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Vienas ar du centrai ? IL YJE
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Mirties siena
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLįB), 

kuri šiuo met;u. Amerikoje išgyvena ne
lemtas skaldymosi dienas, yra sukurta pa
gal 1949 m. birželio 14 d. paskelbtąją Lie
tuvių Chaintą. Joje pasakyta: „Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę“. Toliau šį pir
mąjį Chartos punktą besiaiškinant, buvo 
nustatyta, kad „bendruomenei priklauso 
kiekvienas lietuvis, nepaisant, kur jis gi
mė ir kada gimė, nori būti bendruomenės 
nariu ar nenori, kalba lietuviškai ar ne
kalba, naudingas bendruomenei ar žalin
gas“. (M. Krupavičius, PLB Keliu, 16-17).

D. Britanijoje jau prieš tai (1947 m.) 
buvo įkurta panaši organizacija — Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
(DLLS), „kuri yra lietuvių bendruomenės 
nepartinė ir nesrovinė organizacija, ap
imanti visus D. Britanijoje gyvenančius 
lietuvius“ (Įstatai, para. 3). Vadinasi, šios 
abi organizacijos yra bendrinės lietuvių 
organizacijos, jos įsilieja į viena kitą, to
dėl, atrodo, neturėtų būti ir kalbos apie 
dviejų panašių organizacijų veikimą vie
name krašte. Dar neprotingiau ir tiesiog 
neįmanoma būtų pradėti steigti atskirus 
DBLS ir DBLB skyrius ar apylinkes, nes 
jų nariais turėtų būti tie patys žmonės.

Iškilus abiejų organizacijų apsijungimo 
klausimui, atrodo, dėl to buvo nesunkiai 
susitarta, tik DBILS, kaip anksčiau įsistei
gusi, panoro pasilaikyti savo vardą, sutik
dama įsijungti į PLB. M. Krupavičius ir 
vėlesnės PLB vadovybės tam nesipriešino. 
Tatai matyti iš 1950 m. gegužės 30 d. iš
leisto M. Krupavičiaus ilgo bendraraščio 
Nr. 3, skirto iškilusiems PLB neaišku
mams išsiaiškinti. To bendraraščio 13- 
tame punkte pasakyta, kad „PLB įims tik 
taip vadinamas bendrines organizacijas, 
t. y. tokias, kurios yra labai giminingos 
PLB-nei savo tikslais ir savo sudėtimi. 
Prie tokių priklauso pvz: Britanijos Lietu
vių Sąjunga, Švedijos Lietuvių Draugija, 
Belgijos LBB ir kt,“

1951 m. liepos 7-8 d. d. Londone susirin
ko visų lietuvių organizacijų atstovai į 
pirmąjį steigiamąjį DBLB posėdį. Jame 
dalyvavo ir min. B. K. Balutis, kuris šia 
proga pasakė drąsinančią ir į vienybę 
kviečiančią kalbą. Buvo nutarta sukurti 
DBL Bendruomenę, kurios organizacinis 
komitetas, vadovaujamas P. Varkalos, jau 
seniau veikė. Prie šios organizacijos pri
sijungė per 11 įvairių draugijų bei sąjun
gų, turinčių apie 4.000 narių.

Buvo sudaryti valdomieji organai, dau
giausia iš DBLS priklausančių žmonių. Į 
Tarybos prezidiumą dvejiems metams iš
rinkti kun. Gutauskas, Savoniakas, J. Vil
činskas. Valdybą sudarė: P. Varkala, Šal
kauskas ir kun. Sakevičius. Kontrolės ko- 
misijon išrinkti: Senkus, Zdanavičius, 
Čemis. Garbės teisėjai — kun. Kazlaus
kas, M. Bajorinas, Mockus. Tai atlikę, 
žmonės išsiskirstė, sutardami susitikti po 
vienerų metų...

Čia, tur būt, buvo padaryta klaida: nau
joji DBLB „įėmė“ ne tik bendrinę DEĮLS 
organizaciją, kaip nurodė M. Krupavičius, 
bet dar apie 10 kitų draugijų bei sąjun
gų, turinčių specifinius uždavinius bei pa
skirtį. Tuo būlu, matyti, norėta palengvin
ti kelią DBL S-<gai įstoti į DBLB, o taip 
pat įtraukti į aktyvesnę veikią ir senosios 
išeivijos organizacijas Anglijoje ir Škoti
joje. Tokiu būdu DBiLiBI pasidarė visiškai 
.kitokia“, negu kitų kraštų Bendruome
nės. Jos valdomieji organai pasiliko tik 
kaip koordinacinis komitetas, o į ją įsto
jusios organizacijos ir toliau dirbo savo 
įprastąjį darbą.

Po kiek laiko tik iš organizacijų atsto
vų sudarytoje DBLB pradėjo atsirasti ne
sklandumų. Prieita iki to, kad DBLS (vie
nintelė bendrinė ir pati didžiausia orga
nizacija) iš DBLB išstojo. Dalis anuo me
tu veikusių draugijų ar sambūrių šian
dien visiškai neberodo gyvybės. Todėl ne
siimama šioje vietoje aptarti, kurių orga-

A. f A.
EDUARDUI LAURAIČIUI

mirus, jo žmoną Domicėlę ir
Budrių šeimą gilaus liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame

M Kleizienė, S. Valaitis

Mūsų mielam kun. kapelionui
JONUI KUZMICKIUI,
jo broliui profesoriui 

ZIGMANTUI Lietuvoje mirus, 
giliausią ir nuoširdžiausią 

užuojautą reiškiame

Vyčio klubas, DBLS skyr. valdyba 
ir nariai 

nizacijų atstovai sudaro dabartinę DBLB 
vadovybę.

DBL Sąjungos veikla ir išstojus iš 
DBLB nepasikeitė. Norėdama ir toliau 
santykiauti su lietuviškų organizacijų 
centrais, ji palaikė ryšį su PLB. Pastaro
ji, rodos, nebuvo jos išbraukusi iš savo 
narių tarpo ir jos atstovas dalyvavo pas
kutiniame PLB seime.

Paskutiniuoju metu patirta, kad dabar
tinė PLB vadovybė nebepageidauja toliau 
su dviem organizacijom bendradarbiauti. 
Tą nenorą toliau bendradarbiauti liudija 
faktas, kad ne tik DBLS centro valdyba, 
bet ir šio laikraščio redakcija negauna 
propagandinės PLB išleistos literatūros 
(turima galvoje brošiūras apie N. Sadū- 
naitę ir A. Terlecką anglų kalba), nei jo
kių žinių apie PLB veiklą. Kitaip sakant, 
DBLS dirbtinai atstumiama nuo visų PDEl 
kultūrinių parengimų, švenčių, simpoziu
mų, Lietuvių Fondo paramos švietimo rei
kalams ir PLB seimo.

Šitokie „nutarimai iš centro“, priešta
raują ankstesnių susitarimų dvasiai, labai 
neigiamai atsiliepia į Britanijos lietuvių 
ir jų vadovų nuotaikas.

Kaip šią nenormalią dviejų bendrinių 
organizacijų padėtį pašalinti? Kaip atlik
ti susivienijimo operaciją, nei vienos pu
sės nepažeidžiant?

Atrodo, lengviausias kelias būtų, jei 
DBLS sugrįžtų atgal į DBLB ir visi dirb
tų iš vien. Bet į kokią DBLB sugrįžti? 
1951 m. sudarytoji DBLB nebuvo bendri
nė organizacija, kaip reikalauja PLB įsta
tai. Ją sudarė atstovai paskirų organiza
cijų, kurių nariai daugiausia buvo tie pa
tys žmonės. Tad sugrįžimas į DBLB, 
reikštų sugrįžimą ne į organizaciją, o į 
koordinacinį komitetą, kurio sandara 
prieštarauja PLB dvasiai ir kurio veikla 
jau kartą pasirodė nesėkminga.

Gal paprasčiausia būtų, jei DBIL Sąjun
ga pakeistų savo vardą į DBL Bendruo
menę. Nieko daugiau čia keisti nereikėtų, 
nes, kaip minėta šio rašinio pradžioje, ji 
yra susiorganizavusi tais pačiais pagrin
dais, kaip PLB. Ji automatiškai įimtų ir 
dabar atskirai veikiančią DBLB. Užmir
šus praeities nesklandumus ir asmeniškas 
ambicijas, gąlėtų visi dirbti išvien. Tik čia 
ir vėl klausimas: ar panorės DBLS savo 
vardą keisti, o taip pat — ar panorės 
DBLB į krūvą susilieti?

Pagaliau trečioji išeitis — grįžti į pir
mykštę padėti, t. y. pasitenkinti viena 
bendrine organizacija — DBL Sąjunga, 
kuri Britanijoje susikūrė pirmiau, negu 
PLB. Jos įstatai visiškai sutampa su PLB| 
įstatais. Pakaktų tik painformuoti PLB, 
kad jos padalinys Britanijoje vadinasi 
DBLS vardu. Per metinį DBLS susirinki
mą jos centro valdyba galėtų persitvarky
ti, įtraukdama daugiau žmonių iš dabar
tinės DBLB vadovybės.

Tur būt, nei vienas šių pasiūlymų nėra 
šimtu procentų visiems priimtinas. Tačiau 
visi jaučia, kad reforma yra reikalinga. 
Negera, kai du centrai atstovauja Britani
jos lietuviams, bet bus dar blogiau, kai 
tų centrų pagrindas — eiliniai nariai — 
pamatę vadų nesutarimus, pradės nebesi
domėti lietuviškąja veikla ir galų gale 
visiškai iš tos veiklos pasitrauks. Tokie 
vėjai lietuvių kolonijose jaučiami.

J. Vikis

PAGAUTAS ŠNIPAS

Muenchene sulaikytas Belgijos ginklų 
pirklys Kucniak. Jo lagamine rastos fil- 
mos pačių naujausių Nato lėktuvų „Tor
nado“ planų. Šitie lėktuvai numatomi 
vartoti Britanijos, Italijos ir Vokietiijos| 
aviacijoje. Kucniak buvęs numatęs filmus 
parduoti rusams už £8.400.000. Jeigu jo 
žygis būtų pasisekęs, tai būtų buvęs di
džiausias karo paslapčių išdavimas nuo 
karo pabaigos. Vėliau suimtas ir antras 
asmuo, M. Knuefelmann, padėjęs Kucnia- 
kui planus išvogti.

LINUI JUSIUI, 
jo mylimai motinai Lietuvoje 
mirus, gilią užuojautą reiškia 

DBE5 Nottinghamo skyriaus 
valdyba ir nariai

Klubo narei
Domicėlei LAURAITIENEI, 

jos vyrui EDVARDUI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame

Vyčio klubo valdyba Ir nariai

NEVILTIES SĖKLA

Konservatorių atstovas Airey Neave, 
kalbėdamas apie Šiaur. Airiją, pareiškė: 
.„Komunistų agentai, turį ryšį parlamen
te, reiškiasi Šiaur. Airijoje, sėdami nevil
ties sėklą ir reikalaudami atšaukti kariuo
menę. Jie žino, kad toks žygis sukeltų pi
lietinį karą Šiaur. Airijoje ir pasitenkini
mą Sov. Sąjungoje. Jie žino, kad policija 
be kariuomenės negalėtų susitvarkyti, to
dėl tikisi, kad kairieji priims Maskvos li
niją ir toliau reikalaus atšaukti kariuome
nę.“

NESIDŽIAUGIA SAVO NAFTA

Žinomas britų kontraversinis parlamen
taras Enoch Powell pataria britams „susi
laikyti nuo per didelio optimizmo“ dėl iš 
Šiaurės jūros gaunamos naftos. Esą, toji 
nafta bus tokia brangi, kad už ją reikės 
mokėti žymiai daugiau, negu už tą, kuri 
dabar atvežama iš kito pasaulio krašto.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

.„Welt am Sonntag" (rugp. 1 d.) aprašė 
sovietų istoriko Kirilovo ir jo draugo fi
ziko Rogušino žiaurų žmogžudystės suo
kalbį.

Kirilovo tėvas ( 72 m.) turėjo vertingą 
meno rinkinį. Sūnus, bijodamas, kad tė
vas mirdamas nepaliktų rinkinio kam nors 
kitam, paprašė savo draugą Rcgošiną Ki
rilovo tėvus nužudyti.

Rogošinas pasikvietė senus Kirilovo tė
vus parodyti ikonų. Jiems bežiūrinėjant, 
jis iš užpakalio geležine lazda abu nuduo- 
bė. Pats buvo nuogai nusirengęs, kad ne
liktų kraujo pėdsakų ant drabužių.

Tėvus palaidojus, paaiškėjo, kad jie vi
są meno rinkinį buvo užrašę sūnui. Mili
cija nusikaltimą išaiškino — abiem nusi
kaltėliam gresia šūvis į pakaušį.

AUTOMOBILIŲ PROBLEMA

Po Chruščiovo laikų Sov. Sąjungoje bu
vo labai smarkiai pasinešta į automobilių 
pramonę. Nuo 1970 m. automobilių pramo
nė patrigubėjo ir pasiekė 1.200.000 per 
metus- Sovietinis pilietis laiko prestižo 
reikalu turėti automobilį ir juo labai di
džiuojasi. Nejučiom susidarė privilegijuo
toji automobilių savininkų klasė.

Paskutiniuoju metu šis klausimas vėl 
naujai diskutuojamas. Esą numatyta, kad 
iki 1980 m. privatiškų automobilių pramo
nė padidės tik apie 3 procentus. Pagrindi
nės apribojimo priežastys esančios jau 
minėtas „buržuazinis“ privilegijuotos kla
sės atsiradimas, gerų kelių, garažų ir at
sarginių dalių trūkumas. Jau dabar pasi
taiko, kad „įbėdniokai“ iš keršto supiausto 
„ponų“ automobilių padangas. O dėl at
sarginių dalių smarkiai plečiasi juodoji 
rinka. Per greitas pasinešimas su automi- 
biliais pralenkti vakariečius būsiąs pri
stabdytas.

VANDENS, VANDENS!
Britų sala šią vasarą pirmą kartą per 

250 metų pakeitė savo žalią drabužį: kal
vos ir slėniai parudavo. Šios vasaros karš
čiai ir sausros jau pasidarė tikra grėsmė. 
Ganyklose nuo karščio krinta gyvuliai. 
Ūkininkai šeria žiemai skirtas pašarų at
sargas, nes žolė daugiau nebeauga. Dar
žovės nuvyto, o bulves ir cukr. runkelius 
reikės kasti nespėjusius užaugti. Keliai 
pradėjo pleišėti, ištirpęs asfaltas nebeat- 
laiko sunkaus transporto svorio. Vandens 
baseinai tušti — kai kuriose vietose geria
mas vanduo jau importuojamas net iš 
Norvegijos. Jei sausros nesibaigs), daug 
pramonės įmonių turės užsidaryti. Teis
muose jau pasirodė pirmosios bylos už 
daržų laistymą. Vienintelė paguoda, kad 
ne visa sala yra sausrų paliesta, šiaurinė
je dalyje ir Škotijoje ūkininkai džiaugia
si geru derliumi, nes ten pakankamai iš
krinta lietaus.

Didžiausias vandens badas jaučiamas 
pietinėje Valijoje. Jo tiekimas gyvento
jams normuojamas. Upės Cynon, kuri nie
kada neišdžiūdavo, ne tik pakrantėse, 
bet ir dugne pražydo laukinės gėlės...

DIDESNIS UŽ POPIEŽIŲ
Kardinolui Stefan Wyszinski jau suėjo 

75 m. amžiaus. Jis, pagal įstatymus, turi 
pasiųsti Pauliui VI savo atsistatydinimą. 
Vatikano ir Lenkijos šaltiniai tvirtina, 
jog popiežius kardinolo atsistatydinimo 
nepriims. Jo buvimas pareigose šiuo me
tu yra labai svarbus Lenkijos katalikams 
dėl tebesitęsiančių Vatikano pokalbių su 
Lenkijos komunistine valdžia ir dėl vyks
tančių Lenkijos konstitucijos pakeitimų. 
Vienas Vatikano atstovas pripažino, kad 
Lenkijoje kard. Wyszinski yra didesnis 
popiežius lenkams, negu Paulius VU. Jis 
yra nacionalistinio nusiteikimo. Pvz. net 
ir dabar jis kalba apie Lietuvą kaip inte
gralinę istorinės Lenkijos dalį. Prieš 10 
metų jis atkakliai gynė Lenkijos teises į 
žemes prie Oderio ir Neissės upių.

C,T. Ž.“)

Rugpiūčio 12 d. sukako 15 metų, kai bu
vo pastatyta Berlyno siena, kurią realis
tai vadina mirties siena, o moralistai — 
gėdos siena.

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, 
Vokietija buvo padalyta į dvi dalis, o Ber
lynas net į keturias. Tokio padalijimo, 
kaip bausmės už pralaimėtą karą, pagei
davo abi pusės (Rytai ir Vakarai). Iš da
lies tas pageidavimas nėra pranykęs ir 
dabar.

Jeigu Vokietija apsivienytų vakariečių 
įtakoje, jeigu ji vėl apjungtų daugiau 
kaip 80 milijonų gyventojų, tai jos ma
žesnieji kaimynai, laikui bėgant, vėl pa
sijustų nesaugiai. Anot gen. de Gaule, to
kio dydžio kaimynas nebeleistų silpnesnie
siems ramiai miegoti.

Tas pats atsitiktų, jei Vokietija apsi
jungtų Maskvos įtakoje. Net ir būdama 
socialistinėje orbitoje, ji greitai įvarytų 
baimės čekams ir lenkams, kurie dar ge
rai prisimena, kas atstiko antrojo pasau
linio karo metu.

Turint visa tai galvoje, tur būt, neįma
noma iki šito šimtmečio galo sulaukti vie
nokio ar kitokio Vokietijos apsivienijimo. 
Anot britų žurnalisto Brook-Shepherd, abi 
Vokietijos dar ilgai eis Skirtingais keliais, 
viena telkdama auksą pasaulinėse rinko
se, o antroji olimpiadose...

Visiškai kas kita yra Berlyno padaliji
mas. Prieš penkiolika metų pastatytoji 
siena skirta ne strateginiams tikslams. 
Jos pirmasis uždavinys buvo perskirti 
miestą į dvi dalis, kad tos pačios tautos, o 
dažnai ir tos pačios šeimynos žmonės ne
galėtų laisvai vienas su kitu susisiekti. 
Šis tikslas ypačiai groteskiškas pasidarė 
po Helsinkio konferencijos, kurioje buvo 
nutarta palengvinti žmonių judėjimą ir 
šeimų susijungimą. Praėjo metai, bet sie
na nepajudėjo.

Gal dar svarbesnė sienos pastatymo 
priežastis buvo ekonominė. Kalbant vaiz- 
desniais žodžiais, be Berlyno sienos Rytų 
Vokietija būtų ūkiškai mirtinai nukrauja
vusi. Iki sienos pastatymo 3J milijono 
žmonių iš Rytų Vokietijos perėjo į Vaka
rus. Jie atsinešė su savimi profesinį pa
tyrimą ir stiprius raumenis. Po sienos pa
statymo, daugelis ją bandančių perlipti 
aplaistė savo krauju. Tie penki tūkstan
čiai laimingųjų, kuriems kasmet pasiseka 
pro sieną prasiveržti, nebesudaro R. Vo
kietijos ūkiui didelio pavojaus.

Žiūrint į Berlyno sieną iš moralinio taš
ko, ji rodo dvidešimtojo amžiaus žmogaus 
gėdą ir pažeminimą. Tas žmogus moder
niškame elektronikos ir telekomunikaci
jos amžiuje bando sugrįžti į viduramžius, 
atsitverdamas aukšta mūro siena ir atsi

Seįitiįiiios DIENOS
— Šiaur. Airijos saugumo organai gau

na iš gyventojų tūkstančius laiškų, pra
šančius apsaugoti nuo Al Capone tipo te
roristų.

— Spaudos žiniomis, Lybijos vadas 
Gaddafi paskyręs 500.000 svarų „agen
tams“, kad likviduotų Egipto prezidentą 
Sadatą. Du asmenys jau suimti.

— Apie milijonas gyvulių, daugiausia 
baltųjų triušių, kasmet panaudojama nau
jos kosmetikos bandymams Anglijoje.

— Pietų Afrikoje per vieną mėnesį iš
kasama daugiau kaip 13 milijonų uncijų 
aukso.

— J. Tautų ekonominė ir socialinė ta
ryba siūlo 1979 metus paskelbti „Tarptau
tiniais vaikų metais“.

— Lenkijoje įvestos cukraus kortelės. 
Taip pat planuojama įvesti mėsos nor
mas. Cukraus norma — 2 kg per mėnesį.

— Warner Brothers gavo teisę statyti 
filmą apie Izraelio žygį į Entebbe aero
dromą. Filmas kaštuos 10 mil. dolerių.

— Ekvadoro vyriausybė ištrėmė 13 už
sieniečių vyskupų ir 2 arkivyskupus, ku
riuos įtarė kišantis į krašto vidaus reika
lus.

— Britų chemijos firma Cremer and 
Warner apsiėmė išvalyti užnuodytą rajo
ną Severo apylinkėje Italijoje.

— Sovietų sportininkas Nemcanovas, 
pasilikęs Kanadoje po olimpiados, nutarė 
grįžti namo.

— Opole mieste Lenkijoje 21 žmogus 
nuteistas nuo 5 iki 10 metų kalėjimo už 
mėsos vogimą ir spekuliaciją.

— Bedforde pradingo lenkas Btielawski, 
atvykęs aplankyti savo 30 metų nematyto 
brolio.

— Praėjusiais metais 15.000 gyventojų 
išsikraustė iš šiaur. Airijos. Gimimų skai
čius taip pat sumažėjęs.

— Italijoje per paskutinį savaitgalį (3 
dienas) eismo nelaimėse žuvo 84 žmonės.

— Prezidentas Amin pareikalavo Izra
elį sumokėti nuostolius, padarytus En
tebbe aerodrome, išvaduojant pagrobtus 

ribodamas spygliuotų vielų ir užminuotų 
laukų užtvaromis.

Iš tikrųjų Berlyno siena yra tiktai fizi
nis barjeras. Laisvo žodžio ir minties ji 
nebegali sulaikyti. Tad ir jos buvimas ga
li būti tik ribotas. Ateis laikas, kada žmo
nės norės pamatyti Berlyno sieną, kaip 
nori pamatyti garsiąją kinų sieną, anais 
senais laikais atskyrusią Kiniją nuo iš
orinio pasaulio. Jie norės apžiūrėti lieka
nas dvidešimtojo amžiaus „stebuklo“, 
mėginusio gelbėti marksistinį pasaulį nuo 
demokratinių bacilų.

Lucanus

VYSKUPO LAIŠKAS

Rodezijoje anglų kilmės vyskupas D. 
Lamont paskelbė atvirą laišką, kuriame 
kritikuojamas Smitho režimas. Jame siū
loma nedelsiant valdžią perleisti vieti
niams gyventojams, nes priešingu atveju 
bus liejamas kraujas, už kurį bus atsa
kingas min. pirm. Smithas. Kitais žo
džiais tariant, jam siūloma valdžią per
leisti vietiniams be jokių sąlygų, nes ki
taip bus prasikaltęs prieš Dievą ir žmo
nes.

Žinoma, Rodezijos vyriausybė apsilen
kia su demokratine santvarka, kai turė
dama mažiau kaip ketvirtį milijono bal
tųjų gyventojų, neperleidžia valdžios juo
dųjų daugumai. Tik niekas neklausia, ar 
toji afrikiečių dauguma būtų pajėgi tvar
kytis. Ugandos, Nigerijos ir kitų Afrikos 
kraštų pavyzdžiai rodo, kad žymiai dau
giau kraujo pralieta po to, kai vietiniai 
paėmė valdžią į savo rankas.

„D. Telegraph“ (rugp. 16) savo veda
majame rašo, kad vyskupas savo laišką 
parašė po to, kai jam bemiegant, pradėjo 
ant galvos kristi lubų tinkas, atsipalaida
vęs nuo Mozambiko partizanų patrankų 
šūvių. Išsigando vyskupas ir patarė min. 
pirmininkui kapituliuoti...

Tas pats laikraštis, pasiremdamas šv. 
Tomo Akviniečio autoritetu aiškina, kad 
valdžią jėga nuversti leistina tik tuo at
veju, jeigu ji yra tironiška, nepaisanti jo
kių Dievo ir žmogaus įstatymų. Tokios 
valdžios pavyzdžiu nurodomas Hitleris, 
kuriam Smithas toli gražu dar neprilygs
tąs.

Spaudoje dažnai užtinkami nusistebėji
mai, kodėl Bažnyčios autoritetai skubina
si su patarimais ir net grasinimais tuose 
kraštuose, kuriuose nejaučia sau ir hie
rarchijai jokio pavojaus. Ar nėra pasau
lyje kraštų, kur demokratija seniai už
miršta, kur persekiojamų žmonių kraujas 
liejasi upeliais ir net pats popiežius nesi
skubina su patarimais tų kraštų valdžiai 
atsistatydinti.

keleivius.
— Lybijos vadas pik. Gaddafi paskoli

no prezidentui Amin dideles pinigų su
mas reikalingoms užsienio prekėms nusi
pirkti.

— Nuo balandžio mėnesio, komunistams 
perėmus Kambodiją, 800.000 gyventojų 
buvo nužudyta arba mirė badu.

— Erdvėje skrendantieji Sovietų kos
monautai pranašauja, kad greitai sulauk
sime lietaus ir audrų.

— Leningrade buvo suruošta lietuvių 
liaudies meno paroda, pavadinta „Lietu
va — gintaro kraštas“.

— Šri Lankoje (Ceilone) posėdžiavo 
daugiau kaip 80 neutraliųjų kraštų vy
riausybių atstovai. Pirmą kartą tokioje 
konferencijoje stebėtojų teisėmis dalyva
vo Šveicarijos atstovai.

— Šveicarijos teisingumo ministerija 
pranešė, kad areštuotas buvęs Šveicarijos 
oro gynybos vadas brigad. Jeanmaire. 
Esą, jis kaltinamas šnipinėjęs Sov. Sąjun
gos naudai.
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J. Gliaudąs 
sukaktis

Rašytojui Jurgiui Gliaudai liepos 4 d. 
sukako 70 m. Ta proga jo kolega A. Baro
nas ..Drauge“ (liepos 3 d.) rašė:

.Apie rašytoją Jurgį Gliaudą daug mū
suose, ir ne tik mūsuose, buvo rašoma ir 
dar daug bus rašoma, tačiau nėra esmin
ga, kas apie jtį parašyta, bet svarbu, ką 
jis pats parašė.

Liepos 4. d. rašytojui sukanka 70 metų. 
Tai įdomus sutapimas, nes tą dieną yra 
ir Amerikos gimtadienis, to laisvės kraš
to, tariame likimas lėmė apsistoti ir su
kaktuvininkui, kad čia galėtų laisva' gy
venti ir kurti.

Laikas yra negailestingas, jis daug ką 
atima iš mūsų, bet vieno jis negali atimti, 
tai to. kas mūsų sukurta, laiko dantys ne
pajėgia suėsti daugelio kultūrinių verty
bių.“

O sukūrė rašytojas J. Gliaudą tikrai la
bai daug. Suminėti visas jo parašytas kny
gas, kurių dalis išversta į anglų kalbą ir 
labai palankiai įvertinta, reikėtų atskiro 
straipsnio.

Pažymėtina, kad jis yra daugiausia pre
mijuotas išeivijos lietuvių rašytojas. Jis 
yra gavęs septynias „Draugo“ premijas 
už romanus ir tris „Dirvos“ premijas už 
noveles. Kai kurios jo knygos (Nidos iš
leistoji „Agonija“ ir„Simas“) susilaukė 
net dviejų laidų.

Iš viso J. Gliaudą yra parašęs per 20 
kūrinių, daugiausia romanų. Iš jų trys 
(Namai ant smėlio, Ikaro sonata ir Simas) 
išversti į anglų kalbą.

Malonu pasidžiaugti, kad Nidos Knygų 
Klubas yra išleidęs tris J. Gliaudos kūri
nius. Dar vieno novelių rinkinio (Praras
tas džiaugsmas) rankraštis yra įteiktas ir 
ateity bus išleistas.

Turint galvoj, kad šalia knygų J. Gliau
dą labai daug rašo periodinėje spaudoje, 
reikia tik stebėtis jo neišsenkama energi
ja ir sugebėjimais. Sukakties proga linki
me rašytojui dar daug kūrybinių metų ir 
gausaus knygų derliaus.

LIETUVIS TIRIA JŪRAS
Delaware universiteto jūros tyrimų 

centro direktorium yra paskirtas prof. dr. 
Vytautas Klemas. Jūros srovių matavimui 
bei kitiems panašaus pobūdžio tyrimams 
centras naudoja erdvių satelitus, lėktuvus 
ir laivus. Jo projektus vykdo devyni pro
fesoriai ir šeši doktorantai.

Atviromis akimis per pasaulį
Antanas Laukaitis

Po pasaulį keliaujančio korespon
dento, Australijos lietuvio A. Lau
kaičio paskutinė sustojimo vieta 
Europoje buvo Londonas. Savo pa
tirtus įspūdžius jis skelbia Austra
lijos „Mūsų Pastogėje“ ir JAV „Dir
voje“. Čia pateikiamas sutrumpin
tas susitikimo su Londono lietu
viais aprašymas. (Red.)

Londonas, tai kita pagrindinė Europos 
pozicinė vieta, kurią aplanko labai daug 
turistų, tarp jų ir lietuvių. Visa laimė, 
kad ir čia lietuviai turi labai gerą savo 
prieglobstį, tai Londono Lietuvių Namus, 
turinčius savąją spaustuvę, savąjį laikraš
tį, savąjį pensionatą ir net savąją sody
bą. Visa tai buvo įsigyta tuoj po karo ir 
šiandien yra didelės finansinės vertės. Ta
čiau lietuviams turistams, iš viso pasau
lio, šie namai yra puiki lietuviška oazė 
didelėje svetimoje dykumoje.

Įėjus tik pro Lietuvių Namų duris, daž
niausiai svečią pasitinka šių visų namų 
vedėjas, arba geriau pasakius „(Bosas“ — 
Kazys Makūnas. Tiek iš išvaizdos, tiek ir 
iš balso, tai tikras „Bosas“, darąs viską, 
kas tik namuose yra reikalinga, tvarkąs 
puikų nedidelį namų barą, kuriame pir
mąjį troškulį numalšina atvykę svečiai ir. 
reikalui esant, savo galingu balsu ir mus- 
kulingu pilviuku, numalšinąs beįkaistan- 
čius jaunuolius.

Lietuvių Klubas ir namai yra visas 
Londono lietuviškojo gyvenimo centras. 
Visa bėda, kaip maloniame savo pasikal
bėjime išsireiškė Lietuvių Namų Bendro
vės pirmininkas St. Nenortas, kad visame 
Anglijos lietuvių gyvenime labai trūksta 
jaunimo ir jis visai nesistengia įsijungti į 
mūsų lietuviškąją veiklą. Nors Londone ir 
kitur yra tautinės šokių grupės, iš kurių 
viena vyks į ateinantį tautinių šokių fes
tivalį Amerikoje, tačiau didesnės veikios

Pramogine beletristika
Vytautas Kubilius „Literatūra ir me

nas“ žurnale (Nr. 23) poleminėse pasta
bose pusiau ironiškai kelia klausimą: Ar 
turės lietuviai pramoginę literatūrą? Sa
vo straipsnį jis pradeda tokiu sakiniu:

„Turim pramoginę muziką, pramoginius 
filmus, pramoginius spektaklius. Ar turė
sim pramoginę literatūrą?“

Po įžanginių pastabų V. Kubilius gana 
vaizdžiai piešia:

„Tačiau prispažinkim: didelis menas 
mums reikalingas šventadieniams. O kas
dien draskytis kankinančiuose konfliktuo
se, klaidžioti nesibaigiančių problemų la
birintuose — labai ačiū! Pakankamai 
draskomės dėl degančių gamybos planų, 
pakankamai klaidžiojame sąrašuose bu
tams gauti. Šiokiadieniais ne vienas trokš
ta meno, kuris išblaškytų, palinksmintų 
ir lengvai užmigdytų po vakarinių sporto 
žinių.

Toks menas vis plačiau įeina į mūsų 
buitį, kaip kitados skalbimo milteliai. Ry
tais palydi radijas žvaliomis estradinėmis 
dainelėmis. Vakare televizoriaus ekranas 
vedžioja pavojingais šnipų keliais. Kinas 
tonizuoja amerikonišku vesternu: jaunas 
šerifas iššaudo banditų gaują, sukrauna 
lavonus į vežimą ir švilpaudamas išva
žiuoja. Net tarybinis filmas dirgina pi
kantiškomis scenelėmis: teigiamoji herojė 
palengva velkasi suknelę ir gulasi į lovą 
su juridiškai neįteisintu mylimuoju (mo
ralistų siaubui). O jau Sporto rūmai už
trenkia paskutinį rūpestį smagiais bigbito 
ritmais ir išveda į palaimą — nieko ne
galvoti...

Pastaraisiais metais atsirado ir pas mus

A. iBučys

Talka
Sustatėme spragilus
I jaujos kampą.
Ir pasiėmę
Gerai išplaktus dalgius
Ir akmeniu išgaląstus,
Išėjome
Į didžią talką.

Giedojo paukščiai,
Niūniavo pušys ir ąžuolai,
Ir mes
Visi
Dainavome kartu
Su ūžiančiu mišku,

O kai dalgiai
Susikirto
Su kardais,
Sproginėjo žaibai
Ir degino mūsų rankas ir veidus.

Raudonai nusidažė mūsų vyžos.

O sugrįžęs
Susigraibiau savo spragilą
Jaujos kampe,

Nes reikėjo kam nors tęsti
Vergiją
Ir laisvės dainą.
Girdėtą miške.

jaunimo tarpe nesimato. Man asmeniškai 
atrodo, kad Londone trūksta ne jaunimo, 
bet gerų ir pasišventusių jaunimo vado
vų. Suradus juos, tikrai atsirastų ir jau
nimo. Ir tam padaryti jau yra pats aukš
čiausias laikas, ypač galvojant, kad se
kantis Jaunimo Kongresas vyks Europoje.

Viena iš didžiausių kultūrinių lietuviš
kųjų atrakcijų yra „Nidos“ knygų leidyk
la, kartu su spaustuve, esančia šiuose na
muose. Šiuo metu rašytojas ir buvęs „Eu
ropos Lietuvio“ redaktorius K. Barėnas 
redaguoja ir greitu laiku bus išleista „Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos gy
venimas“. Tai didžiulė 500, o gal ir dau
giau puslapių knyga, apimanti šio krašto 
lietuvių gyvenimą per paskutiniuosius 
trisdešimt metų.

„Nidos“ knygų leidykla šiuo metu bai
gia išleisti Sydnejuje gyvenančios M. Sla
vėnienės knygą apie savo brolio Mykolai
čio Putino gyvenimą. Gi savo jubiliejiniu 
100-ju leidiniu yra numatyta išleisti 10-jį 
„Pradalgės“ numerį, žvelgiant į visus „Ni
dos“ išleistus leidinius ir knygas, tenka 
ją ir visus jos nepavargstančius darbuoto
jus tik sveikinti ir linkėti gražios ir dar
bingos ateities.

Šioje lietuviškoje Londono tvirtovėje 
yra ir Europos didysis lietuviškasis švy
turys, tai savaitraštis „Europos Lietuvis". 
Baltaplaukis redaktorius, su kuriuo jau 
prieš ketvertą metų teko susipažinti, yra 
labai malonus ir nuoširdus žmogus. Apsi
vertęs daugybe įvairiausių raštų, laiškų 
ir kone viso pasaulio lietuviškąja spauda, 
kur ir aš galėjau po ilgoko laiko pamaty
ti, kas darosi mūsų lietuviškajame pasau
lyje, jis visuomet randa laiko pravažiuo
jančiam kolegai prie alaus stiklo jaukia
me klubo bare papasakoti paskutines lie
tuviškąsias naujienas, besirūpindamas 
viena ar kita lietuviškąja problema. Jo 

šiokia tokia „pasilinksminimų industrija“: 
naktiniai barai su senoviškais romansais, 
estradinės dainos festivaliai, nuobodoki 
detektyviniai filmai ir kuklūs gražuolių 
rinkimai. Sporto rūmai kone ištisai ati
duoti šitai industrijai. Gyventojų migra
cija iš kaimų į miestą, laisvi vakarai, dvi 
nedarbo dienos iškėlė opią problemą: kuo 
užpildyti laisvalaikį. Ne kiekvienam įkiši 
daržą, kad kapstytus: ligi sutemų. Ne 
kiekvieną nuvarysi vargonų muzikos klau
sytis. Ne kiekvieną pasodinsi prie T. Ma
no ar E. Mieželaičio raštų. Ir jei žiūrovai 
nubalsuoja, kad geriausias filmas yra 
„Tamsūs akiniai“ — iškoneveiktas kriti
kos, tai tokius filmus teks ir toliau staty
ti. Socialinės profilaktikos požiūriu nau
dingas bet koks meno dirbinys, galįs su
laikyti porai valandų nuo „rašalo“, kurio, 
pasirodo, negalime negaminti...“

Toliau jis nurodo, kad lengvoj i arba 
estradinė muzika Lietuvoje jau susiran
danti savo kelią.

„Vienas iš Lietuvos TSR Kompozitorių 
sąjungos plenumų kreipėsi į poetus: duo
kite tekstų estrados dainoms. Poetai atsi
liepė į šitą iškilmingą šauksmą jausmin
gomis eilutėmis: „Tu ateisi, tu ateisi do- 
bliena pas mane“ (V. Šulcaitė), „Rožę, 
raudoną rožę aš atnešiu tau kas dieną do
vanų“ (J. Lapašinskas). Kuo daugiau 
tekste tokių senoviškų perlų — „Kur pra
dingo!, spindulėliai mėlynų akių“ (S. Žli
binąs), tokių melodramatiškų situacijų — 
„Paimkite dainą nuo mirštančio lūpų“ (J. 
Nekrošius), tuo greičiau sukuriama melo
dija šitokiems žodžiams. Estradinės dai
nos tekstas panašėja į sendaikčių krautu
vę: nudėvėti poetizmai, banaliausi palygi
nimai, ašaringos frazės ir vaizdo neapi
brėžtumas, jau senokai iškritę iš literatū
rinės apyvartos, čia garbingai išdėlioti 
ant lentynų. .^Skinsiu raudoną rožę, /Ji 
ant rankų degs tarsi liepsna skaidri./ Tau 
iš tolo pamosiu/ Savo ilgesiu jaunoj šir
dy“ (J. Lapašinskas), Džiaugsminga šyp
sena .naivi idilė (S. Žlibinąs: „Plaukus lai
mės juostom papuošiu tau“), priklus pa
sitenkinimas ir saldus bekonfliktiškumas 
— tai estradinės dainos moralinis standar
tas, nukaltas dar prieškariniame „Versa
lyje“ nemirtingojo D. Dolskio. Gal tik V. 
Bložė yra pajutęs šiuolaikinės dainos ba- 
ladinį charakterį, prasmingo ir poetiško 
teksto reikšmę jos likimui. Neseniai žur
nalas „Inostrannaja literatūra“ išspausdi
no keletą prancūzų šansonečių kaip tikros 
poezijos kūrinius. Pamąstykime, kuriam 
žurnalui galima būtų pasiūlyti lietuviškos 
estradinės muzikos tekstus, taip toli at
skirtus nuo poezijos visai rimtais moksli
niais argumentais: dainos tekstas turi sa
vo specifiką (pakartojimai, kreipiniai, ref
renai), todėl čia negalioja įprasti spaus
dinto teksto kriterijai..."

Esą į prozininkus dar niekas nesikrei
pęs, prašydamas pramoginių kūrinių. Nors 
atskiri rašytojai jau yra šį tą davę. Ypa
čiai iškeliamas V. Sirijos Gira. Tarybinė
je rusų literatūroje jau esą apsčiai rašy
tojų, kuriančių tik nuotykinius ar krimi
nalinius romanus, kuriuos kritikė Hijina 
vadinanti „žaidimas plius literatūra“. 
Straipsnio autorius klausia:

„Ar verta niekinti pramoginį meną, kai 
jis taip masiškai vartojamas. Ar prasmin

redaguojamas laikraštis yra populiarus 
ne tik Anglijoje, bet ir kitur pasaulyje, 
todėl nenuostabu, kad ir savųjų tarpe jis 
yra populiarus.

Šiuose namuose nuolatiniai gyvena ir 
mūsų žinomasis .poetas V. šlaitas, su ku
riuo kiekvieną rytą begeriant kavą, turė
davome malonius draugiškus pasikalbėji
mus. Jo gyvenimas yra poezija ir jo kū
ryba yra atžymėta jau nemažu skaičiumi 
jausmingų leidinių.

Beveik kiekvieną dieną ir vakare Lietu
vių Klubas yra pilnas žmonių. Čia, be vie
tinių lietuvių, gali sutikti pravažiuojančių 
tautiečių kone iš viso pasaulio. Nežinau 
kodėl, .bet, tur būt, daugiausiai svečių čia 
yra iš Australijos. Netikėtai čia sutikau 
ir savo prietelių sporto bendradarbį B'. 
Nemeiką, iš Adelaidės, kuris pradžioje 
keikęs londoniškį alų, vėliau taip jį pa
mėgo, kad galvoja, į pensiją išėjus, net į 
Sodybą persikelti gyventi.

Londone teko susipažinti su Amerikos 
lietuvių skulptoriumi A. Braždžiu, kuris 
savo moderniosios skulptūros klasėje jau 
yra iškilęs į pasaulinio masto dailininkus. 
Jo didelės skulptūros puošia jau kelis di
džiuosius pastatus, kai apie jį yra plačiai 
rašoma pasauliniuose meno žurnaluose. 
Palikęs Ameriką jau prieš kelis metus, 
sukūręs šeimą su vietine gimusia lietuvai
te. jis savo darbus šiandien vertina jau 
tūkstančiais ir australus vertina kaip sa
vo kultūros, meno ir nieko gero neturin
čius kengūras, dėl ko mes keletą kantų tu
rėjome gana karštokus ginčus, tačiau vi
suomet užbaigdavome draugiškai.

Netoli Lietuvių Namų yra garsusis Lon
dono turgus, kuriame daugiausiai yra par
duodama visokiausių senoviškų ir antiki
nių da'lykų. Vaikščiojau ir aš čia gerą 
pusdienį, stebėdamas, kiek daug visokiau
sių senoviškų „frantų“, kurių aš savo na
muose it* už gerus pinigus nelaikyčiau, čia 
yra labai didelės vertės. Šioje Portobella 
vietovėje dvi krautuvėles su senoviškomis 
prekėmis turi ir buvusi melbournietė G. 
Gasiūnienė, kuriai dažnai padeda sydne- 
jiškė mokytoja K. Jlanavičiūtė. Malonu 

ga šitokį meną aristokratiškai ignoruoti, 
kaip ligi šiol daro mūsų estetika? Ar de
ra žiūrėti į visą detektyvinę literatūrą 
kaip į „skaitalą“, kai centrinės leidyklos 
leidžia tokią literatūrą ištisomis serijomis 
— „Šiuolaikinis amerikiečių detektyvas“, 
„Šiuolaikinis anglų detektyvas“, „Šiuolai
kinis vengrų detektyvas“?.. O gal iš tiesų 
tokia literatūra yra reikšmingas kultūros 
reiškinys (A. Slavinską), kurį reiktų rim
tai tyrinėti socialinių pakitimų, masių es
tetinės kultūros ir žodžio meno specifinių 
tarnybų kontekste?

„...Kap gražiai įsimontuotų pramoginė 
beletristika į mūsų iliustruotų žurnalų, į 
prašmatnių restoranų, kur neįžengsi be 
kaklaraiščio net vidurdienį, į kuklių sodo 
namelių su marmuriniais židiniais, į mū
sų vakaronių ir „žiburėlių‘ ‘ panoramą! 
Kaip nudžiugtų keleiviai, įstrigę aerouos
te, jei galėtų įsigyti kioske efektyvų „lai
ko užmušėją“ — kriminalinį romaną!“

Gana įtikinančiai išdėstęs skaitytojams 
pramoginės literatūros neišvengiamumą, 
jis pats sakosi nesąs pramoginio meno, 
Justo Piliponio tipo romanų gerbėjas. Kai 
kurie pramoginiai žanrai, esą, „pykina sa
vo moraliniu banalumu, emocine maža
kraujyste ir stilistiniu „kosmopolitizmu“. 
Nemaža šios rūšies kūrinių dalis vykdanti 
niekingą visuomenės užliūliavimo ir nu- 
dvasinimo funkciją...

O kad straipsniu susižavėjusi publika 
nepasakytų: „Štai, matote, ir rimtas „Li
teratūros ir meno“ žurnalas atvirai pro
paguoja pramoginę literatūrą“, V. Kubi
lius rašinio pabaigoje ją atvėsina tokiu 
šaltesniu „dušu“:

„Tačiau kas rimtai įsisvajojo, beskaity
damas šituos pusiau ironiškus samprota
vimus, kad tarybinio žmogaus gerovei ir 
dvasinei palaimai betrūksta tik pramogi
nės literatūros, esu priverstas grąžinti į 
realybę. Socializmo sąlygomis tokia litera
tūra bus tik didžiojo meno satelitas ir pe
riferija, o ne viską niokojantis ir nive
liuojantis skaitalas, kaip Vakaruose, kur 
jis leidžiamas milijoniniais tiražais. To
kia yra mūsų šalies kultūrinė politika, ne
pripažįstanti meno elitui ir meno masėms, 
reikalaujanti iš meno ne tiek linksminti 
žmogaus sąmonę, kiek ją žadinti ir bran
dinti aukštų idealų šviesoje.“

Iš tiesų, tokia yra šalies „kultūrinė po
litika“ ir, nori-nenori, privalai jos laiky
tis.

J. Bltm.

Studijų savaitė
(tąsa)

R. Bačkis savo paskaitoje aiškino, kodėl 
Lotynų Europos kraštai taip lengvai pri
ima komunizmą. Prelegento nuomone, 
svarbiausieji dalykai žmogaus gyvenime, 
tai šeima, tikyba ir darbas. Visi šie daly
kai yra šiuo metu keitimosi stadijoje. Mo
terų lygybė ir vaikų geresnis išmokslini
mas sumažino vyro autoritetą šeimoje ir 
pakeitė tradicinius šeimos santykius. Po 
Vatikano konsiliumo bažnytinė tvarka 
taip pat pasikeitė. Darbovietėse vyksta 
nuolatiniai konfliktai, ir daugumas darbi
ninkų nėra patenkinta savo darbu. Komu
nizmo skleidėjai žada viską pakeisti ir su
kurti idealią santvarką. Komunistų propa
ganda turi atsakymus į visas darbininki- 

buvo apsilankyti p. Gasiūnienės krautu
vėlėse ir vėliau puikiuose namuose, kurie 
yra kaip didelis senoviškas muziejus.

Apie 40 mylių nuo Londono randasi lie
tuviškoji „Sodyba“, taip pat priklausanti 
Lietuvių Klubui, ši didžiulė kurortinė vie
tovė yra ypatingai graži ir tikra poilsio 
vieta. Esantis puikus didžiulis palstataS 
turi gana daug išnuomojamų kambarių, 
puikią virtuvę, gražius du barus ir šo
kiams salę, kurioje savaitgaliais būna šo
kiai ne tik vasarotojams, bet ir aplinki
niams anglams. Priekyje esąs ežerėlis, 
nuo kaitros šiuo metu nors ir nusekęs tru
putį, bet savyje vis tiek nemažai turįs žu
vų, suteikia žuvautoj ams malonumą, kai 
truputį toliau miške esąs maudymosi ba
seinas yra didysis vasaros malonumas, ši 
sodyba turi apie 55 akrus žemės. Mano 
manymu, busimoji Jaunimo Kongreso sto
vykla niekur kitur Europoje negalėtų ras
ti ideališkesnės vietos, kaip šioje vietovė
je, ypač kai čia viskas yra lietuviška ir 
taip gražu, netgi su puikiu lietuviško sti
liaus kryžiumi, puošiančiu įvažiavimą. Vi
sos šios lietuviškosios kurortinės sodybos 
šeimininkai yra Bernadeta ii- Justinas 
Snabaičiai. Tai ypatingai puikūs žmonės, 
į sodybą įdėję visą savo širdį. Visą pasta
tą puošia lietuviškieji vaizdai, grindis — 
specialiai išaustas lietuviškųjų raštų kili
mas, vaikų graži lietuviškoji kalba, kurią 
net ir jų gražusis vilkas geriau supranta 
negu anglų.

Atsisveikinant su Londono ir „Sodybos“ 
lietuviais, man buvo gaila palikti šiuos 
taip puikius žmones ir jų parodytą drau
giškumą. Ačiū labai. Gi būnantiems Lon
done lietuviams yra tikrai būtina aplan
kyti Lietuvių Klubą ir, jei yra laiko, pa
atostogauti Sodyboje, kuri net ir savo 
nuolatinį kunigą turi, tai kun. A. Geryba, 
kuris dirba su anglais, gyvena Sodyboje 
ir yra vienas iš kunigų, suprantančių šių 
dienų gyvenimą, mokančių pažinti žmogų 
ne tik iš materialinės, bet ir iš jo viduji
nės pusės, o šeimininkui būnant užimtam, 
net ir alutį „pašinkavoti“.

Su lietuviais 
pasaulyje

DAIL. J. JANAVIČIENĖ LONDONE

Keramikė Jolanta Janavičienė Austra
lijoje yra surengusi šešias savo parodas, 
dalyvavusi tarptautinėse keramikos paro
dose Prancūzijoje ir Italijoje, šių parodų 
dėka ji buvo pakviesta į Tarptautinio Ke
ramikos Centro Romoje rengiamą semina
rą, kuriame du mėnesius keramiką dėstė 
šios srities specialistai Europoje. Italijon 
J. Janavičienė išvyko balandžio 24 d. Vė
liau dalyvavo Europos Lietuvių Studijų 
Savaitėje prie Paryžiaus, o dabar lankosi 
pas savo dukterį Kristiną Londone.

MIRĖ AMNESTY INTERNATIONAL 
GARBĖS PREZIDENTAS

Staiga mirė sulaukęs tik 55 metų Am
nesty International Gaiibės Prezidentas 
Eric Baker MA, MED.

Britų Lietuvių Amnesty International, 
Eiritų sekcijos grupė pasiuntė užuojautą 
jo žmonai Joyce ir jos šeimai.

Be to, Krašto valdyba pasiuntė užuo
jautą Amnesty International Tarptauti
nio Komiteto vadovybei, netekus Amnes
ty International fundatoriaus-steigėjo.

NUFILMUOTI KUN. P. ŽEMEIKIS IR 
V. MAMAITES

Hollywoodo filmų žvaigždėmis tapo Eli
zabeth. N. J., Šv. Petro ir Pauliaus para
pijos klebonas kun. Petras Žemeikis ir 
vargonininkas V. Mamaitis. „Paramount“ 
bendrovė, kurianti filmą „Sorcerer“, ve
dybų scenai pasirinko šią lietuvių švento
vę. Pasak filmo režisieriaus, savo grožiu, 
vidaus dekoracijomis ji geriausiai atitiko 
visus reikalavimus. Vedybų scenoje buvo 
nufilmuoti klebonas kun. P. Žemaitis ir 
buvęs Londono lietuvių choro vedėjas 
muz. V. Mamaitis.

MAŽIAU KALBŲ APIE BRAŽINSKUS

P. ir A. Bražinskų likimu rūpinasi 
EiALFo pirm. M. Rudienė. Ji yra nuvyku
si pas juos ir daro žygių juos išgelbėti. 
Spaudai prisiųstame paaiškinime, ji pra
šo susilaikyti nuo įvairių komentarų bei 
spėliojimų, nes tokiu būdu esą galima 
tiktai pakenkti. Pabrėžiama tiktai tiek, 
kad Bražinskai tebėra pavojuje, nes tarp
tautinė teisė jų neapsaugoja. Kai tik jų 
likimas bus išspręstas, spaudai būsią pa
teikti platesni komentarai.

— Plaukymo rungtynėse Italijoje A. 
Juozaitis (Sovietų komandoje) laimėjo 
pirmą vietą 100 metrų plaukime (breast
stroke).

jos problemas. Pietų Europa, jeigu dar 
visiškai nepavirto komunistine, tai todėl, 
kad žmonėse esama skepticizmo ir dikta
tūros baimės. Eet lotynų tautos, turėda
mos palinkimo į emocijas, greičiau už 
šiaurės europiečius pasiduoda komunistų 
viliojimams. Bet prelegentas yra optimis
tiškas dėl ateities. Jo nuomone, demokra
tinė santvarka Lotynų Europoj išsilaikys.

Trečiadienio programa buvo skirta Pet
ro Klimo pagerbimui. Dr. A. Gerutis su
pažindino klausytojus su P. Klimo gyve
nimu ir darbais. Vėliau buvo parodyti pa
ties P. Klimo padaryti filmai iš Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpio. Buvo pro
gos pamatyti visus žymesniuosius lietu
vius, kurie anais laikais lankėsi Klimų 
namuose.

Petras Klimas (1891-1969) buvo labai 
veiklus visuomenininkas. Jis buvo publi
cistas, istorikas, vadovėlių autorius ir 
diplomatas. Savo diplomatinės karjeros 
pradžioje, P. Klimas dalyvavo derybose 
dėl Lietuvos sienų su Sov. Sąjunga ir 
Lenkija. Nuo 1925 iki 1940 metų jis buvo 
Lietuvos Pasiuntiniu Paryžiuje.

P. Klimas nukentėjo nuo rusų ir nuo 
vokiečių pirmojo ir antrojo pasaulinio ka
ro metais. Antrojo pasaulinio karo metu 
buvo Gestapo areštuotas ir laikomas įvai
riuose kalėjimuose. Po trumpos pertrau
kos buvo rusų ištremtas Sibiran, iš kur 
grįžo Lietuvon tik po Stalino mirties. Mi
rė 1969 metais.

Kun. A. Rubilko paskaitos tema buvo 
„Bažnyčia naujos epochos slenkstyje“. Pa
grindinė prelegento mintis — Katalikų 
Bažnyčios pravestos reformos, nors susi
laukė kritikos iš kai kurių tikinčiųjų, bet 
buvo reikalingos. Gyvename pereinama
me laikotarpyje tarp dviejų epochų: žem
dirbystės ir technikos. Žemdirbystės epo
cha tęsėsi apie 8000 metų. Per tą laiką 
žmogus buvo prisirišęs prie gamtos, kuri 
visumoje nesikeitė. Dievas buvo žmogaus 
aprūpintojas. Dievo darbus žmogus galė
jo stebėti pats vienas, išėjęs į gamtą. Li
turginę kalbą, įvedus krikščionybę, nebū
tinai reikėjo suprasti, nes žmogaus ryšys 
su Dievu buvo tiesioginis. Dabartiniame 
techniškame amžiuje pats žmogus pradė
jo keisti gamtą, kurti savo aplinką. Tie
sioginis ryšys su Dievu susilpnėjo, tad 
Bažnyčia turi kitokį vaidmenį dvasiniame 
gyvenime. Nauja liturgija yra bendruo
meninė, todėl turi būtį visiems supranta
ma. Įsteigtos tarybos ir sinodai, kurie lei
džia tikintiesiems palaikyti ryšį su Dievu.

aVč
(bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

„Visi jie (čekistai) sakė man, kad aš tu
rėčiau gėdytis savo nacionalizmo. Bet aš 
klausiau, Ikodėl rusai, arabai ir kitos Af
rikos tautos didžiuojasi savo tautiškumu, 
o (lietuviai turėtų gėdytis? Kodėl mylėti 
Sovietus yra patriotizmas, o mylėti Lietu
vą — buržuazinis nacionalizmas?..

„Po 30 metų nuolatinio persekiojimo ne
beliko jėgų pamilti jūsų valdžią. Atrodo, 
nedaug jų reikėtų, laikas nuo laiko pa
girti jūsų valdžią arba (kurios nors de
monstracijos metu panešti kokį nors pla
katą arba raudoną vėliavų. Bet ir nuo to
kio pigaus paklusnumo jums esu jau pil
nai išgydytas. Aš nebežinau, kaip mylėti 
savo priešus.

„Neseniai, Mindaugo Tam on i o laidotu
vių metu, aš nešiau jo karstą ir ramiai 
susikaupęs dalyvavau laidotuvėse iki ga
lo. Čekistas Vladas, tik 16-kos metų mo
kinys, pasiuntė man įspėjimą: „Ir tau bus 
toks galas“.

„Aš nemanau, kad lietuvių tauta ar kal
ba būtų pranašesnė už kitas. Tačiau man 
būtų didelė nelaimė, jeigu mano vaikų 
vaikai kalbėtų su manim svetima kalba.

„Aš tikiu iį bet kurios aukos vertingu
mą. Aš manau, kad nei vienas pralieto 
kraujo lašas negali nulašėti beprasmiškai.

„Mūsų realybė labai toli nuo mano idea
lo. Bet aš tikiu į progresą. Aš tikiu, kad 
pamažu, laipsniškai galų gale viskas išeis 
į gerą. Nors (Lietuvos KGB kapitonas Mar
kevičius ir labai nori, kad grįžtų Stalino 
laikai, nors jis ir labai apgailestauja, kad 
be (tardymų ir teismo jis negali išsiųsti 
manęs į Arktiką poliarinių meškų šerti — 
vis vien anie Stalino laikai nebegrįš.

„Aš prašau Jus įsakyti Lietuvos KG1E> 
palikti mane ramybėje“.

Paskaitęs šias eilutes, mielas skaityto
jau, jeigu ten nebūtų paminėta Lietuva, 
tu pamanytum, kad jas parašė Solženicy
nas arba Sacharovas; taip pagalvotum juo 
labiau, kada sužinotum, kad šios eilutės 
yra tik ištraukos iš labai ilgo laiško, ad
resuoto generolui Andropovui, vyriausiam 
Sovietų imperijos KGB viršininkui.

Tokios tavo, mielas skaitytojau, prielai
dos būtų kad ir pagrįstos, bet perdėm 
(klaidingos.' Kalbamą laišką yra parašęs 
lietuvis Antanas Terleckas, iki šiol Vaka
ruose dar mažai girdėtas ir žinomas.

Kalanta, Sadūnaitė, dabar Terleckas, o 
ateity dar daug kitų mums nežinomų yra 
ir bus mūsų tautos Solženicynai bei Sacha
rovai. Jie yra lietuvių tautos dvasios did
vyriai; jie kovoja drąsiai ir nenuilstamai; 
kovodami jie įdvlasina paslaptingąjį lie
tuvių tautas genijų.

A. Terlecko laiškas apima jo 30-ties me
tų KGB persekiojamą gyvenimą. Jį skai
tai kaip kažkokį klaikų sapną, kuris ne
galėtų tilpti į didžiausius žmogaus gyveni
mo realybės rėmus. Dailiosios literatūros 
mėgėjams galėčiau pasakyti, kad Terlec
ko laišką galėtum priskirti Dostojevskiui 
ar Kafkai; jis galėtų įtūpti į tokius pa
saulinio masto literatūros veikalus, kaip 
„Broliai Karamazovai“, „Nusikaltimas ir 
bausmė“ arba Kafkos „Procesas“. (Taip 
samprotaudamas, galvoju tyliai sau vie
nas — ar atsiras mūsų rašytojų tarpe bent 
vienas, kuris, Terlecko laiško sujaudintas

Kili,rašo
„Akiračiai“ (Nr. 5) atspausdino poeto 

Tomo Venclovos laišką — atsakymą Vin
cui Trumpai, kuris tame pat laikraštyje 
buvo ivešai pataręs neskubėti iš Lietuvos, 
nes ir Vakaruose „ne visa auksas, kas 
auksu žiba“. Čia pateikiame to įdomaus 
laiško, kuris jau buvo pakartotas kai ku
riuose JAV lietuvių laikraščiuose, tik pa
čią užbaigą.

„Apie Vakarų pasaulį esu informuotas, 
tur būt, geriau, negu Tu apie čionykštį. 
Žinau, kad jis turi ydų ir silpnybių, apie 
kurias atvirai kalba jo paties radijas, te
levizija ir spauda, šiaip ar taip, man jis 
nėra joks miražas. Šinau, pavyzdžiui, kad 
Vakaruose „sutemus laisvai pasivaikščio
ti“ vietomis pavojinga (beje, nerekomen
duočiau Tau naktimis vaikščioti ir po mū
sų miestų atokesnius rajonus). Žinau, kad 
Izraelyje esama skirtumo tarp žydų ir ne
žydų (nors ten gyvena — ir, rodos, nesi
skundžia — daugybė krikščionių). Žinau, 
kad lietuviškos knygos išeivijoje mažai 
skaitomos. Vis dėlto man atrodo, kad jūs 
sergate nepilnavertiškumo kompleksu. 
Lietuvių kultūrai išeiviai nuveikė labai 
daug. Neperdidžiausias jų skaičius davė 
rašytojų, dailininkų, mąstytojų, padariu
sių labai rimto poveikio tėvynei. Patikė
kite, iš čia aiškiau matyti jūsų darbo tik
roji vertė. Neniekinkite savęs be reikalo! 
Brandžiai tautai, ir dar esančiai tokioje 
padėtyje, kaip mes, reikalingas tam tik
ras emigracijos sluoksnis. Tai kultūros 
„antrasis balsas“, ypač pravartus tada, 
kai pirmasis tyli arba traukia ne tą me
lodiją.

Išvykti iš tėvynės (ir panorėjus į ją

ir įkvėptas, imtųsi parašyti pasaulinio 
masto literatūros veikalą?!..)

**•
Nors jau vasaros atostogos ir pasibaigė, 

gal dar prisiminsime, kad šią vasarą Ry-“ 
tų Berlyne įvyko svarbus Kremliaus 
iniciatyva sukviestas Europos komunistų 
vadų suvažiavimas. Svarbiausias suvažia
vimo tikslas buvo (kaip ir anksčiau) pa
skelbti pasauliui visos Europos (Lenino ir 
Stalino laikais viso pasaulio) komunistų 
solidarumą ir visuotinės revoliucijos prie
monėmis išlaisvinti proletariatą iš kapi
talizmo eksploatacijos. Be to, suvažiavi
mui vykstant, turėjo būti, kaip visuomet, 
nepašykštėta pagyrų bei šlovinimų Sovie
tų Sąjungai ir ypač jos vadams.

O kas gi iš tikrųjų įvyko? Vietoje soli
darumo — griežti nuomonių skirtumai ir 
net nesantaika; vietoje broliško komunis
tinio draugiškumo — vyravo nepasitikė
jimas, įtarimas, paslėpta neapykanta ir 
net atviras įžūlumas (Tito). Vietoje nu
matyto glaudaus bendradarbiavimo, įvyko 
akivaizdus satelitų maištas; jie sukilo 
prieš Brežnevo doktriną, kuri buvo gar
siai paskelbta iš Kremliaus bokštų po ru
sų invazijos į Čekoslovakiją — girdi, bet 
kuris komunistų tvarkomas kraštas pri
valo derintis su Kremliaus nustatoma po
litika. Priešingu atveju Sovietai turi tei
sę panaudoti jėgą. Tuo būdu vietoje su
važiavimo, įvyko procesas, kuriame Leo
nidas Brežnevas atsidūrė ne konferenci
jos vyriausio dalyvio, bet kaltinamojo kė
dėje. Vietoje lauktų pagyrų bei garbini
mų, jam teko išgyventi savų satelitų ne
paklusnumą ir dažnas pašaipas. Galutinė
je proceso išdavoje Brežnevui nors ir pa
sisekė išvengti aiškiai suformuluoto kal
tinamojo akto skaitymo, tačiau visgi... 
Jeigu jis išvyko iš Kremliaus į Rytų Ber
lyną didelis ir ordinuotas, tai sugrįžo ma
žas ir vos tik švarkuotas.

Gaila, kad pasaulinė spauda, rodos, at
kreipė mažai dėmesio į šį taip svarbų įvy
kį; juk tai buvo staigus Europos komuniz
mo posūkis prieš Kremliaus, dar Lenino 
sukurtas, rodos, komunistines nesulaužo
mas tiesas. Suvažiavimas tad sudarė pa
vojingą precedentą, kad Kremliui galima 
ir nepaklusti, kad nepaklusnumą nebūti
nai privalo sekti Vengrijos kraujo klanai 
ar Čekoslovakijos kančios.

Komunizmas, užuot turėjęs būti tarp
tautinis (pagal Leniną) arba bent sovie
tiškas (pagal Brežnevą), aiškiai tapo siau
rai tautiniu — kiekviena Rytų Europos 
komunistinė valstybė didžiuojasi savimi 
ir savąja santvarka, savu komunizmo vei
du. Tas taip jau ir liks; kas buvo, nebesu
grįš.

Didysis brolis (Sovietai) bus ir toliau 
respektuojamas, bet tik iš baimės — pri
klausys, kiek Sovietai laikys divizijų pa
čiame krašte arba prie sienos.

Sovietų satelitų skaičius pradės mažėti, 
žodžio „satelitas“ reikšmė ir turinys pra
dės keistis ir blankti. Ar Kremlius dau-

grįžti) yra natūrali žmogaus teisė, įeinan
ti į pačią tėvynės definiciją. Tėvynė, ku
ri to neužtikrina kiekvienam savo pilie
čiui, panašėja ne į tėvynę, o į kalėjimą. 
Šiuo metu esu kviečiamas į Kalifornijos 
universitetą — taigi, galėčiau pas jus 
dirbti kultūrinį darbą ir geriau susipažin
ti su pasauliu, kurį Tu pieši gana tamsio
mis spalvomis. Galėtume tada susitikti ir 
pasiginčyti. Deja, kaip atrodo, tai neįma
noma: mūsų valdžia kažkodėl nenori, kad 
eilinis mūsų pilietis pamatytų JAV ydas: 
Tai keila natūralių abejonių: gal tos ydos, 
palyginus su kai kuriomis man geriau pa
žįstamomis ydomis, nėra tokios baisios?

Tavo T. Venclova“

MIRĖ DAINININKAS MAŽEIKA

Liepos paskutiniąją dieną Vilniuje mi
rė žinomas Lietuvos operos dainininkas J. 
Mažeika (g. 1907) Dainuoti pradėjo 1927 
m. operos chore, o 1930 m. jau debiutavo 
kaip solistas baritonas. Buvo apdovano
tas įvairiais ordinais ir medaliais.

KOMUNISTŲ STATISTIKA
Lietuvoj išleista knyga, pavadinta „Lie

tuvos Komunistų partija skaičiais“, 1976 
m. Iš jos matyti, kad 1919 m. Lietuvoje 
buvo apie 4.000 komunistų partijos narių. 
1975 m. jų Skaičius pašoko iki 140.219.

Darbininkų kiekis partijoje sudaro 34.3 
%. Daugiau partijos narių dirba pramo
nėje — 71.4%. Žemės ūkyje 1951 m. buvo 
tik 6.1%, bet 1975 m. jau pakilo iki 15.9%. 

giau darys įtakos satelitams, ar satelitai 
Kremliui, ne visuomet bus taip aišku, 
kaip būdavo Stalino despotizmo laikais. 
Laikas ir įvykiai keis tuos santykius, bet 
dabartiniai satelitai pastoviai ir įžįūliai 
veršis, Jugoslavijos pavyzdžiu, nuo Krem
liaus į galimai nepriklausomą padėtį.
Pačiuose Sovietuose sacharovų, Solženicy
nų. amalrikų ir jų pasekėjų skaičius svy
ruos, bet, laikui bėgant, pamažu didės.

Tačiau visa tai nereiškia, kad komuniz
mas staiga sudemokratės, o taip pat ne
reiškia, kad privatus kapitalizmas prisi
kels. Ne. Kapitalizmas^ Europoje, kur dar 
nėra palaidotas, ruošiamas pašarvojimui. 
Socializmas skina sau kelią. Tik, deja, ko
munizmas stato jam sunkiai nugalimas 
kliūtis —■ komunizmo tvarkomi kraštai 
yra išvirtę į valstybinį kapitalizmą, kuris 
daugeliu atvejų yra žiauresnis ir nepaly
ginamai pavojingesnis už privatų.

Problema tad lieka — Europos nuo Ura
lo iki Viduržemio jūros sudemokratinimas. 
Ar dabartiniai Sovietų satelitinių valsty
bių vadai padės skinti kelią šia kryptimi? 
Labai abejotina, nes neturima pavyzdžių.

Priešingai —■ kurie mėgino, susinaiki
no arba turėjo griebtis diktatūrinių prie
vartos priemonių.

Prisiminkime tik Čilę, kur dr. Allende, 
įvedęs komunizmą, mėgino tvarkyti kraš
tą laisvos demokratijos priemonėmis. Jo 
amžius buvo trumpas — dr. Allende buvo 
nužudytas, ir įsigalėjo kariška diktatūra.

Prieš porą mėnesių Lenkijoje sukilo 
darbininkai prieš valdžią dėl naujų eko
nominių potvarkių. Vyriausybė paskubė
jo potvarkius tą pačią sukilimo dieną at
šaukti. Atrodė, kad Lenkijos komunizmas 
sudemokratėjo, nes viešas laisvas pasi
priešinimas nugalėjo. Bet, deja, tik taip 
atrodė. Kiek vėliau, Radome, kur dau
giausia darbininkų buvo sukilę ir vietinės 
komunistų partijos būstinė buvo padegta, 
apie 700 darbininkų buvo slaptai teisia
mi, daug nuteista iki 5 metų sunkiems 
darbams ir daug atleista iš darbo be tei
sės gauti kitą. Varšuvoje buvo pritaiky
tos tos pačios bausmės, tik kiek mažes
niam .skaičiui. Darbininkus „apraminus“, 
valdžia išleido labai panašius ekonominius 
potvarkius.

Tik Italijoje tuo tarpu viškas vyksta de- 
mOkratišMaiĮ Rinkimuose komunistams 
kiek pasistūmėjus pirmyn (bet nepakan
kamai), vyriausybę sudarė vien krikščio
nys demokratai su Andreotti priešakyje. 
Bet užtai komunistai, kartą apsisprendę 
aktyviai dalyvauti krašto valdyme, užėmė 
pirmininkų vietas visose svarbesnėse įsta
tymų paruošimo komisijose parlamente. 
Taip pat labai pretenduoja į Italijos Se
nato pirmininkavimą. Labai gudrus poli
tinis manevras — valdyti kraštą be aiš
kios viešos atsakomybės.

Šie pavyzdžiai aiškiai rodo, kad komu
nizmas ir demokratija, kaip ugnis ir van
duo, yra du nesuderinami dalykai. Todėl 
laukti bet kurio komunistinių valstybių 
tiesioginio prisidėjimo prie Europos sude- 
mokratinimo iki Uralo, būtų tuščia svajo
nė. Šiuo metu kalantai, sadūnaitės, terlec- 
kai,Solženicynai ir sacharovai, kokio dy
džio ir kilmės jie bebūtų, yra vienintelė 
kūrybinė realybė.

Kaip tragiška, kad Vakarai šios realy
bės nesupranta (jos turinys labai painus 
ir sudėtingas), į ją nesigilina, jos atžvil
giu laikosi ne tik pasyviai, bet dažniau 
žalingai ir net priešiškai.

Antanas Terleckas savo laišką baigia: 
„Aš tikiu į progresą. Aš tikiu, kad pama
žu, laipsniškai galų gale viskas išeis į ge
rą“.

Mums taip pat čia nėra kitos išeities, 
kaip galvoti kartu su Antanu Terlecku,

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

PRIE A. NIEMIO KAPO

„Lit. ir menas“ papasakoja apie lietuvių 
•apsilankymą prie didžiojo lietuvių draugo 
suomio prof. A. Niemio kapo. S. Skarode- 
nis, be kita ko, raišo:

„Mūsų (kelionės tikslas — aplankyti pro
fesoriaus A. Niemio kapą. Surasti nesun
ku, jei žinai, kada žmogus miręs. Visi, mi
rę vienais metais, palaidoti viename plo
te, žinoma, jeigu neturėjo savo šeimos ka
po. Ir štai — A. Niemio antkapinis pa
minklas, pastatytas 1933 m. lietuvių inte
ligentų — suomių kultūros bičiulių, pir
miausia A. Sabaliausko, iniciatyva. Ce
mentinės konstrukcijas centre — žalvario 
koplytėlė, kurioje sėdi tradicinis susimąs
tęs Rūpintojėlis (skulptoriaus B. Pun- 
dziaus darbas), šone užrašas: „Brangiam 
savo bičiuliui lietuvių tauta“. Kitoje pu
sėje tie patys žodžiai suomių kalba. Prie
kyje — kukli metalinė lentelė su A. Nie
mio ir jo žmonos pavardėmis ir datomis. 
Kažkas padėjęs gvazdiko žiedą. Jis jau ap
vytęs, sužvarbęs, bet žydi.

Suomių mokslininkai nelieka abejingi 
lietuviams, parodžiusiems tikrai nuošir
džią pagarbą jų taūtos mokslininkui, be
veik visą gyvenimą paskirusiam lietuvių 
ir suomių tautosakinių ryšių tyrinėjimui. 
Tiesa, nė vienas iš šiandieninių folkloris. 
tų nesiryžta tęsti jo darbų: reikia gigan
tiškų pastangų pirmiausia kalbos barje
rams įveikti. Tačiau (jo darbai analizuoja
mi, jo surinktoji suomių, karelų, estų, lie
tuvių tautosaka yra svarbus mokslo šalti
nis.“

Daiktai ir idėjos
Iš prieš savaitę skelbtųjų A. Razmisla- 

vičiūtės pasisakymų „Tiesoje“ galima bu
vo matyti, kaip vadinamojoje socialistinė
je -bendruomenėje sunkiai vyksta perauk
lėjimas, kaip nenoriai daiktai užleidžia 
vietą idėjoms. Apie tai rašoma ir komu
nistų partijos rimtame žurnale „Komunis
tas“ (Nr. 6). J. Lazauskas „Pokalbiuose 
su jaunais komunistais apie turtą, žmogų 
ir savigarbą“ pateikia tokių pavyzdžių.

Rublis juokiasi, rublis verkia

„...Jį sutikau autobuse, rodos, niekuo 
ypatingai nesiskiriančiame iš kitų, dieną 
naktį Skubančių naujos Lietuvos keliais.

Kas jis? Iš visos laikysenos — plačių 
mostų, -sulėtintai tariamų atskirų žodžių 
-— aiškiai tryško vidinis džiūgavimas, ne
slepiamas suvokimas, kad jis esąs vienas, 
per klaidą patekęs į šią keleivių masę. 
Taip, kiti jam buvo beformė masė, verta 
nebent pasigailėjimo. O jis? Greitai apsi
sukęs ir pavaldinių pavaišintas, kalbėjo 
pakiliai ir noriai. Ir ko būti nebyliam?! 
Juk jis kalba apie save, apie savo protin
gumą... Pavaikščiojo porą dienų po kabi
netus — užtenka. Svarbiausia juk koman
diruotės pažymėjimas, o jame aiškiai nu
rodyta, kad dirbęs visą savaitę. Kam tū
noti dar keturias dienas rajono viešbuty
je, jei galima jas kultūringai praleisti prie 
ką tik įrengto židinio?

— Žinoma, sėdėti viešbutyje be darbo 
tikrai neprasminga. Betgi jūs galėjote tik
riausiai su savo automašina... Kam trenk
tis tokį kelią autobusu, kai savoji po ran
ka? — išdrįsęs paklausiau.

Jis visiškai ramiai -atsakė:
— Nemaniau, kad jūs toks nepatyręs. 

-Kam trankyti savąją... Autobusu pigiau. 
Gyvenam juk ne .kaip norim, bet -kaip ga
lim.

— Nejaugi?
— Ką tu! Aš tyčia. Maniau, patikėsi. 

Nepatikėjai — tai gerai... Aš irgi niekuo 
netikiu.

— Taip jau ir netikit?
— Žinoma, žinoma... Juk taip moko. Ei, 

ką čia daug kalbėti, štai kad ir kaimynas. 
Inžinierius, valdžia. Visus moko gyventi... 
Pamatys ką tempiant į namus — atsisvei
kins tas su darboviete. O pasikvietė anais 
metais per velylkas į svečius ir pasirodė 
besąs toks, kaip ir visi... Vertybes, sako, 
reikia kaupti, kol esi pajėgus ir gali nau
dotis tarnybine padėtimi. Visus reikalus 
sutvarko pinigas.

Ir jūs taip galvojate? — įsiterpiau į šį 
nesibaigiantį monologą. Nesuglumo.

— Gryną teisybę sako, — pratęsė, — 
tik nepatinka, kam dangstosi. Kiek jau 
vyrų per jį nukentėjo. Pinigas daro vis
ką. Rublis juokiasi, rublis verkia.“ 

Štai antrasis J. Lazausko pavyzdys.
Kaina

.Šeimininkas artojo žingsniais mata
vo savo darbo kambarį, o aš, pasodintas 
fotelyje, pagal jo sumanymą, ir vėl turė
jau, suglaudęs ausis, tylėti.

Sėdėjau, ir nė garso — lyg būčiau liežu
vį prarijęs. Bet akys? Jos blaškėsi. Ir 
kurgi nurims, matydamos tiek brangeny
bių. Porcelianas, dramblio kaulas, meta
las, oda. Paslaugus šeimininkas netrukus 
pastebėjo mano įdėmų žvilgsnį.

— Baldai. Pasakysi, tarnautojo bute ga
lėtų būti ir geresni — lipšniai prabilo jis.
— Bet gauk tu juos už tokią kainą... Visi 
stebisi, kad tai<į> pasisekė.

Radijas užgrojo Mocartą. Maniau, sū
kius. Kur tau? Maloniau jam skamba jo 
paties žodžiai:

— Geras imtuvas — didelis dalykas. 
Užsukau aną vakarą į „Jaunąjį techniką“ 
Stovi. Visas kombainas. Dabar, žinai, to
kie kiek kainuoja. O tas, nors ir nukaino
tas, bet už tokią kainą... Kur, sakau, pi
giau gausi. Paaugs Aušrelė — galės klau
sytis iki valiai.

Aušrelė, tai jo duktė. Jai dar tik septy- 
neri. Kita jos vietoje krykštautų, visur 
būtų jos pilna. O ji, vos įžengė į kambarį, 
taip ir sustingo kamputyje, nuleidusi gal
vą. O jau išblyškus — lyg drobelė. Kiek 
bandžiau kalbinti — tas pat...

Aušrelė, kaip nepastebimai pasirodė, 
taip netrukus ir dingo. O jis, lengviau at
sidusęs, atvertė kitą plokštelę:

— Visi mes egoistai. Egoizmas žmogui 
įgimtas, ir mes bejėgiai jį išnaikinti. Kas 
gi nenori būti sotus ir laimingas?

Na, galvoju, dabar pasipils atgailavi
mai. O, pasirodo, tai dargi ne paguodos 
atodūsis, o paprasčiausias atsikrenkšti- 
mas prieš vyrišką pokalbį.

Pastebėjęs, kad jis kažko mikčioja, įsi
terpiau:

— Tikriausiai pas jus dažnai susirenka 
svečių?

Iš karto pagyvėjo.
— Negi kvailas kviestis svečius į na

mus. Žinai, kiek kainuoja! Kai pats nuei
ni — visai kas kita. Prisivaišini ligi kak
lo.

— Betgi tap galima ir prarasti draugus,
— pastebėjau.

— Draugai. O kas jų dabar turi? — į 
užuominą atsakė klausimu. — Kai apima 
maudulys, užsidarom su žmona vieni du 
ir be pašalinių akių pasilinksminam...“

Smerkdamas šitokio elgesio įsikerėjimą, 
J. Lazauskas griebiasi V. Lenino citatos: 
„Dar ir dar kartą pakilkime kiek galint 
platesne mase, kad suduotume naują smū-

gį prakeiktai senosios kapitalistinės vi
suomenės taisyklei, kuri kiekvieną iš mū
sų daugiau ar mažiau apkrėtė ir ištvirki
no, taisyklei: „Kiėkvienas už save, vienas 
dievas už visus“.

Ir vis dėlto šitoji taisyklė, toji liaudies 
išmintis tebegalioja ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Sovietų Sąjungoje, pradedant 
partijos viršūnėmis, baigiant kiaulių šėri
kais.

J. P.

LIETUVOJE
KOLŪKIEČIAI KELIAUJA

„Aną sekmadieni, belūkuriuojant Gedi
mino aikštėj taksi, šalia sustojo autobusas 
su užrašu „Ekskursija“. Ir pabiro iš jo 
minia, ir suklego žemaitiškai. Pasirodė, 
tai pažįstami kolūkiečiai, atriedėję per vi
są Lietuvą net iš Plungės rajono pasidai
ryti po sostinę.

šituo autobusu, kurį įsigijo specialiai 
ekskursijoms, Kulių kolūkis išvažinėjo ne 
tik visą Lietuvą — buvo nukakę net iki 
Juodosios jūros, Kaukazo, pabuvojo Mas
kvoje, Leningrade, Kijeve, Kišiniove, jau 
nekalbant apie Rygą ir Taliną. Kiekvieną 
pirmadienį per vietos radiją paskelbiama, 
kokia kelionė numatoma savaitės pabai
goje, ir taip — žiemą vasarą, netgi per ja- 
vapiūtę ar sėją. Važiuoja jauni, važiuoja 
pagyvenę ir visuomet — kolūkio pirmi
ninkas. Jo nuomone, protingai organizuo
tos ekskursijos — geriausia žmonių auk
lėjimo priemonė. Kiaurą savaitę kolūkie
tis sukasi kaip voverė rate tarp ūkio ir 
savo sodybinio sklypo, tai nors vienai ki
tai dienai jam reikia iš to rato ištrūkti, 
patirti naujų įspūdžių. Grįžęs ir į savo 
namus kita akim pasižiūri...“

(Lit. ir menas)

300 SKENDUOLIŲ

Vokiečių spauda, pasiremdama „So- 
vietskaja Litva“ žiniomis, praneša, kad 
per 12 mėnesių Lietuvoje nuskendo apie 
300 žmonių. Daugiausia kaltinamas alko
holis. Esą, pasigėrę žmonės dažnai nuskęs
ta net kūdrose ai’ šuliniuose.

LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ

Sov. Sąjungos jaunimo baidarių ir ka
nojų varžybose irklavimo čempionatą lai
mėjo Lietuvos rinktinė. Rungtynės įvyko 
Galvės ežere (Trakuose). Antrą vietą lai
mėjo ukrainiečiai, o trečiąją — Baltaru
sija.

KAI TRŪKSTA PREKIŲ

Palangos paplūdimy prie būrelio mote
rų prieina pūpsančiu krepšiu nešina pi
lietė ir išdėsto akinius nuo saulės, palai
dinukes, rankinukus.

— šitie — penki rubliai, tos po trisde
šimt penkis, rankinukas — dvidešimt pen
ki, — informuoja „nešiojamos parduotu-, 
vės“ savininkė.

Moterys kilnoja daiktus, dar nesiryžda- 
mos įpirkti.

— Auksinė grandinėlė, tik šimto tepra
šau...

Grandinėlė vėl eina per rankas.
— Galvokit, galvokit, per daug nesiū

lau. Pačiai to daikto gaila. Patikėkit — 
širdį skauda, — kelia prekės vertę speku
liantė.

Grandinėlė suranda pirkėją.
Kiekvieną dieną Palangos moterų plia

že atsidaro turgus. Ko ten nėra! Anądien 
miesto batų parduotuvėje buvo prekiau
jama madingomis basutėmis. Kitą rytą 
jos jau dviguba kaina buvo pardavinėja
mos paplūdimyje.

Spekuliantai landūs, ypač tada, kai su
silpnėja kontrolė.

BITĖS... MIEGAMAJAME

Vieną pavakarę Girėnų bibliotekos (Vil
kaviškio rajonas) vedėja Nijolė Vaice
kauskienė, atidariusi miegamojo langą, su 
šeimyna išėjo į kiemą. Po valandėlės duk
relė, nubėgusi į kambarį, grįžo veikdama:

— Bitės!..
Tėvai ne iš karto suprato, kas atsitiko. 

Viskas paaiškėjo tada, kai jie nuėjo į 
miegamąjį. O ten... ant lovos bičių spie
čius!

Įdomių atsitikimų su bitėmis buvo ir 
anksčiau. Štai ką papasakojo Vištyčio 
apylinkės vykdomojo komiteto darbuoto
jas B. Grėbliūnas. Bitės susimetė į vieno 
gyventojo trobos kaminą. Sodybos šeimi
ninkai pakūrė krosnį. Tada vyrai, užlipę 
ant stogo, bites ir susėmė.

(V. Ik.)

DAUG LANKYTOJŲ

Prieš dvejus metus įkurtas Lietuvos 
liaudies buities muziejus turi didelį pasi
sekimą. Per tą laiką muziejų aplankė ket
virtis milijono žmonių ne tik iš Lietuvos, 
bet ir kitų Sov. Sąjungos vietovių.

„KELIONĖ Į TILŽĘ“

Televizijos teatras Vilniuje parodė H. 
Zudermano „Kelionę į Tilžę“ (režisierius 
A. Galinis). Veiksmas vyksta dvidešimto
jo amžiaus pradžioje Mažosios Lietuvos 
pamary, žvejo Anso namuose.
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DIDYSIS LIETUVIŲ RUDENS 
SĄSKRYDIS LONDONE

(Didysis lietuvių rudens sąskrydis ir 
kartu Rugsėjo 8 d. minėjimas šiais metais 
vyks (Londone rugsėjo 11d.

Sąskrydžiui nusamdyta viena iš gražių
jų Londono salių — Bethnal Green 
YORK HALL.

Sąskrydžio pradžia 7 vai. vakaro. Są
skrydį atidarys DELS Centro valdybos 
pirm. J. Alkis. Žodį apie Tautos šventės 
reikšmę tars Lietuvos atstovas V. Balic- 
kas.

Meninėje dalyje yra pakviesta dalyvau
ti E. Vainorienės vadovaujama grupė su 
dainomis ir liaudies instrumentais iš Not- 
tinghamo ir „Šiaurės linksmieji broliai“ iš 
Bradfordo. Londono Tautinių šokių gru
pė, kuri bus ką tik grįžusi iš Tautinių šo
kių Šventės Čikagoje, pasirodys su visais 
tautiniais šokiais, kuriuos jie šoko Šven
tės metu. Taip pat pakviesta Australijos 
lietuvaitė Virginija Inkrataitė, garsėjanti 
pianistė, ir jos draugė dainininkė Robyn 
Liptrott. Jų dalyvavimas dar nėra tikras, 
nes Virginija ruošiasi dideliam koncertui 
vėliau rudeniop.

Po meninės programos bus pažinčių at
naujinimas ir šokiai, grojant ukrainiečių 
kapelai.

Salėje yra labai puošnūs barai, kuriuo
se, karštam orui esant, bus galima troš
kulį numalšinti. Veiks ir lengvų užkandžių 
bufetas.

DBLS • CENTRO VALDYBA kviečia 
DBLS skyrius ruošti išvykas į sostinėje 
vykstantį rudens sąskrydį. Taip pat kvie
čiami visi Anglijos ir Skotjos lietuviai bet 
kokiomis susisiekimo priemonėmis są
skrydyje dalyvauti.

Iki pasimatymo sąskrydyje.
DBLS CENTRO VALDYBA

VISI I „AUŠROS“ KONCERTĄ

Penktadienį rugpjūčio 27 d. 8 vai. vaka- 
or YORK HAUL (Old Ford Road ir Cam
bridge Heath Road kampas) , London, E2 
įvyksta skelbtasis Windsoro mergaičių 
„Aušros“ koncertas Londono ir Pietų 
Anglijos lietuviams. Po koncerto susipa
žinimo vakaras, grieš lenkų Granados ka
pela.

Koncerto pertraukos metu ir vykstant 
šokiams, veiks baras, taip pat bus galima 
gauti, lengvus užkandžius.

Koncertą atidarys Ontario provincijos 
Generalinio Agento atstovybės atstovas 
Norman Rolfe, kuris su ponia koncerte 
atstovauja Ontario Provincijai. Be to, dar 
dalyvaus kiti lietuviams prielankūs mies
to savivaldybių atstovai. Greater London 
Council atstovaus John Branagan ir kiti 
svečiai.

York Hali pasiekiama Londono požemi
nio traukinio Central linija, važiuojant iki 
Bethnal Green stoties; iš čia tik vienos 
minutės kelias iki salės. Autobusais Nr. 
8, 253, 106 važiuoti iki Bethnal Green po
žeminio traukinio stoties; 35, 55, 6 važiuo
ti iki Cambridge Heath Road geležinkelio 
stoties, iš ten — poros minučių kelias.

Kurie atvyks savais automobiliais, jiems 
pasistatyti bus gana daug vietos šalutinė
se prie York Hali gatvėse: Peel Grove, 
Patriot Square; bet jokiu būdu nestatyti 
mašinų Cambridge Heath Road.

Eiilietų bus galima gauti ir prie įėjimo, 
bet prašome juos įsigyti iš anksto jau pa
skelbta tvarka.

Krašto valdyba kviečia visus londonie- 
čius ir jo apylinkių lietuvius su draugais 
dalyvauti koncerte. Kartu primename, 
kad koncertas prasidės laiku, todėl pra
šome nesivėluoti.

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
P. Girnius — 3.00 sv., P. Liesis — 2.00 

sv., P. Grenda — 2.00 sv„ A. Tirevičius 
— 1.00 sv.

„AUŠROS“ KVARTETAS ATVYKO
Kanados mergaičių „Aušros“ kvartetas 

jau atvyko į Angliją, šeštadienį, rugpiūčio 
21 d„ turėjo pirmąjį labai sėkmingą kon
certą Derby.

.Sekmadienį kvartetas giedojo per lietu
vių pamaldas Liet. Židinyje Nottinghame, 
o po to ten pat davė mažą koncertą vie
tos lietuviams.

Tą patį vakarą kvartetas su palydovais 
persikraustė į Londoną ir sustojo Inter
national Hall, Brunswick Square.

LANKĖSI L. NAMUOSE

Grįždami iš kelionės po Europą ir Lie
tuvą, Londone buvo sustoję Sydnejaus 
(Australija) lietuviai Jonaičiai. Jie abu 
yra spaudos darbuotojai, todėl domėjosi 
mūšiške spauda ir papasakojo apie lietu
vių laikraščius Australijoje.

S. VELBASIS LONDONE

Nepriklausomybės laikais Lietuvoj gar
sėjęs baleto artistas Simas Velbasis porai 
savaičių atvyko į Londoną. Jis svečiuoja
si J. Liudžiaus ir J. Parulio šeimose. Su 
pastaruoju jis buvo apsilankęs ir Lietu
vių Namuose.

S. Velbasis Londone nebe pirmą kartą. 
Prieš ŪBI pasaul. karą jis gastroliavo Lon
done su Lietuvos baleto trupe, kuri anuo 
metu susilaukė teigiamų vertinimų ir me
ninių laimėjimų pripažinimo.

Šiuo metu S. Velbasis gyvena Floridoje 
(JAV).

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Daimaviečių turgelis bus rugsėjo 18 d. 
Londone. Mielus tautiečius prašome pri
siųsti drabužių, batų, žaislų, indų ir visa, 
kas atliekama. Iš anksto dėkojame už jū
sų gerą širdį.

Daiktus siųsti į Lietuvių Namus, 1, Lad- 
broke Gdn. W11.

Dainavietės

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugpiūčio 29 d„ 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

KEIGHLEY — rugpiūčio 29 d., 3 vai. p. p„ 
St. Anne's bažnyčioje.

BRADFORDE — rugsėjo 5 d., 12.30 vai.
LEEDSE — rugsėjo 12 d„ 3 vai. p. p„ Ho

ly Rosary bažn.
BRADFORDE — rugsėjo 19 d., 12.30 vai.
HA LIFAX E — rugsėjo 26 d., 1 vai. p. p.

Po pamaldų a. a. J. Juškevičiaus pa
minklo pašventinimas.

LEICESTERYJE — rugpiūčio 29 d., 14.30 
vai., Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — rugsėjo 5 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

A. A. URŠULĖ BURINSKIENĖ

Rugpiūčio 9 d. staiga mirė, Uršulė Bu- 
rinskienė, 73 metų amižaus. Palaidota 
rugpiūčio 13 d. iš Lietuvių bažnyčios Šv. 
Patriko kapinėse, lietuviškame skyriuje, 
kurio ji buvo didžiausia rėmėja. U. Bu- 
rinskienė buvo nuoširdi lietuviškos para
pijos narė, 'pakviesta talkon, kol sveikata 
leido, visuomet prisidėdavo materialiai ir 
savo darbu. Paliko sūnų Viktorą, kuris 
dėkoja visiems dalyvavusiems jo motinos 
laidotuvėse. Po laidotuvių apeigų buvo 
arbatėlė parapijos svetainėje.

S. KASPARAS PAS LAIKRAŠTININKUS

Rugpiūčio 17 d. Krašto valdybos pirmi
ninkas S. Kasparas buvo pakviestas ilges
niam pasikalbėjimui su Yorkshire Post 
Editorial žmonėmis apie dabartinę padėtį 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje. Pasikalbė
jimas užtruko apie vieną valandą. (Lauk
sime šio pasikalbėjimo rezultatų spaudo
je. Red.).

DIPLOMATAS JONAS LIUDŽIUS I JAV

Šio mėnesio pabaigoje Jonas Liudžius 
su žmona vyksta į JAV, kur praleis apie 
6 savaites. Jis yra pakviestas dalyvauti 
Tautinių Šokių šventėje kaip garbės sve
čias, atstovauti Britanijos lietuviškajai 
bendruomenei.

SUSIPAŽINKITE SU „AUŠROS“ 
DAINININKĖMIS

Jaunuoliai ar jaunuolės, kurie norėtų 
pasikviesti pas save į svečius Kanados lie
tuvaites, prašome kreiptis į Krašto valdy
bos būstinę, 55 Ringmer Ave., London, 
SW6 5LP. Telefonas: 736-3093 arba 980- 
8159.

NAUJA VADOVYBĖ

Rytų Europos egzilų organizacija Lon
done — European Liaison Group — išrin
ko naują vadovybę: pirm. R. Marcetič (ju
goslavas), I vicepirm. S. Grocholski (len
kas), II-rojo vicepirmininko vieta palikta 
baltieičams, sekretorius dr. Akaki Ramiš- 
vili (gruzinas) ir iždininkas — P. Asipo- 
vič (baltgudis).

Susirinkimas priėmė rezoliuciją „Son- 
nenfeldto doktrinos“ klausimu, kuri buvo 
išsiųsta Amerikos ambasadoriams Euro
poje, Atlanto pakto kraštų ambasadoriams 
Londone ir JTO gen. sekretoriui New Yor
ke. Be to, buvo aptartas projektas suruoš
ti bendrą konferenciją su Paryžiaus cent
ru, kuri įvyktų lapkričio mėn. Londone. 
Šia proga būtų pasiūlyta priimti „Rytų ir 
Vid. Europos tautų Chartą“ ir išdiskutuo
tas klausimas, kiek vykdomi Helsinkio de
klaracijos įsipareigojimai.

KETTERINQAS
SVEIKINAME!

Paskaitęs E. Lietuvyje (Nr. 32) apie 
mūsų kolonijos gyventojo P. Požerskio 
sklandymo laimėjimus, savo ir kitų kette- 
ringi'škių vardu sveikinu jį, linkėdamas 
geriausios sėkmės ateityje.

J. Liobė

MIRĖ E. LAURAITIS

Ruigpiūčio 13 d. po neilgos, bet sunkios 
ligos miesto ligoninėje mirė Eduardas 
Lauraitis, palikęs liūdinčią žmoną Domi
cėlę, o taipgi brolį ir tris seseris Lietuvo
je.

Ed. Lauraitis gimė 1912 m. sausio 20 
d. Lūšėse, Kentaučių k., Mažeikių apskr., 
ūkininkų šeimoje. Kiek pasimokęs, visą 
laiką dirbo geležinkeliečiu. Nuo pat jau
nystės dalyvavo organizacinėje veikloje, 
ypačiai šauliuose. Karo metu turėjo pa
likti tėviškę, tris savaites vargti Latvijo
je, kol 1944 m. spalio mėn. iš apsupties su 
artimaisiais pasitraukė į Vokietiją. Kurį 
laiką gyveno Luebecke, Lehrtėje, o 1947 
m. vasarą emigravo į Angliją. Metus lai
ko dirbęs Oxforde žemės ūkio darbinin
ku, persikėlė į Huddersfieldą, kur su žmo
na įsigijo patogius namus ir visą laiką 
dirbo tekstilėje. Buvo draugiškas, santū
rus, aktyviai dalyvavo lietuvių kultūrinė
je veikloje. Jautriai pergyveno tremties 
painias sąlygas, atidžiai sekdamas įvykius 
Lietuvoje ir vakaruose. Neramuolė šir
dis persipildė, sutriko ir, rugpjūčio 1 d. 
išgyvenęs skaudų priepuolį, daugiau ne
pakilo iš ligos patalo.

Rugpiūčio 18 d. gausiai susirinkę drau
gai ir pažįstami palydėjo a. a. Eduardą iš 
koplyčios į šv. Juozapo taip dažnai lanky
tą bažnyčią. Po gedulingų pamaldų ir Li
bera me giesmės gedulinga eisena nusitie
sė į kapines, pakeliui stabtelėjusi prie iš
tuštėjusių namų. Kun. J. Kuzmickis, at
likęs visas religines apeigas, visų vardu 
atsisveikino su velioniu, kurio šviesi as
menybė negreit išnyks iš jį pažinusių at
minties.

Velionio laidotuvėmis labai gražiai rū
pinosi našlės Domicėlės brolis Stasys Bud
rys su gedinčia šeima. Giliai užjausdami 
našlės skausmą, a. a. Eduardui meldžia
me amžinos ramybės po sunkių tremties 
išgyvenimų.

J. K.

DERBY
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Ryšium su DBLS tradiciniu metiniu są
skrydžiu, kuris įvyksta rugsėjo 11 d„ Der
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.

PADĖKA

Po ilgesnės pertraukos vėl teko pasi
svečiuoti Sodyboje skautų stovyklos me
tu, sutikti pažįstamus draugus, mieluo
sius ir vaišingus Sodybos vedėjus J. ir B. 
Snabaičius, pamatyti Sodybos pažangą ir 
patirti daug širdies ir vaišingumo.

Sodyba yra mūsų visų antroji tėvynė, 
ypač kai jaunimas stovyklauja, kai susi
renka rėmėjai, tėveliai ir pažįstamieji.

Sodyboje padaryta didelė pažanga, kas 
nematėte, patartina aplankyti ir pamaty
ti. Maistas labai skanus, aptarnavimas 
malonus, priėmimas nuoširdus.

Mes, dėrfbiškiai, nuvykę į skautų sto
vyklos uždarymą, vaišinomės kilimais iš
klotuose baruose, jutome nuoširdžią mei
lę, šilumą ir malonų priėmimą. Sodybos 
vedėjai mus nuoširdžiai apnakvindino, 
pavaišino ir išleido, linkėdami sėkmės ir 
greito pasimatymo. Ačiū visiems.

Derby lietuviai

LIET. SODYBA
Jau, tur būt, labai seniai Angliją aplan

kė toks pastoviai gražus oras. Ūkininkai 
ir laukai kenčia, bet atostogautojams tai 
tikras rojus, nors ir jie dažnai ieško gai
vinančio pavėsio. O tokio Sodyboje ne
trūksta. Gražia Sodybos aplinka ir saulė
tomis dienomis atsigaivino mūsų skautai 
ir daug tautiečių. Skautų savaitė praėjo 
laba greitai. Skambėjo lietuviškos dainos 
ir (juokas. Ketvirtadienį visi skautai ir bū
relis rėmėjų nuvažiavo Mišioms į Kris
taus Karaliaus bažnytėlę Headley bažnyt
kaimyje. Kapelionas pristatė juos savo 
parapijiečiams ir trumpai apibūdino ken
čiančios Lietuvos padėtį. Lietuviškų gies
mių garsai ir pamaldus susitelkimas pa
darė labai gražų įspūdį ir iššaukė teigia
mų atgarsių.

Visi buvome susirūpinę Sodybos ežerė
lio likimu. Atrodė, kad jo jau visai netek
sime. Bet dabar ežerėlis pilnas, tyvuliuo
ja. Padėtį išgelbėjo vienas klubo narys — 
pompų kompanijos direktorius. Jis perlei
do Sodybai vieną labai vertingą ir didelę 
pompą už 500 sv. Bernadeta Snabaitienė 
su jai įprasta energija tuojau pradėjo 
rinkti aukas, ir po kelių dienų reikalinga 
suma jau buvo surinkta. Daugiausia pa
rėmė uolus meškeriotojas T. Vidugiris. 
Nepasigailėjo stambesnės aukos Korsa
kas, Gugas, Gustaitis, DBLS Sodybos sky
rius, Danilevičius, Gudiškis ir kt. Visiems 
nuoširdus ačiū!

Talka — tai senas lietuviškas paprotys. 
Gražu buvo pamatyti išsijuosusius sava
norius, prakaituojančius prie Sodybos ke

lio praplėtimo. Jie nepabijojo nei dienos 
kaitros, nei sunkių prakaito lašų. Ištiki
miausi talkininkai buvo Gugas, Ivanaus
kas, Masiliūnas, Lester, Merrett, Navic
kas, Sodybos vedėjas Justas, pensininkai 
ir vaikai. Valio vyrai!

Neapsieina Sodyba be žuvų baliaus. 
Paskutiniu laiku turėjome net tris. Du 
buvo pagerbti mielus tautiečius iš Škoti
jos. Lietuviškos dainos ne vienam išspau
dė pasislėpusią, tylią ašarą. Organizato
rius ir kepėjas, kaip visada, buvo Petras 
Gugas. Joks cordon bleu virėjas negalėtų 
prilygti jo menui. Gaila, kad neišduoda 
kepimo paslapties.

Sodyba dėkoja visiems talkininkams, 
rėmėjams ir svečiams. Nuoširdus bendra
darbiavimas palaiko lietuvišką dvasią ir 
brolišką draugiškumą.

A. G-ba

MANCHESTERIS
KONCERTUOS„AUŠRA“

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugpiūčio 28 d. šeštadienį 6 vai. po pietų 
Cheetham Town Hall, 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 Man- 
chesteryje rugpiūčio 28 dieną.

Salė iš miesto centro pasiekiama auto
busais Nr. 59, 60, 61, 62, 35 ir 147.

Skyriaus valdyba

Švedija
ŠVEDIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 

VEIKLA

Rugpiūčio 2 d. Švedijos lietuvių jauni
mas susirinko į savo pirmąjį suvažiavi
mą Gotlando saloje. Suvažiavime dalyva
vo jaunimas 13-25 m. amžiaus. Jo tikslas 
— susipažinti su Lietuva ir įsteigti kokią 
nors jaunimo organizaciją.

Tokiu būdu tą dieną atsirado S. U. L. 
(Sveriges Unga Litauer — Švedijos jau
nieji lietuviai). I valdybą išrinkti trys as
menys: Marija Čeginskaitė — pirm., Ber
ni Gumauskas — iždininkas ir Mikael Ge
diminas — narys.

I suvažiavimą buvo pakviesti paskaiti
ninkai iš ŠLFB. Apie Lietuvos istoriją 
kalbėjo J. Pajaujis, apie lietuvių kalbą — 
K. Pumanskas, aipe liet, literatūrą — J. 
Lingis ir apie lietuvių meną "— E. Bud
rys. Pastarasis buvo suruošęs ir mažą me
no parodėlę.

Pranešimą apie 1111 PLJK padarė tame 
kongrese Švedijos jaunimui atstovavusi 
M. čeginskaitė. Taip pat buvo proga iš
girsti Reginos Budrytės įspūdžius apie 
lietuvius ir lietuvių gyvenimą Clevelande.

Suvažiavimo paskutinę dieną atvyko 
ŠLHB pirmininkas inž. V. Vilkenas. Jis pa
sveikino susiorganizavusį jaunimą ir pa
linkėjo geros sėkmės.

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 [skaičiuotu muitu ir persiuntimo iš
laidomis £85.00

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

Vyriški arba moteriški nertiniai £11.00
Vilnonės gėlėtos skarelės £5.00
Crimplene medžiaga moterišk. kostiumėliui £15.00 
Crimplene medžiaga suknelei £9.00 ...
Dirbtinis mink moteriškam paltui £40.00
Nailoniniai marškiniai £5.00
Lietsargiai, telescopic £6.00
Vilnonė, vyriška eilutei medžiaga £22.00

Kainos yra su [skaičiuotu 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. 01-739 8734
arba 01-460 2592
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Rugpiūčio 7 d. vakare ŠLFB vyresnieji 
pavaišino jaunimą. Suvažiavimas buvo 
baigtas prie laužo.

A. Vidzgerytė

Skautiškuoju keliu
ARTĖJA 60 M. JUBILIEJUS

Artėja skautijos įsikūrimo 60 m. jubi
liejus (1978 m.). Ta proga Vyr. Skautų 
vadovybė, susitarusi su Australijos skau
tų vadovais, ruošia 6-tą ją Lietuvos skau
tų Tautinę Stovyklą Australijoje. Tokios 
stovyklos yra ruošiamos kas 10 metų. 
(Pirmoji ir antroji įvyko neprikl. Lietu
voje, trečioji Vokietijoje, ketvirtoji ir 
penktoji Amerikoje, o šeštoji bus Austra
lijoje).

Pasiruošimas Tautinei Stovyklai gero
kai pažengęs į priekį. Joje dalyvaus lietu
viai skautai iš viso laisvojo pasaulio. Ang
lijos Rajono vadovybė taip pat yra nuta
rusi į šią stovyklą pasiųsti savo atstovus. 
(Tuo tarpu yra pasiūlyti du atstovai: v. s. 
Jaras Alkis ir ps. Rimantas Valteris).

Atstovų pasiuntimas, kaip ir seniau, su
siduria su lėšų klausimu. Jeigu nesusi
lauktume visuomenės paramos, tai Angli
jos skautams ir visuomenei atstovavimas 
Australijos Tautinėje Stovykloje būtų ne
įmanomas. Todėl esame priversti vėl 
kreiptis į lietuviškąją visuomenę ir tos 
paramos prašyti.

Neužilgo visoms organizacijoms bus pa
siųsti aukų lapai. Prašome kiekvieną Bri
tanijos lietuvį nors ir nedidele auka skau
tų žygį paremti. Už tai iš anksto dėkoja
me.

Aukas siųsti: J. Maslauskas, 7 The Cres
cent, Mayfield, Nr. Ashbourne.

Lėšų vajaus vadovas J. Maslauskas .’

PADĖKA

Skautiškos idėjos rėmėjas Jonas Struo- 
ginis, gyvenąs Lietuvių Namuose, nenu
traukiamai remia rajono - škautiškąjį ju
dėjimą. Skautų stovyklos metu pasikalbė
jus su rėmėju, paaiškėjo, kad jis yra bu
vęs skautas ir aktyvus vadovas. Ypačiai 
gražių prisiminimų esą likę iš Vokietjoje 
praleistų dienų.

Po apsilankymo skautų stovykloje, mie
lasis idėjos rėmėjas prisiuntė vėl dešim
ties svarų auką ir gražius žodžius...

Gerbiamam skautiškos idėjos rėmėjui 
už taip nuoširdžią paramą, gražius žo
džius, padrąsinimą ir škautiško darbo su
pratimą reiškiame nuoširdžią, skautišką 
padėką.

Viso Rajono Skautų Vadijos vardu
v. s. Juozas Maslauskas

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Sandėliuką išplėšiau tai aš, bet naudos 
neradau, o marinuotus grybus išnešė kas 
nors po manęs, nes aš jų nemėgstu. Todėl 
grybų prašau man nekišti.“

(Iš nusikaltėlio pareiškimo)

Kai paklausi, kada atveš (pieną, parda
vėja tik pečiais patrauko, o man jos pe
čiai nereikalingi, tik pienas.

(Iš (pensininko nusiskundimų)
Gerti nenorėjau, bet pasipainiojo drau

gas ir išvertė iš koto.
(Pasiaiškinimas)
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