ir nepasiektų vonios kambario.
Susivaldęs maldaujančiu tonu ramino:
— Maryt, ne mūsų uždavinys kaltinti ir tei
sinti, tai atliks laisvosios Lietuvos teismas. Mūsų,
kaip Lietuvos piliečių, krikščionių pareiga yra pir
moje eilėje padėti nelaimėn patekusiems, net mū
sų priešams. Tai Kristaus reikalavimas. Jo balsas
buvo ir yra gyvas. O karo metais jis turi būti dar
garsesnis.
— Ar tu pagalvojai, kas atsitiks su tavimi, su
manimi, jei ras žydę pas mus? Laikyti ją bute yra
tas pats, kas sėdėti greta parako ir kūrenti ugnį čia
pat. Tai bilietas į koncentracijos lagerį. Kristus ne
reikalavo susinaikinimo, savižudybės.

— Aš nežinau, brangioji, kas atsitiko, kodėl
ji atsidūrė gatvėje, kur ji ankščiau buvo ir ar ji tu
ri kur dingti. Tai netrukus sužinosime, aš ją pakamantinėsiu, ir pagal tai spręsime, kas daryti. Tuo
tarpu, susimildama, susivaidyk, mano miela. Elek
tros šviesoje aš mačiau jos iš nuvargio drumzlinas
akis. Reikia neturėti širdies, jokios vidinės vertės,
žmoniškumo, kad galima būtų praeiti pro šalį ir
nestabtelti. Miela, susimildama, susivaidyk dėl ma
nęs, paslėpk tą nepasitenkinimą.
Noreiša švelniai apkabino žmoną, bet ši ne
kantriai išsiveržė iš jo glėbio.
— Mano apatiniais, mano suknele apsivilks
žydė... ak, ne... — ir ji rankomis susiėmė galvą,
lyg saugodama ją.
Vyras tvirtai apkabino moterį, šį kartą neleis
damas išsiveržti. Bučiuodamas vėl pradėjo mal
dauti:
— Miela, pirmą kartą turime nuomonių skir
tumą. Jei nugalėsime šį nesusipratimą, grąžinsime
tą šviesią laimę, kuri mus lydėjo. Gi šį vakarą
sprendžiami pagrindiniai kultūringos, krikščioniš
kos, patriotiškos šeimos dėsniai ir sprendžiami
praktiškai. Jei pasielgsime klaidingai, jei užtrenk
sime duris — tuo pačiu ją savo rankomis nužudysime. Ir tai ne išmislas, tai nuoga, nepagražintą
tikrovė. Tada sugriausime ir mūsų pačių gyveni
mą. šiuo atžvilgiu kompromisas neįmanomas. Mes
dar jauni. Visas gyvenimas prieš mus; negi palūšime, negi atsisakysime mūsų ateities, mūsų laimės,
— kuždėjo jai sielvarto pilnas.
Stipriai glaudžiamą, moteris pagaliau nustojo
veržtis iš glėbio. Po ilgesnio tylėjimo pagaliau dus
liu balsu prabilo:
— Mano motina, galvoju apie ją...
— Suprantu tave, bet neabejoju, ir tu susto
tum, ir tu ištiestum ranką mirtiname pavojuje esan

čiam. Prisimenu, kartą pamatėme išbadėjusį, svy
ruojantį šunį. Bėgai kilometrą, norėdama atnešti
jam maisto, ir kaip gailėjai, kai grįžusi jo neberadai!
— Tai buvo šuva, instinkto tvarkoma gyvy
bė. Jis nepadėjo sudarinėti sąrašo vežimų į Sibirą.
. — Mare!
— Ak, palik. Matytum mano papurtusį, nuo
ašarų patinusį veidą. Kiek laiko ji bus? — pakeitė
staiga temą.
— Dar nieko nežinau apie ją. Supratau, kad
ji naktį praleido krūmuose. Taigi, ar turi kur pri
siglausti ar ne — nežinau.
— Viliuosiu, kad turi. Dėl mūsų pačių labo,
Kęstuti. Aš nesirengiu su ja gyventi po tuo pačiu
stogu.
— Dėkui, miela, ir už tai. Netrukus rasime
išeitį, kuri mus visus patenkins. Muįtis reikalingas
laikas. Aš padarysiu viską, kas galima, kad vėl
praskaidrintum savo veidą. Tik būk gerutė, su
prask. Dabar jau 43-ji metai. Nuo pat vokiečių
okupacijos ji nustojo egzistuoti kaip normalus
žmogus. Taigi užguita, palaužta, baili ir, žinoma,
nepaprastai jautri. Nedidinkime daugiau jos kan
čios. Jei norime padaryti gerą darbą, padarykime
tai kiek galima geriau. Mano meile, išgiedrink bent
kiek savo veidą, parodyk, kad esi krikščionė, pa
daryk tai ir dėl manęs, būk gerute.
— Ak, Kęstuti, tu nežinai, ką tu darai. Taip
elgdamasis tu neišgydys! pasaulio, užtrauksi tik
nelaimę sau ir kitiems. Dėl tavęs aš pasistengsiu
kurį laiką, bet tik kurį laiką.
— Dėkui tau, mylima. Aš neabejojau dėl ta
vęs, todėl ir atsivedžiau ją.
— Tik nereikalauk iš manęs meilės jai. Dėl
tavęs, sakau, darysiu, ką galėsiu, bet ne daugiau.

Birželio 23 d. iškilusis lietuvių rašyto
jas —beletristas ir poetas Antanas Vaičiu
laitis atšventė 70 metų amžiaus sukaktį.
Šis dailiojo žodžio meistras dar nepriklau
somoje Lietuvoje garsėjo nepaprastai gra
žiu stiliumi ir lyriškais pasakojimais. Vie
ną jo knygą (Mūsų mažoji sesuo) yra iš
leidusi ir mūsiškė Nida. Tur būt, didžiau
sio pasisekimo yra susilaukusi dar 1936
m. išleista jo knyga „Valentina“.
A. Vaičiulaitis yra ne tik beletristas,
bet taip pat literatūros istorikas, vertėjas
ir redaktorius. Jo literatūrinis darbas
JAV lietuvių spaudoje buvo tinkamai pa
minėtas ir lįvertintas.
ROMANAS IŠ LIETUVOS

Dienraštis „Draugas“ pradėjo spausdin
ti iš Lietuvos gautą romaną „Aušra išei
na į gyvenimą“.
Romanas parašytas laiškų forma. Juos
rašo viena kitai dvi draugės ir pasakojasi
savo gyvenimą. Romanas yra ilgos apim
ties, iš jo skaitytojai galės pažinti dabar
timi jaunuolių gyvenimą mokykloje ir
darbovietėse. Romanas slapta mašinėle iš
leistas okupuotoje Lietuvoje ir į čia par
gabentas. Romanas turi labai daug pažin
tinės reikšmės. Atskira knyga nebus lei
džiamas.
IŠLEIS GEN. PLECHAVIČIAUS
MONOGRAFIJĄ

Gen. Povilo Plechavičiaus monografiją
išleis „Kario“ žurnalas JAV. Ją ruošia ke
li autoriai, o išleidimu rūpinasi velionies
sesuo Elena I.egeckienė.
A. PUŽAUSKAS PERĖJO l PREKYBĄ

Buvęs veiklus Anglijos lietuvis, žurna
listas Algirdas Pužauskas Amerikoje ilgą
laiką dirbo „Naujienų“ redakcijoje. Po to
kurį laiką talkino „Laisvajai Lietuvai“, o
dabar perėjęs dirbti prekybos srityje.
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Privatininkai

Kolchozininkės prekiauja geležinkelio stotelėje
Jau daug laiko praėjo, kai buvo planuo
jama Sov. Sąjungoje atimti iš 'gyventojų
žemės sklypus ir uždrausti visokeriopą
privatišką verslą ir prekybą. Deja, gyve
nimas jrodė, kad privatininkai neša be
veik pusę Sovietų ūkio ant savo pečių.
Todėl dabar jau kalbama net apie priva
taus ūkio propagavimą.
Visiems yra žinoma, kad kolchozo dar
bininkas savo privatiškame pushektaryje
gali laikyti karvę, metinį mitulį ir verše
lį. Taip pat jis gali laikyti kiaulę, kurios
paršelius turi per tris mėnesius likviduo
ti. Vištų, triušių ir bičių avilių Skaičius
neribotas. Taip pat nenustatyta, kiek jis
gali auginti vaisių, daržovių ir kitų auga
linių produktų. Atidavęs nonmą valdžiai,
privatininkas gali savo produktų likutį
parduoti ir gerai uždirbti. Vokiečių laik
raštis ,J)er Spiegei“ nurodo, kad šį pava
sarį sklypininkai rinkoje gaudavo iki ke
turių rublių už bulvių kilogramą ir 5 rub
lius už kg tomatų. Anot to paties laikraš
čio, kai kuriuose rajonuose sklypininkai
už privatiškai išaugintus gyvulius gauna
premijas iki 300 rublių ir šieną bei šiau
dus iš kolchozo atsargų. Esą nenuostabu,
kad patikimiausi (nors ir brangiausi)
miesto (gyventojų aprūpintojai maisto pro
duktais, ypačiai daržovėmis ir gėlėmis,
yra kolchozų, o kartais ir miestų sklypi
ninkai.
Tačiau privatininkų esama ir kituose
ūkio sektoriuose. Pvz. dauguma fotografų
yra pusiau privatūs amatininkai. Valdžia
jiems duoda patalpas, švieą, kurą ir kt.
Už tai jie turi padaryti nustatytą darbo
kiekį ir valdžiai atiduoti tam tikrą pinigų
sumą. Kas padaryta „virš piano“, eina į
privatišką kišenę.
Pusiau privatiškai dirba ir kai kurie

Tabakas
Rašoma, kad pirmieji tabako rūkytojai
buvo Amerikos indėnai. Iš jų tą paprotį
pasisavino jūrininkai ir paskleidė po vi
są žemės rutulį. Europoje tabakas pradė
tas auginti prieš 400 metų.
Spėjama, kad Europoje pirmasis rūky
tojas ir pirmasis nubaustas už rūkymą
buvo ispanas Rodrigo Jerez. Jo gimtojo
miesto gyventojai, pamatę iš jo burnos
besiveržiančius dūmus, galvojo, kad jis
yra velnio apsėstas. Už tai jis buvo suim
tas, atiduotas inkvizicijos -teismui ir nu
baustas. Bet kai atlikęs bausmę išėjo į
laisvę, tai pastebėjo, kad jau yra atsiradę
ir daugiau tabako dūmų mėgėjų. Ilgainiui
tabako rūkymas iš Ispanijos paplito po
visą Europos žemyną.
Turkų sultono Murado IV įsakymu rū
koriai su kandikliais pradurtomis šnervė
mis, pririšti prie asilų nugarų, buvo ve
žiojami miesto gatvėmis. O namai, ku
riuose pajusdavo tabako kvapą, buvo su
deginami. 1663 m. Konstantinopolyje kilo
didžiulis gaisras, kuris sunaikino daug
įvairių pastatų-Sukėlėjais buvo įtarti ne
atsargūs rūkytojai. Tuomet sultonas išlei
do įsakymą tabako rūkytojus nubausti
mirties bausme. Jų lavonai būdavo palie
kami pastatų griuvėsiuose, kaip įspėjimas
kitiems rūkoriams. O rūkantiems karei
viams sulaužydavo kojų ir rankų kaulus
ir palikdavo laukuose žiauriai mirčiai. Bet
tos bausmės rūkorių nepaveikė, ir rūky
mas kas kart vis daugiau plito. Net Ir Ru
sijos caras skundėsi, kad jo krašto rūko
riai, neatsižvelgdami į tai, kad jie buvo
plakami, kankinami ir tremiami į Sibirą,
vistiek geriau paskutinius skatikus išleis
davo dvokiančioms žolėms pirkti, negu
duonai. Net su nupjautom nosim už rūky
mą, dažnai grįždavo prie draudžiamo po
mėgio.
Rūkymo atžvilgiu Anglija pradžioj bu
vo kiek atsilikusi. Bet jau po Drakes užjūrinių kelionių, jūrininkai pradėjo pyp
kiuoti Londono gatvėse. Kai kurie tabaką
pripažino vaistažolėmis, o rūkymas buvo
tik smaguriavimo paprotys. Net ir kara
lienė Elzbieta I-ji nesmerkė rūkymo ir
leido rūkyti savo rūmuose. Pasakojama,
kad pati karalienė dažnai patraukdavo
dūmelį iš Sir Walter Raleigh padovanotos
jai pypkės. Tuomet atsirado pirmieji „rū

dantistai, nors jų uždarbis ateina kiek ki
tonišku keliu. Valdiškoji medžiaga yra
bloga, darbas netobulas. Kas nori sutvar
kyti savo dantis gerai ir -greitai, tas taria
si su dantistais „ant keturių akių“. Tačiau
Maskvoje dar esą 29 visiškai privatūs
dantų gydytojai. Jiems, esą, neleidžiama
net sekretorės ar pagalbininkės pasisam
dyti. Tas pareigas atliekančios „nemoka
mai“ gydytojų žmonos.

Nevengiu privatiškos praktikos ir gerą
vardą turintieji gydytojai, nes jų viduti
nė mėnesinė alga yra tik 146 rubliai per
mėnesį. Vietos gyventojai tokiems gydyto
jams moka rubliais, o užsieniečiai pacien
tai padeda apsirūpinti gerais įrankiais ir
medžiagomis. Vidutiniškai gydytojas ga
lįs lengvai pasidaryti papildomų pajamų
iki 3.000 rublių 'per mėnesį.
Privatiškai arba pusiau privatiškai ver
čiasi daugelis kirpėjų, šaltkalvių, paveiks
lų rėmuotojų, radijo ir auto mechanikų.
Tos rūšies mažos įmonės pasirodė žymiai
patikimesnės ir populiaresnės, negu val
diškosios artelės ir dirbtuvės. Todėl da
bar, esą, galima užtikti spaudoje skelbi
mų, nurodančių tokių pusiau valdiškų
dirbtuvių adresus. Partijoje ir valdžioje
esą galvojama, kad tokių įmonių skaičių
reikia didinti. Tačiau jų dydis ir toliau
turįs pasilikti apribotas. Vienoje įmonėje
gali dirbti tik trys žmonės, ir dalį uždar
bio turi atiduoti valstybei. Atiduoti apsi
imtą darbą kitiems atlikti, jau būų skai
toma išnaudojimu.
Bet ir tokiose -sąlygose privatininkai ne
tik susikuria sau pakenčiamas pragyveni
mo sąlygas, bet ir žymiai palengvina biu
rokratišką valdžios ūkį.

a

ZIGMANTAS KUZMICKIS

Liepos 30 d. Kaune po sunkios ligos
mirė ir rugpiūčio 1 d. Petrašiūnų kapinė
se palaidotas Kauno Politechnikos Insti
tuto docentas, filologijos mokslų kandida
tas Zigmas Kuzmickis.
Buvo gimęs 1898 metais Lenkijoje, gim
naziją baigė Petrapilyje, studijavo Lietu
vos universitete ir 1926 metais gavo teo
logijos-filosofijos aukštojo mokslo diplo
mą. Buvo Kauno „Aušros“ berniukų gim
nazijos mokytojas, dirbo „Lietuvos" dien
raščio redakcijoje. Vėliau buvo paskirtas
Švietimo Ministerijos aukštesniųjų mo
kyklų inspektoriumi. 1938 m. paskirtas
Pedagoginio instituto inspektoriumi ir lie
tuvių kalbos lektoriumi Klaipėdoje ir vė
liau Panevėžyje. 1940 m. buvo lietuvių
gimnazijos direktoriumi Vilniuje ir vėliau
Kaune. Rusų okupacijos metais perėjo
dirbti į universitetą, o nuo 1957 metų Po
litechnikos institute dėstė lietuvių ir rusų
kalbas. 1970 metais išėjo į pensiją.
Už savo pedagoginį darbą Z. Kuzmickis
kelis kartus apdovanotas Lietuvos aukšto
jo ir specialiojo vidurinio mokslo garbės
raštais.
Dar studentaudamas pradėjo rašyti
daugiausia literatūrinėmis ir pedagoginė
mis temomis. 1937 m. suredagavo pedago
ginį metraštį. B. Kantvydo slapyvardžiu
spausdino grožinės literatūros ir kritikos
rašinių. Parašė Lietuvių kalbos gramati
ką, Lietuvių kalbos sintaksę, Mokyklos
skaitymus, Lietuvių literatūrą I-V ir,
drauge su Talmantu. Lietuvių kalbos
rašybos vadovėlį.
Gi sovietinės okupacijos metais, bedirb
damas Kauno universitete, parašė Lietu
vių kalbos ir literatūros vadovėlį ir išver
tė V. Bielinskio Rinktinius raštus.
,T. Vaidutis

LIETUVOJE
KNYGA APIE VLIK‘Ą

„Tiesa“ praneša, kad knygų lentynose
greitai pasirodys „Minties“ leidykloje iš
leista Juozo Jakaičio knyga, pavadinta
„Išdavystės keliu". Tai būsianti populia
riai parašyta knyga apie Vyr. Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetą (VLIK'ą), skirta
masiniam skaitytojui. Knygos tikslas, be
abejo, pajuodinti ir kompromituoti žmo
nes, kurie okupacijų metais slaptai kovo
jo, siekdami išlaisvinti Lietuvą. Tie žmo
nės vadinami „imperializmo tarnyboje
esančiais nacionalistais“.
Knygos ištraukos spausdinamos „Tieso
je". Tų ištraukų įžangoje, tarp kitko, sa
koma: „Dar negalima tikrosiomis pavar
dėmis paminėti visų tarybinių žmonių,
dalyvavusių ir dalyvaujančių slaptoje ko
voje su imperializmo tarnyboje esančiais
nacionalistais, tačiau tie žmonės neįsižeis:
jie kuklūs, nemėgsta reklamos ir pagyrų".
Iš spausdinamųjų ištraukų matyti, kad
knygoje aprašomi ne tik VLIK‘e aktyviai
dirbę žmonės, bet ir tie, kurie „pasirinkę
nelengvą bėglio kelią, tęsė žvalgo darbą
tarp „dipukų“. Prie tokių, atrodo, save
priskaito ir knygos autorius J. Jakaitis.
Paskutinėje ištraukoje plačiai rašoma
apie J. Lukšą — „Skirmantą“ ir Anglijo
je veikusią kažkokią žvalgų organizaciją,
„Dubysa“. Minimi tos organizacijos vado
vai ir joje dirbusieji.
Kiek šitose ištraukose teisybės ir kiek
fantazijos, galėtų gal pasakyti tiktai tie,
kurių vardai ten linksniuojami.

RESPUBLIKINĖS LITERATŪROS IR
MENO PREMIJOS

EGZAMINAI I UNIVERSITETUS

Šiais metais Lietuvoje literatūros ir me
no premijos paskirtos šiems asmenims:
rašyt. J. Grušui, poetui M. Vainilaičiui,
poetui A. Žukauskui, kompozitoriui V.
Jurgučiui, režisierei A. Ragauskaitei, dail.
V. Kartajui, skulpt. V. Vildžiūnui ir ar
chitektui R. P. Dičiui.
Be to, premijas gavo visa eilė mokslo ir
technikos darbuotojų. Jų tarpe ir filologi
jos mokslų daktaras, literatūros kritikas
J. Lankutis.

Šiais metais Lietuvoje vidurines mokyk
las baigė 27.400 moksleivių. į visų aukš
tųjų mokyklų dieninius skyrius bus pri
imama tik 8.485 jaunuoliai. Stojant į aukš
tąsias mokyklas, neišvengiami egzaminai.
Šiemet įvestas naujas egzaminų būdas.
Baigusieji vid. mokyklas gerais arba la
bai gerais pažymiais (ne mažesniu atesta
to vidurkiu kaip 4.5), laikys tik du egza
minus. Jei surinks 9 arba 10 taškų (balų),
tai nuo kitų egzaminų bus atleidžiami. I

Vestuvėms negaila rublio

kitų respublikų aukštąsias mokyklas šiais
metais siunčiama apie pusantro šimto
jaunuolių.
į specialias vidurines Lietuvos mokyk
las šiais metais bus priimami 20.795
moksleiviai.
MIRĖ DR. S. KUDIRKA

Sužinota, kad vasario 19 d. Alytuje mi
rė gydytojas Stasys Kudirka (g. 1904 m.).
Buvo kilęs iš Barzdų apylinkės, Šakių
aps.
Nepriklausomybės laikais buvo prof. dr.
Kuzmos asistentas. Nuo 1934 m. dirbo chi
rurgu Alytuje, o 1942-1944 m. buvo Vil
niaus universiteto chirurginės katedros
vyr. asistentas.
VADOVĖLIAI IR KNYGOS
MOKYKLOMS

šiems mokslo metams išleista beveik
200 naujų vadovėlių. Jų bendras tiražas
esąs beveik keturi milijonai. Naujieji va
dovėliai esą „idėjiškai kryptingesni litera
tūros, istorijos, visuomenės mokslo, kitų
disciplinų leidiniai“.
Be vadovėlių leidžiama moksleiviams
„pagalbinės literatūros, plečiančios akira
tį, pagilinančios pamokose įgytas žinias“.
Šiemet būsią išleista knygelė „Su Lenino
vėliava", poezijos rinkinys „Mano Tėvy
nė — Tarybų Sąjunga“, „Moksleiviui apie
TSKP XXV suvažiavimą“.
FILMAS APIE A. SNIEČKŲ

Lietuvoje sukurtas dokumentinis filmas,
pavadintas „Antanas Sniečkus. Gyvenimo
ir veiklos bruožai“. Kadangi A. Sniečkus
filmuotis nemėgęs, tai daugiausia filme
pasinaudojama nuotraukomis ir draugų
pasakojimais. Jų tarpe esą J. Narkevičiū
tė, G. Zimanas, M. šumauskas ir marša
las Bagramianas.
GINTARO RADINYS ŠVENTOJOJE

Vokiečių laikraštis „Bild-Zeitung“ pa
skelbė šitokią žinutę iš Lietuvos:
„Šventojoje (Lietuvoje) buvo iškasti
gintaro gabalai nuo 3 iki 6 svarų sunku
mo. Šituose milžiniškuose geltono aukso
spalvos gabaluose buvo rasta daug tesek
tų, lapų ir gėlių, patekusių ten prieš 60-80
milijonų metų.“
NEATLYGINA UŽ DARBĄ POILSIO
DIENOMIS

„Valst. laikr.“ buvo įdėtas toks vienos
melžėjos paklausimas:
— Ar melžėjos gali gauti išeigines, jei
gu melžia po 30-34 karves? Jeigu melžė
joms nesuteikiamos poilsio dienos, ar tu
ri už jas užmokėti?
Atsakyme išsisukinėjančiai aiškinama,
kad „derėjo smulkiai aptarti su kiekvie
nu, kurį tai tiesiog liečia“. Pagaliau, pasi
remiant .žemės ūkio ministerijos specia
listų atliktais sociologiniais tyrimais“, pa
reiškiama:
„Dažniausiai melžėjos nežino, jog, savo
iniciatyva dirbant poilsio dienomis, joms
papildomai niekas mokėti neprivalo".
Jr suprask, žmogau, melžėjos gyvenimą
ir darbą...

Pasinaudodamas „Pravdoje“ pateikta nosios motina, vieno fabriko direktorė, už
medžiaga, „Times“ korespondentas E. Ste jas sumokėjusi 25.000 rublių. Kirgizijoje
vens aprašo vestuvių vaišes Sovietų Są 15 komjaunuolių porų, avių kirpėjai, įvyk
jungoje. Seniau tai buvęs eilinis šeimos dę prieš laiką kirpimo planą, suruošė to
reikalas, atliekamas apleistame registra kias iškilmingas vestuves, kad svečiams
cijos biure, dalyvaujant būtiniems liudi linksminti buvo pakviestos žvaigždės iš
ninkams. Dabar reikalai esą pasikeitę: ve Kirgizijos valstybinio teatro, operos ir ba
dybų ceremonijoms mieste statomi specia leto.
Iki 1972 m., kol buvo pakeistas partijas
lūs rūmai, o povestuvinės vaišės išvirto
karališkais pokyliais. Tie pokyliai tiek generalinis sekretorius, tokios pat turtin
Krk.
kaštuoja pinigų, kad tėvams ir kaimy gos vestuvių vaišės būdavusios ir Gruzi
nams neprisidėjus, jaunieji baigtų išsimo joje. Naujasis sekretorius Ševaranadze to
kias nesaikingas vestuvių puotas uždrau
kymo profesoriai“, kurie Anglijos lordus kėti skolas, švęsdami sidabrinių vestuvių dęs, nes jos dažnai pasibaigdavusios daly
jubiliejų...
už tam tikrą mokestį mokė tabako rūky
vių laidotuvėmis.
mo meno. Kai kuriose aukštesnėse mokyk šiuo metu vestuvinės apeigos ir puotos
lose abiturientams neduodavo diplomų, jau esančios pralenkusios senąsias orto Apsilankiusieji Lietuvoje pasakoja, kad
jei jie nesugebėdavo išpūsti keletos taba doksų iškilmes ir turinčios pavaizduoti so ir ten vestuvės ruošiamos labai iškilmin
ko dūmų ratukų. Bet vėliau karalius Jo vietinės visuomenės materialinį pakilimą gai. Ypačiai gausios vaišės esančios kol
kūbas rūkymą griežtai uždraudė, pareikš ir paskirų šeimų socialinę padėtį. Jeigu chozuose, kur maistas gaminamas vieto Okupuotoje Lietuvoje lygiagrečiai šalia
damas, kad tabaką iš Amerikos -prisiuntė įstaigos viršininko padėjėjas į savo sū je, o šampanui ir konjakui užsidirbama rusinimo vyksta ir lenkinimas. Tikėdamie
velnias Anglijai sunaikinti. Kovos įkarš naus vestuves pasikviečia 100 svečių, ku viršvalandžiais. Esą, sugrįžta senieji Lie si išlaikyti lietuvių tautą gyva ir atstatant
tyje nuo egzekutorių žuvo garsusis pyp riuos veža penkiais Volga automobiliais ir tuvos ūkininkų papročiai, kai vestuvės jos nepriklausomybę etnografinėse sieno
kės mėgėjas Sir Walter Raleigh ir kt. Bet vaišina tuzinais butelių šampano, tai vir nusitęsdavo per visą savaitę.
Tiek Lietuvoje, tiek ir kitose respubli se, turėtume stengtis, kad visame pasau
anglai rūkymo neatsisakė ir mokėjo už šininko dukters vestuvėse bus 200 svečių,
kose
tebepraktikuojami „baltųjų“ vedybų lyje esantieji lietuviai ir išliktų lietuviais.
svarą tabako net po svarą sidabro.
septynios Čaikos ir dvigubai daugiau šam papročiai. Baltai apsirengusi jaunoji su Tai būtų pasauliui įrodymas, jog lietuviai
Virginijos tabako plantacijose dirbo pano. ..
savo jaunikiu ir palydovais dažnai dar nu niekuomet nesileis jokiomis priemonėmis
daug viengungių vyrų. Ilgainiui toks gy
Iškilmingiausios vestuvės esančios ruo vyksta iš registracijos biuro vestuvių ry sunaikinami, ir tik su tokiu lietuvių kie
venimas jiems nusibodo ir pradėjo masė šiamos centralinės Azijos respublikose. šio sutvirtinti į bažnyčią ar cerkvę, o ta tumu pasaulis skaitytųsi.
mis grįžti į Angliją. Dėl to žymiai suma Korespondentas aprašo vestuves DaghisVilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga, sto
da jau prasideda puota, kuriai rublio ne
žėjo tabako produkcija. Londonas nutarė tane, kuriose dalyvavo 2.000 svečių, o jau gailima.
vėdama rytinių (bei pietinių Lietuvos sie
tiems moterų pasiilgusioms vyrams pa
nų sargyboje, į tas sritis ir kreipia dėme
siųsti transportą „padorių merginų“. Pir
sį. Šiuokart ypatingą dėmesį atkreipiame
masis transportas buvo greitai vyrų iš
į Suvalkų, Seinų ir Punsko lietuviškas sri
grobstytas, mokant už moterį po 150 sva
tis, sutrumpintai vadinamas — Suvalkų
rų tabako. Ir taip prasidėjo Anglijos mo
trikampiu, kuris šiuo metu įjungtas į Len
terį pertekliaus gabenimas per Atlantą i
kijos valstybę. Lenkai tų sričių lietuvius
tabako plantacijas. Anglijos karalienė Vik
visokiausiomis priemonėmis verčia sulen
torija labai nemėgo tabako dūmų. Ji net
kėti. Lietuviai, nesileisdami lenkinami,
savo sūnų Eduardą užtikusi rūkant kara
„Tėviškės žiburiuose“ (Nr. 31) išspaus priklausąs kitai rasei ar tautybei asmuo? šaukiasi viso pasaulio lietuvių dvasinės ir
liškuose rūmuose, Skaudžiai nubaudė. Ir dintas Al. Gimanto straipsnis, pavadintas
Kaikurių rašytojų kūryboje, ypač mūsų materialinės paramos. Kaip įrodymą pri
vėliau, jau būdamas Anglijos karaliumi,
„Juodukas,
baltukas
ir...
klaustukas
“
.
Ja

sodžiaus
aprašymuose, vartojami „žydu dedame žurnalisto Antano Laukaičio, šiais
tos savo motinos bausmės niekad neuž me rašoma:
kai
“
,
„žydeliai
“, neturint jokio noro ką metais lankiusio Suvalkų trikampio lie
miršo.
nors
įžeisti
ar
pajuokti. Juose stengiamasi tuvius, „Dirvoje“ aprašymą. Dėkojame
„Kažkokiu būdu kasdienėje mūsų šne
XVII a. tabako rūkymas ir uostymas
tik
perduoti
vaizduojamo
laikotarpio ap „Dirvai“ ir A. Laukaičiui už suteiktas ži
jau buvo visur plačiai paplitęs. Rūkė ir kamoje .ir rašomoje kalboje įsipilietteo to linkos tikrąsias apraiškas. Kasdieninėje nias. Jomis pasinaudodami specialiai su
moterys, pasiaiškindamos, kad jos nepa kie mažybiniai ar malonybiniai šaukimai, mūsų kalboje jaučiamos jau kitokios in sitikome su atvykusiais iš Suvalkų tri
žeidžia savo garbės ir vardo, pasinaudo kaip „juodukas“, „žydukas“. Tie žodžiai tencijos ar sekimas mados, kuri garbės kampio lietuviais, kurie patvirtino, kad
damos pypkės teikiamais dūmų smagu turi vienokį atspalvį, kai juos taikome mums nedaro.
aprašyta tikra tiesa. Mes, remdami jų pa
mais. Rūkymas buvo paplitęs ir bažnyčio mažamečiams, kitokį, kai taikome suaugu
galbos
šauksmą, savo ruožtu kreipiamės į
Jaunoji mūsų karta ne vien dėl žodyno
se. Kunigai kartais nedrausdavo užsikur- siems žmonėms. Pastaruoju atveju girdėti ribotumo, bet ir grynai humanistiniais ir viso laisvojo pasaulio lietuvių laikraščius
ti -pypkę net pamaldų metu ir užsitraukti ironija, pašaipa, beveik įžeidžianti tonaci krikščioniškais motyvais besivadovaujant, ir prašome A. Laukaičio aprašymą persi
vieną kitą dūmelį. Pagaliau popiežius Ur ja. Ar todėl, kad šiame pasaulyje atsirado nevartoja tokių kalbinių formų, kurios spausdinti, paraginant visus lietuvius at
bonas VIII 1662 m., grasindamas ekskoturi tendenciją įžeisti, niekinti kitą rasę kreipti į tai dėmesį ir imtis akcijos. Taip
muniikacija, uždraudė tabako vartojimą
ar tautybę. Mūsų jaunimui toks elgesys pat kreipiamės į visus lietuvių veiksnius,
bažnyčiose. Kitose vietose rūkymas nebu XVI a. pabaigoje. Įsigalėjus rūkymui, bu yra svetimas, nepriimtinas. Tai rodo mū kurie daugiausia jiems galėtų padėti, ypač
vo draudžiamas. Dabartiniai popiežiai net vo pradėti steigti tabako apdirbimo fabri sų jaunųjų dvasinę kultūrą ir inteligenci į asmenis, kurių kompetencijoje yra žiny
Vatikano rūmuose įrengė atskirą kamba kai. Lietuvoje buvo auginamas paprastas ją. Vyresniesiems, dega, ne vienu atveju ba, per kurią daugiausia pasireiškia lie
rį rūkantiems.
tuvių lenkinimas.
ir kvapusis tabakas. Veikė tabako augin būtų galima prikišti pakantos stoką.
Tikimės, kad jų šauksmą visi išgirsite
Anais laikais tabakas buvo naudojamas tojų draugija. Botanikos sode buvo daro
Mums pvz. labai nepatinka, kai broliš
ir gydymo reikalams. 1665 m. Londone mi tabako tyrimai ir surastos geresnės koji latvių tauta lietuvius vadindavo „lei- ir to lietuviško kampelio neapleisite. Jei
siautė maras. Gydytojai, norėdami pri rūšys.
šiais“. Mūsų manymu tai būta lyg lietu gerbiame poetą vyskupą A. Baranauską,
stabdyti didelį gyventojų mirtingumą, pa MLTE rašo, kad 1937 m. Lietuvoje vei vius žeminančio termino, nors patys lat tai neapleiskime ir jo lietuviško palikimo!
tarė nuolatinį rūkymą, tabako uositymą kė 9 tabako įmonės, 'kuriose dirbo 590 dar viai tai neigia. Malonus faktas, kad latvių Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Kanados
bei kramtymą. Tuomet ligoninės, laidoji bininkų. Pagaminta 375.000 kg tabako, tarpe vis mažiau vartojamas mums nepa
Krašto VALDYBA
mo įstaigos ir maro paliesti namai su įra 575 milL papirosų ir cigarečių, 1,7 mil. ci tinkamas žodis ir pakeičiamas .JietuvieP. S. E Lietuvyje nebespausdiname čia
šu „Dieve, -pasigailėk mūsų“ buvo pasken garų; suvartota 790.000 kg tabako žalia čiu“.
minimo A. Laukaičio aprašymo, neš jau
dę tabako dūmuose.
vos.
Šitokiam Al. Gimanto pasisakymui ga esame spausdinę panašų jo rašinį, įteiktą
Lietuvoje tabakas jau buvo vartojamas
redakcijai netarpiškai. Red.
V. Vytenietis
lima tiktai pritarti.
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by DBLS skyrius rengia ekskursiją į Lon
doną.
Maloniai kviečiame vietos bei apylinkės
tautiečius ir draugus šia ekskursija pasi
naudoti, aplankyti Londono lietuviškąsias
vietoves bei linksmai praleisti laiką są
skrydyje.
Užsiregistruoti prašome iki rugsėjo 5 d.
pas skyriaus v-bos narius. Užsiregistravu
siems bus pranešta smulkesnės informaci
jos.
Skyriaus valdyba

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

APLANKĖ LIETUVIŲ NAMUS

Sydnejaus (Australija) gyventojai A. ir
Didysis lietuvių rudens sąskrydis šiais
V. Saudargai, pakeliui į Europą buvo su metais įvyks rugsėjo 11d. Londone (York
stoję Londone ir aplankė Lietuvių Na Hali).
mus. Jie abu yra spaudos žmonės, todėl
Visi kviečiami pradėti ruoštis dalyvau
daugiausia ir domėjosi spaudos reikalais. ti tradiciniame lietuvių subuvime.
Smulkesnė programa bus paskelbta vė
VISKAS GERAI, KAS GERAI BAIGIASI liau.
Prieš metus skaitėme, kaip D. Britanijos
DAINAVIEČIŲ TURGELIS
lietuvių ekskursija skrido j Romą su ge
romis intencijomis dalyvauti Šventųjų
Dainaviečių turgelis bus rugsėjo 18 d.
Metų iškilmėse. Dauguma ekskursijos da Londone. Mielus tautiečius prašome pri
lyvių buvo sulaikyti Romos aerodrome ir siųsti drabužių, batų, žaislų, indų ir visa,
sekančiu lėktuvu grąžinti atgal į Londoną. kas atliekama. Iš anksto dėkojame už jū
Mat, tuo laiku Romoje lankėsi rusų užs. sų gerą širdį.
reik, ministeris Gromyka, tad saugumo
Daiktus siųsti į Lietuvių Namus, 1, Ladsumetimais italų policija neįleido Rytų broke Gdn. W11.
europiečių, kurie dar nėra įsigiję savo
Dainavietės
naujai pasirinkto krato pilietybės. Dėl šio
įvykio buvo rašyta anglų spaudoje, ir eks WINDSORO (KANADA) MERGAIČIŲ
kursijos rengėjai reikalavo grąžinti nuo
KONCERTAS
stolius.
Penktadienį, rugpiūčio 27 d. 8 vai. vaka
Po metų reikalai susitvarkė: italų val
džia grąžino piniginius nuostolius visiems ro YORK HALL (Old Ford Road ir Cam
nukentėjusiems lietuviams ir, be to, atsi bridge Heath Road kampas), London, E2,
įvyksta Windsoro mergaičių „Aušros“
prašė už įvykusį nesusipratimą.
kvarteto koncertas. Po koncerto susipaži
nimo vakaras.
PALENGVINIMAI PENSININKAMS
Bilietus koncertui galima gauti pas Sta
Londono ir kai kurių kitų D. Britanijos sį Bosi'kį Lietuvių Namuose, Spor
miestų gyventojams, sulaukusiems pensi to ir Socialinio klubo sekretorių S. Staroninko amžiaus, yra išduodami nuolatiniai lį, Parapijos Svetainėje pas I. Dailidę ir
nemokami pasai miesto autobusais važi Bendruomenės Krašto valdybos narius.
nėti. Bilietai galioja darbo dienomis tik Kaina £1.50 ir £1.00.
tam tikromis valandomis ir šeštadieniais
Kas norėtų gauti bilietų paštu, prašo
bei sekmadieniais visą dieną.
mi atsiųsti atitinkamos sumos čekį ar
Nuo liepos mėnesio Londono požem. ge Postai Orderį ir adresuotą voką su pašto
ležinkelis įvedė papigintus bilietus, kurie ženklu D. Britanijos Lietuvių Krašto val
parduodami tų pat pasų savininkams, ir dybos būstinėn — 55 Ringmer Avenue,
galioja tuo pat laiku, kaip ir autobusais. Londno, SW6 5LP.
Bilieto kaina 20 p už bet kokį atstumą.
Koncerto pertraukos metu veiks bufe
tas ir baras, o šokių metu bus galima gau
ti lengvus užkandžius.
Krašto Valdyba kviečia visus londonieKUN. J. VAIŠNORA SVEČIUOSE PAS čius ir jo .apylinkės lietuvius dalyvauti
šiame koncerte.
LONDONIEČIUS

LONDONAS

Kun. J. Vaišnora, dalyvavęs Keston
College konferencijoje, sekmadienį, liepos
25 dieną Londono lietuvių Šventovėje lai
kė 11 valandos pamaldas ir pasakė pa
mokslą, o po pamaldų parapijos svetainė
je pasidalijo įspūdžiais apie aktualius šių
dienų lietuviškos veiklos reikalus.
Sekmadienį popiet kun. J. Sakevičiaus,
MIC, lydimas apsilankė Lietuvių Sodybo
je ir dalyvavo Anglijos Rajono Skautų
Stovyklos atidaryme, nes kun. J. Vaišno
ra, MIC yra skautininkas.
PARAMA TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS
KELIONEI

NOTTINQHAMAS
SU „AUŠRA“ LIETUVIŠKOSE
PAMALDOSE

Kanadiškė „Aušra“ ne tik žaviai dai
nuoja, bet taip pat ir gieda. Laima ir Al
dona Tautkevičiūtės abi dar ir vargonuoja.
Visas „Aušros“ vienetas maloniai pažadė
jo rugpiūčio 22 d., 11.15 vai. pagiedoti per
lietuviškaš pamaldas Lietuvių Židinyje.
Visus labai kviečiame maldoje, giesmė
je, lietuviškoje dvasioje pabendrauti ir
pasigrožėti! Nežinia, ar kitą panašią pro
gą kada turėsime...

Paskutiniuoju metu savo paramą įteikė
Į „AUŠRĄ“ DERBYJE
Tėvų komitetui: Antanas Kutka £50,
Iš Nottingham© ruošiama išvyka į Ka
Bradford© Vyties Klubas £15, Londono nados lietuvaičių „Aušros“ koncertą ir
Moterų Sambūris Dainava £15< Grupės šokius rugpiūčio 21 d. atskiru autobusu.
vadovybė yra labai dėkinga už paramą.
Užsirašyti pas K. Bivainį arba Liet. Ži
dinyje.
PASKUTINIS 500 KLUBO LAIMIKIŲ
TRAUKIMAS

Jis bus per Tautinių šokių Grupės iš
leistuves rugpiūčio 18 d. parapijos svetai
nėje.

Rugpiūčio 19 d. 1 vai. po pietų grupės
autobusas išvyksta nuo lietuvių bažnyčios
į Gatwick aerodromą.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS PO
„AUŠROS“ KONCERTO

Krašto valdyba gavo paklausimą, kokia
muzika bus per susipažinimo vakarą po
„Aušros“ koncerto.
Susipažinimo vakarui gros GRANADOS
kapela, kurią sudaro lenkai, vadovaujami
p. Golos.
VYTENIEČIŲ PAMALDOS

Pranešu, kad jau yra užprašytos Vyteniečių pamaldos, kurios bus laikomos Lon
dono lietuvių bažnyčioje rugpiūčio 29 d.,
sekmadienį, 11 vai.
Prašau tą dieną pasimelsti už žuvusius
ir mirusius 9 pėstininkų L. K. Vytenio
pulko karius.

DERBY

PASIKEITĖ ADRESAS

Pakartotinai .pranešu, kad esu pakeitęs
adresą. Pranešdamas naująjį savo adresą,
maloniai prašau asmenišką koresponden
ciją ir DBLS skyriui bei „Budėkime“ ad
ministracijai skirtus laiškus siųsti šiuo
adresu:
11 Wilcock House, St. Marks Road, Der
by, DE2 6 AJ. Ted.: Derby 364928.
1
J. Levinskas

MANCHESTERIS
KONCERTUOS„AUŠRA“

DBLS Mainchesterio skyriaus valdyba
rugpiūčio 28 d. šeštadienį 6 vai. po pietų
Cheetham Town Hali, Cheetham Hill
Road, Manchester 8 rengia
KONCERTĄ.
Dainuos Kanados Windsoro mergaičių
kvartetas „AUŠRA“. Po koncerto bus šo
kiai su puikia muzika. Kviečiame visus —
jaunimą ir .senimą iš Manchesterio ir ar
timesnių apylinkių praleisti keletą valan
dų su Kanados lietuvaitėmis ir kartu pa
siklausyti gražių lietuviškos dainos melo
dijų. šokių metu veiks lietuviškas baras
ir maisto bufetas.
Tad iki malonaus pasimatymo Manchesteryje rugpiūčio 28 dieną.
Salė iš miesto centro pasiekiama auto
busais Nr. 59, 60, 61, 62, 35 ir 147.
Skyriaus valdyba

VOKIETIJA

— Brazilijos Lietuvių Bendruomenės at
stovai liepos 1 d. lankėsi S. Paulo valsti
Gauta žinia, kad Vokietijoje mirė žino jos seime. Jie vyko padėkoti atstovei Dul
ce Salles Cunha Braga už M. K. Čiurlio
MIRĖ DR. P. KARVELIS

mas lietuvių veikėjas dr. Petras Karvelis
(g. 1897 m.).
Mokėsi Marijampolėje, Voroneže, Petra
pilyje, Muenchene ir Berlyne. Daktaro
laipsnį įsigijo Breslavo universitete 1923
m.
Buvo vienas iš krikščionių demokratų
partijos steigėjų, aktyviai dalyvavo besi
kuriančios Lietuvos atstatyme. 1923 m.
įsteigė dienraštį „Rytą“ ir jame bendra
darbiavo. 1924 m. buvo išrinktas Seimo
nariu. 1925-27 metais finansų ministras.
Aktyviai dalyvavo žemės ūkio organiza
cijose ir krašto pramonėje. Noreikiškėse,
prie Kauno, turėjo pavyzdinį ūkį (dabar
ten įsteigta ž. ū. akademija).
1940 m. pasitraukė į Vokietiją, iš kurios
tik trumpam laikui 1944 m. buvo grįžęs į
Lietuvą.
Nuo 1945 m. įsijungė į VLIKo veiklą,
eidamas užsienio reikalų valdytojo ir ki
tokias pareigas.
Paskutiniuoju metu gyveno Vokietijoje
ir pagal išgales dalyvavo lietuviškojoje
veikloje. Palaidotas rugpiūčio 13 d.

Liepos 18 dieną Paryžiuje, atsiskyręs
„AUŠROS“ KONCERTAS
nuo grįžtančios į Sov. Sąjungą liet, meni
Derby ALK Bendrija ir DBLS Skyrius ninkų grupės, paprašė azyliaus teisės ope
bendrai rengia iš Kanados atvykstančių ros dainininkas (bosas) Ričardas Dauno
lietuvaičių dainos grupės „Aušra“ KON-1 ras, pasižymėjusio operos solisto Vaclovo
CERTĄ, kuris įvyks rugpiūčio 21 d. 17 vai. Daunoro jauniausias brolis. Jis buvo pri
Polish Catholic & .Sodai Centre, 18 Ked- skirtas prie liet, folkloristų grupės, kuri
leston Rd., Derby. (Salė atidaryta 16 vai.) gastroliavo pietų Prancūzijoje, ansamb
Po koncerto bus šokim iki 23 vai., grojant liui sustiprinti, bet nebuvo to ansamblio
gerai Kazio Venskaus kapelai. Salėje bus nuolatiniu nariu.
Prieš mėnesį Prancūzijoje apsigyveno,
galima numalšinti troškulį ir alkį, nes ba
ras ir užkandinė veiks visą laiką.
atvykusi iš Lietuvos, antra menininkė —
Mieli tautiečiai maloniai kviečiami iš jauna dramos artistė Krištolaitytė. Ji ga
arti ir toli į lietuviškos dainos koncertą vo teisę išvykti iš Lietuvos, ištekėjusi už
atvykti ekskursijomis ar pavieniai. Savo prancūzo Jean Pierre Herman, kuris stu
atvykimu suteiksite jaunimui moralinę ir dijuoja lietuvių kalbą. Viešnia dalyvavo
materialinę paramą, nes mažai turime to Liet. Studijų Savaitės, pasibaigusios rug
kių jaunuolių, kurie garsintų lietuvišką piūčio 8 dieną, meninėje programoje.
dainą kituose kraštuose.
Iki pasimatymo rugpiūčio 21 d. Derby
je.

Brazilija

EKSKURSIJA f LONDONĄ

— Brazilijos LB pirm. adv. Algirdas
Sliesoraitis tvarko dokumentus, kuriais

Ryšium su DBLS tradiciniu metiniu są prašoma S. Paulo savivaldybės pagrindinę
skrydžiu, kuris įvyksta rugsėjo 11 d., Der- Vila Zeliinos aikštę pavadinti Lietuvos
vardu, šią bylą remia ir miesto seimo at
stovas Arthur Alves Pinto. Kaip tik šia
me miesto rajone gyvena dauguma lietu
LITHUANIAN MONITOR required, by the BBC Monitoring Service (based at vių ir ten pat yra lietuvių parapija. Lie
Caversham, near Reading). Duties include listening to and selective transcription tuviams, kurie šiais metais mini savo 50
metų imigracijos sulkaktį, tai bus graži S.
of news and other broadcasts. Shift work involved. Essential qualifications:
Paulo miesto savivaldybės dovana.
thorough knowledge of Lithuanian together with idiomatic command of English,
V. Zdanavičius

good educational background, sound knowledge of world affairs, perfect hearing
and ability to type. Shortlisted candidates will be asked to undergo tests. Staff
are eligible to contribute to the BBC's Pension Scheme on lappointment. Salary
£3207 per annum rising, subject to satisfactory service to £4731 p.a. plus
continuing unconsolidated allowance of £234 p.a.

Write or telephone immediately for application form (enclosing addressed
foolscap envelope and quoting reference 76. G. 306) to PERSONNEL OFFICER,

BBC, CAVERSHAM PARK, READING RG4 8TZ.
Telephone

0734 472742

Ext. 123.

nio viešą pagerbimą Brazilijoje. Jos kal
bos tekstą seimo sekretorius atsiuntė BLB
Literatūros Rateliui, kitoms lietuvių or
ganizacijoms ir Pabaltiecių Komitetui.
— Trys šimtai žmonių suvažiavo į Lie
tuvių Katalikų šv. Juozapo IBiendrubmenės suruoštą gegužilnę už S. Paulo, Centro
Municipal de Campismo vietovėje liepos
4 idieną. Tai specialiai savivaldybės įsteig
ta turizmo vietovė, kuria dažnai ir lietu
viai pasinaudoja .Šia proga galėjo susitik
ti seniai nesimatę tautiečiai.
— Baltiečių Savaitės (birželio 13-20
dienomis) proga Paibaltijb Komitetas vie
tos spaudoje paskelbė Tautos liūdesio die
nas. Dr. Ferdinandas Saukas, estų konsu
lais S. Paulyje, Robertas Pontuschka, lat
vių draugijos pirmininkas ir kap. Juozas
Čiuvinskas BLB atstovas įteikė spaudai
memorandumus su tragiškų dienų aprašy
mais, primindami brazilams, kad „jie gin
tų tą didelį tuntą — laisvę, kad nepatek
tų į klaidingų pažadų kelius, pilnus geres
nio paisaulio iliuzijų, 'bet iš tiesų tiktai
stiprios vergijos visuotinio asmens fizinės
ir dvasinės laisvės praradimo“.

PRANCŪZIJA
NAUJI ATEIVIAI

Rengėjai

na dažnai tos specialybės paskaitas. Bra
zilijos Literatūros Akademija jam yra su
teikusi tris premijas už literatūras dar
bus. Dabar H. Losinskas pasirodė knygų
rinkoje su Brazilijos negrų bibliografija.
— (Birželio 10 d., sulaukęs 73 metus am
žiaus, mirė Sao Paulyje sanitaras Anta
nas Jočys. Brazilijon jis buvo atvykęs
1929 metais ir dirbo Šv. Ritos ir Samaritano ligoninėse.
— PRO — LIBERTATE organizacija
apjungia 13 Brazilijoje gyvenančių tauty
bių, kurių kraštai yra komunistų okupuo
ti. Lietuviams ten atstovauja BLB atsto
vai. Birželio mėnesio posėdyje buvo nu
tarta įsteigti Pavergtų Tautų biblioteką S.
Paulyje. Toji biblioteka bus atvira vi
siems, kurie tik ieškos medžiagos apie tas
tautas. Pro — Libertate prašo visus kny
gų bet įkuria kalba, kad studentija ir šiaip
skaitytojai būtų tiksliau informuoti apie
pavergtas tautas, jų kultūrą ir literatūrą,
meną, socialinę padėtį, o ypač apie tų tau
tų istoriją
— Vienas S. Paulo valstijos mokyklų in
spektorius posėdžio metu pranešė, kad
apie 100 moksleivių rašo darbus apie Pa
baltijį, bet jiems labai trūksta medžiagos.
— Solistė Roma Mastienė liepos 3 d.
dainavo S. Paulo lietuviams. Pianinu ly
dėjo Irena Kunišlkienė, o programą prave
dė K. Ambrozevičius. Viešnia iš JAV savo
puikiu balsu ir malonia išraiška patraukė
klausytojų dėmesį.
— Jonas Kavaliūnas, PLB vicepirm.
švietimo reikalams, lankėsi liepos pradžio
je Brazilijoje dr tarėsi dėl lietuvių kalbos
dėstymo praplėtimo. Buvo numatyta pa
ruošti Brazilijai specialiai pritaikytus va
dovėlius. Šiam darbui įsipareigojo ilgame
tė lietuvių kalbos mokytoja Lucij'a Jodelytė.
— Birželio 21 d. Rib de Janeiro staiga
mirė dr. Sofija Savnorienė, ginekologijos
ir moterų ligų specialistė. Ji buvo baigusi
Vytauto Didžiojo universitetą, į Braziliją
atvyko 1947 metais. Čia buvo ne tik vietos
lietuvių gerbiama, bet gerai pažįstama ir
lenkų ir rusų tarpe, kaip puiki ir visiems
nuolat padedanti gydytoja.

— Dvi Sao Paulo universiteto istorijos
studentės renka medžiagą apie lietuvių
praeitį Brazilijoje. Tai stud. Regina Bagdžiūtė ir stud. Živilė Jūraitytė. Joms tal

kininkauja prof. Eduardas Pažėla j r. Pa
sirodo, kad lietuvių Brazilijoje jau būta
XVIII šimtmetyje, o gal net ir kiek anks
čiau, bet dar neturima tvirtų žinių.
— Lietuvių kilmės rašytojas Henrikas
Losinskas-Alves gavo Rio de Janeiro mies

te Joao Ribeiro premiją iš folkloro ir et
nografijos srities. Jis yna Brazilijos neg
rų liaudies meno ispecialistas ir skaito ga

Alf. D. Petraitis

Mūsų veikėjai vienas po kito nukeliau
ja į amžinybę. Netekome Lietuvos aviaci
jos pik. Itn. Leonardo Pesecko, staiga kri
to agr. Alfonsas Indreika. Birželio 21 d.
baisus įvykis atsitiko Jankūnų šeimoj Ci
cero kolonijoj, kur vos tik pražydęs ener
gingas jaunuolis, skautas ir jaunimo vei.
kėjas, netikėtai nusišovė savo ginklu, te
sulaukęs vos 22 metų. Liepos mėn. pra
džioje mirė L. Simutienė, buv. L. Šimu
čio „Draugo“ red. žmona, o liepos 25 d.
Pikelienė, Chicago Savings Banko direk
toriaus Pikelio žmona. Liepos 12 d. mirė
Mercy ligoninje savaitraščio „Sandaros“
red. M. Vaidyla. Skautų šeimoj atsiskyrė
Aleknavičienė.

Jaunimui
1979 M. KONGRESO ŽINIOS

IV-ojo Pasaulinio Lietuvių Jaunimo
Kongreso paruošiamieji darbai stumiami
pirmyn. Sekminių metu įvykusiame posė
dyje išrinktas organizacinio komiteto pir
mininkas ir papildytas komiteto narių
skaičius. J pirmininkus išrinktas Andrius
Šmitas, Annabergerstr. 400, 53 Bonn —
Bad Godesberg, Vokietija. Kiti komiteto
nariai: G. Bauras, V. Bartusevičius, V.
Damijonaitis, A. Hermanas, A. Lucas, P.
Nevulis (Vokietijos LTS pirm.), R. Šileris
ir R. žutautaitė. Komiteto būstinė įsteig
ta Vasario 16 Gimnazijoje: IV PLJK Būs
tinė, Litauisches Gymnasium, 684 Huettenfeld —■ Lampertheim, Vokietija.
Kongresui ruošti yra sudarytos sekan
čios komisijos: 1. Finansų — pinigų tel
kimas visokiais būdais ir visokiomis prie
monėmis. 2. Techniškoji kongreso paruo
šimo ir pravedimo — techniškas visų kon
greso renginių paruošimas bei pravedimas, transportas, apgyvendinimas bei
kongresinės kelionės. 3. Akademinės ir
studijinės programos — programos paruo
šimas visiems kongreso renginiams (jau
nimo veiklas gairių ir Kongreso tikslų nu
statymas). 4. Meninių parengimų — me
ninės programos visiems kongreso paren
gimams paruošimas. 5. Informacijos ir
dokumentacijos — informacija, leidiniai
ir dokumentacija prieš ir po kongreso.
Kol kas kongreso eiga numatyta maž
daug tokia: susipažinimo stovykla, studi
jų savaitė, po jos kuriame nors didesnia
me mieste kelių dienų manifestacinis kon
gresas su dideliais parengimais ir kt. Pa
starojoje dalyje dalyvautų ir visuomenė,
ne tik delegatai ar jaunimas. Vėliau vyk
tų kongresinės kelionės. Kongreso daly
viai pasidalytų grupėmis ir pavažinėtų po
Europą. Visos grupės turėtų susitikti Ro
moje, Paryžiuje ir Londone, kur ta proga
galėtų vykti didesni parengimai. Kongre
so iškilmingas uždarymas galėtų būti Lon
done, iš kur visi dalyviai išsiskirstytų.
.Stovykla, studijų savaitė ir manifesta
cinis kongresas turėtų vykti arti ivenas
kito — greičiausia Vokietijoje.
IV-ojo PLJK komitetas ir VLTS laukia
talkos iš kitų Europos kraštų lietuvių jau
nimo. Jie ypač pageidautų, kad kur tik
galima būtų įsteigtos Lietuvių Jaunimo
Sąjungos. Yra nutarta, kad kitų Europos
kraštų jaunimo atstovai bus įtraukti į IVojo PLJK komitetą. Rengėjai taip pat no
rėtų žinoti plačios visuomenės nuomones
apie busimąjį kongresą. Ypač kas liečia
jaunimo veiklos gaires ir kongreso tiks
lus.
aVč

Chicaga
Tautinių šokių šventė jau netoli. Visi
komitetai ir komisijos dirba išsijuosę. Šo
kėjų grupės per vasaros atostogas turi
vargo, nes jaunimas išvažinėjo savais ke
liais, tačiau repeticijos daromos kas sa
vaitę. Bilietų platinimas vyksta sėkmin
gai, ložės jau išparduotos.
Suvažiuoja tūkstančiai lietuvių į Chicagą nebe pirmą kartą: trys dainų šventės,
o dabar jau 'penktoji Tautinių šokių šven
tė. Šiemet ji bus skirtinga, nes bus pami
nėta ir Amerikos laisvės 200 metų sukak
tis. Atvykę į šį mišrų pasaulinį miestą,
būkite atsargūs su nepažįstamais gyven
tojais. Klauskitės kelio ar ko kito polici
jos, ji visada jums padės. Lietuviai vieti
niai žino viską, todėl prie jų ir laikykitės.
Pavergtųjų Tautų paradas Chicago®
mieste praėjo įspūdingai. Lietuvių grupė
buvo skaitlingiausia, jos vežimai atitinka
mai išpuošti. Pirmą kartą prie pavergtųjų
prisijungė ir žydai, kurie nešė plakatus.
Latvių prieškomuniistinis veikėjas, apsiri
šęs grandinėmis, nešė kryžių ir reikalavo
laisvės pavergtoms tautoms.
Gaila, kai lietuviams išvykus demonst
ruoti apie 2 vai. įvyko juodukų demonst
racijos Marquette Parke. Susimetę apie
50 žmonių, sukėlė tokį triukšmą, kad spau
da, radijas ir televizija tebekalba ir po
dviejų savaičių. O apie pavergtas tautas
nei paveikslo, nei kronikos televizijoj!
Marquette Parke 18 liepos įvyko prie
narsiųjų mūsų lakūnų Dariaus ir Girėno
paminklo minėjimas. Susirinko daugiau
kiaip įtūkstabtis lietuviu} .pagerbti' savo
didvyrių.
Gegužinių rengimas sulėtėjo, nes nebė
ra, kur jas rengti. Tokia gausi Chicagos
lietuvių kolonija neturi gegužinėms vie
tos. Didesnės organizacijos turėtų susirū
pinti geros vietos nupirkimu. Galėtų ir
Lietuvių Fondas investuoti į šį reikalą.
Dabar blaškomės pas svetimus ir krauna
me aniems turtą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugpiūčio 22 d., 11.15
vai. Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 29 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
ROCHDALE — rugpiūčio 22 d., 11.30 vai.,
Pallottinų vienuolyne, Manchester Rd.
MANCHESTER — rugpiūčio 29 d., 11 vai.

PENKIOS NAUJOS, VERTINGOS
KNYGOS

J. Daumantas — FIGHTERS FOR
FREEDOM — Lithuanian Partisans ver
sus the U. S. S. R. Anglų kalba, iliustruo
ta, kietais apdarais, 254 psl. Ypač vertin
ga dovana kalbantiems angliškai.. Kaina
£7.50.
V. Alantas — ROMAS KALANTA —
Gyvieji Deglai Nemuno slėnyje. Romo Ka
lantos žygio istorija. 114 psl. Kaina £2.40.
I. Sinkevičiūtė — LITHUANIAN COOKERY, kulinarijos vadovas anglų kalboje.
Patogiai įrištas kasdieniniam vartojimui.
316 psl. Kaina £5.60.
M. Katiliškis — APSAKYMAI — 12 at
skirų apsakymų. Kietais apdarais. 254
psl. Kaina £6.00.
R. Spalis — MERGAITĖ IŠ GETO. Ro
manas. 365 psl. Kaina £4.40.
Sužymėtos kainos — įskaitant knygų
persiuntimą.
Šios ir kitos knygos gaunamos:

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

