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Tauta yra gyva
Lietuvos Atstovo V. Balieko žodis, Tau

tos Šventės minėjimo proga, Londone, 
1976 m. rugsėjo 11 d.

šiandien mes minime savo Tautos Šven
tę ir man, karpo teisėtam. Eritų Vyriau
sybės pripažintam, diplomatiniam Lietu
vos Atstovui (Charge d'Affaires), yra ma
lonu šia proga Jus visus pasveikinti ir pa
reikšti Jums padėką už visokeriopą Jūsų 
paramą mūsų tautos labui.

Rugsėjo 8-toji paskelbta tautos švente 
1930 metais. Pagrindiniai ji buvo skirta 
Vytauto Didžiojo vainikavimo 500 metų 
sukakčiai paminėti. Toji šventė turėjo 
dar ir toliau siekiančią prasmę: ji kartu 
turėjo būti senosios kunigaikščių Lietu
vos prisiminimo šventė. Toji diena vi
siems primena, jog mūsų valstybinio gy
venimo istorija prasidėjo ne 1918 metais, 
bet siekė Vytauto, Kęstučio ir Mindaugo 
laikus. Ji taip pat primena, jog lietuvių 
tautos genijus prieš daugelį šimtų metų 
buvo sukūręs tokią valstybę, kuri anuo 
metu Europoje vaidino didelį vaidmenį.

Rugsėjo 8-tos šventė sutampa su kata
likų religine švente — Marijos gimimo 
diena, kurią Vytautas pasirinko savo vai
nikavimui. Sutapimas tautinio ir religinio 
momento dar daugiau padidina tos šven
tės iškilmingumą ir pagilina jos prasmę. 
Todėl, minint šią šventę, mūsų mintys 
krypsta į Lietuvos praeitį. Prieš mūsų 
akis, kaip kino paveiksle, praslenka lietu
vių tautos gyvenimo ilgas amžius. Pra
slenka šimtmečiai jos augimo ir stiprėji
mo, šimtmečiai jos galybės ir garbės. Bet 
drauge praslenka šimtmečiai nenuilstamų 
darbų ir didvyriškų kovų, kurios primena 
mums tą kietąjįį gyvenimo dėsnį, kad nie
kas neįgyjama be darbo ir be kovos.

Šiuo metu, kai Rusijos kolonializmas 
dar vis neleidžia lietuvių tautai vykdyti 
savo teisėtą valią pačiai valdytis, Vytau
to Didžiojo laikai, o taip pat 1918-1940 
metų nepriklausomybės laikotarpis, nu
šviečia lietuvių tautos kelią į ateitį — į 
nepriklausomybės atgavimą. Tas kelias 
gali būti ilgesnis ar trumpesnis, bet jo 
gairės yra aiškios.

Nepaisant žiaurios okupacijos, lietuvių 
tauta yra gyva ir jos laisvės troškimas 
gyvena tiek senoje, tiek ir jaunoje karto
je. Jis rusena moksleivių, mokytojų, me
nininkų ir kitokius darbus dirbančiųjų 
širdyse. Jis gyvuoja kalėjimuose bei Si
biro tremtyje vargstančiuose. Lietuvių 
tautos laisvės dvasią, jos dainas, papro
čius puoselėja ir laisvajame pasaulyje gy
venantieji lietuviai.

Todėl Rugsėjo 8-toji šiandien turi dvi
gubą prasmę: ji yra ne tik gyvosios mūsų 
tautos dvasinių ryšių stiprinimas su jos 
garbinga praeitimi, bet taip pat ir tauti
nių saitų palaikymas tarp po visą pasau
lį pasklidusių jos vaikų.

Rugsėjo 8-tąją mūsų patriotiniai ir re
liginiai jausmai susilieja į vieną, atgai
vindami mūsų viltį, kad Lietuvos valsty
bės nepriklausomybė ir jos religinė laisvė 
bus atstatyta. Tiktai stipriau suglauškime 
savo pačių eiles ir prisidėkime visi, kuo 
kas galime, prie gerų darbų savo tautos 
labui. Tvirtai tikėkime, kad visos skau
džios aukos nenueis veltui ir kad mūsų 
brangioji tėvynė Lietuva bus vėl laisva.

PREZIDENTO ŽMONA DALYVAVO 
ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

„Evening Standard“ įsidėjo žinutę apie 
lietuvių tautinių šokių šventę Chicagoje. 
Pasak laikraščio, šventėje dalyvavo 2.000 
lietuvių šokėjų iš JAV, Kanados, Brazili
jos, Venecuelos, Britanijos ir Vokietijos.

I šventę buvo atvykusi ir JAV prezi
dento žmona Mrs. Betty Ford, kuri pati 
yra buvusi baleto šokėja. Stebėdama lie
tuvių šokius ji išsireiškusi, kad tai yra 
maloni atgaiva buvusiai šokėjai.

RUSISTŲ KONGRESAS VARŠUVOJE

Varšuvoje įvyko rusistų kongresas, ku
riame dalyvavo 2.000 atstovų iš 50 kraštų. 
Ta proga Tass agentūra pateikė informa
cijų apie rusų kalbos plitimą pasaulyje. 
Esą, visame pasaulyje 90 kraštų mokyk
lose dėstoma rusų kalba. Pvz. Anglijoje 
1957 m. rusų kalba buvo dėstoma tik 40- 
tyje mokyklų, o dabar tokių mokyklų esą 
apie 700. Prancūzijoje rusų kalbos moko
si apie 100.000 mokinių. JAV rusų kalba 
dėstoma 600 mokyklų, o aukštosiose mo
kyklose ją studijuoja keliasdešimt tūks
tančių studentų. Afrikoje 16-oje aukštųjų 
mokyklų įvesta rusų kalba.

DBLS Derby skyriaus narę 
M. KRASAUSKIENĘ, jos 
myliniai mamytei a. a.

LIUCIJAI VIEVERSEVICIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame 

Ir kartu liūdime
Skyriaus 'valdyba ir nariai

LAUKIA GERO DERLIAUS
L. Brežnevas, kalbėdamas Alma-Atoje 

pareiškė, kad šiais metais Sov. Sąjungoje 
būsią pasigaminta pakankamai duonos. 
Numatoma, kad užplanuotas 207 mil. to
nų javų kiekis bus surinktas. Kiek blo
giau esą su mėsa, kurios daug kur šiuo 
metu trūksta.

Tuo tarpu sovietų spauda, pasinaudo
dama didžiųjų vakariečių laikraščių iš
traukomis, suaktyvino propagandą prieš 
„baigiančią supūti buržuaziją ir kapita
lizmą“. Ypačiai puolama korupcija, be
darbė ir darbininkų bei pensininkų išnau
dojimas. Pranašaujamas greitas kapita
lizmo galas. Kai tik duona apsirūpinta, 
tuoj lazda apgręžiama prieš jos tiekėjus 
krizės metu.

MINI LIETUVĮ KALBININKĄ
Vokiečių spauda paminėjo lietuvį kalbi

ninką Kęstutį Jokubyną (ten rašoma Šo- 
kubinas), kuris jau 17 metų išbuvo darbo 
stovyklose (jis dabar 46 m.). Rašoma, kad 
Paryžiuje gyvenąs rusų disidentas Si- 
niavski paminėjęs Jokubyną savo atsišau
kime į Vakarų visuomenę. Jokubynas jau 
penkis kartus prašėsi leidimo emigruoti, 
bet jo prašymai vis atmetami, žiniomis iš 
Lietuvos, Jok u byrio sveikata esanti labai 
silpna.

STALINAS ENCIKLOPEDIJOJE

Rugsėjo 1 d. Maskvos knygynuose pasi
rodė naujosios sovietų enciklopedijos 24 
tomas. J. Stalinas naujojoje laidoje dar 
labiau sumenkintas, negu buvo Chruščio
vo laikų (1957 m.) laidoje. Stalino portre
tas sumažintas iki pašto ženklo dydžio, 
bet jo gyvenimo aprašymui dar paskirtos 
keturios skiltys. Čia jis aprašomas kaip 
vienas iš vadovaujančių asmenų komunis
tų partijoje, Sovietų valstybėje ir tarp
tautinėje komunistinėje veikloje. Nurodo
ma jį buvus komunistinį teoretiką ir 
marksizmo-leninizmo propaguotoją. Ta
čiau kartu primenama, kad šdlia teigia- 
mųjų savybių, Stalinas padaręs daug teo
retinių ir politinių klaidų, rodančių jo 
neigiamą charakterį. Šis enciklopedijos 
tomas apima So-St raides, bet Solženicy
no vardas jame neminimas.

VOKIETIJA PASKOLINO MILIJARDUS

„Bild am Sonntag“ (22. 8. 76) rašo, kad 
V. Vokietija iki šiol jau yra paskolinusi 
Rytų Bloko valstybėms 23 milijardus mar
kių. Dauguma tų paskolų atiduota be pro
centų prekių pavidale. Vien tik procentai 
nuo 23 milijardų (8%) sudarytų 1.84 mi
lijardų metams, arba 153 milijonus per 
mėnesį, arba 5.1 milijono per dieną, arba 
210.000 markių per valandą... Vienos va
landos procentai sudaro sumą, kurią per 
metus 70 pramonės darbininkų sumoka 
valdžiai mokesčių pavidale. Kiekvienas 
Vokietijos gyventojas jau yra atidavęs 
Maskvai ir jos draugams po 380 markių, 
kurių jis niekada nematys ir už kuriuos 
niekas nepasakė ačiū.

Nepageidaujamas svečias
Jau keli metai, kai Maskva spaudžia 

Britaniją pasikeisti diplomatiniais vizi
tais su Čekoslovakija, tuo būdu norėdama 
įteisinti savo 1968 m. okupaciją ir išgauti 
tos okupacijos pripažinimą. Pagaliau šis 
pageidavimas išsipildė — Čekoslovakijos 
užs. reikalų ministras Eohuslav čnoupek 
lankosi Londone.

Ta proga žinomas britų žurnalistas Ber
nard Levin paskelbė „Times“ (rugs. 8 d.) 
apsaugotų teisių straipsnį, kurio viena ki
ta mintis čia pateikiama.

Jau pačioje pradžioje jis pareiškė: 
„Čnoupek yra toks pat Čekoslovakijos 
užs. reik, ministras, koks aš esu. Čekoslo
vakija neturi savo užsienio politikos, ly
giai kaip ji neturėjo 1942 m. (vokiečių 
okupacija Red.). Tas puikus kraštas yra 
okupuotas brutalaus priešo ir pasidaręs 
jo imperijos dalimi. Čekoslovakijos užsie
nio (ir vidaus) santykiai apsprendžiami 
ne Prahoje, bet Maskvoje. Todėl ir žmo
gus, kurį pasikvietė vyriausybė, net nebe 
H. Wilsono vadovaujama, yra vienas iš 
Čekoslovakijos kvislingų, noriai pildančių 
imperialistų, kuriems tarnauja, valią.“

Jeigu čekai turėti) galimybę nuspręsti 
savo likimą, tai B. Čnoupek, anot B. Le- 
vin‘o, sėdėtų kalėjime už krašto išdavi
mą. «'

Atlikęs žurnalistinį stažą Maskvoje, 
Čnoupek po 1968 m. invazijos buvo pa
skirtas vidaus reikalų ministru. Tačiau jis 
savo pareigų beveik negalėjo pradėti, nes, 
bijodamas būti minios nulinčiuotas, slaps
tėsi Sov. Sąjungos ambasadoje. Tada jis 
buvo paskirtas Čekoslovakijos ambasado
rium Maskvoje, o kraštą išvalius, sugrįžo 
į užsienio reikalų ministro postą.

I
B. Levin klausia: ką galvos Čekoslova

kijos gyventojai, matydami nuotraukas ir 
skaitydami laikraščius, kuriuose aprašy
tas Čnoupeko sutikimas Londone? „Nebus 
demonstracijų, pariamento atstovė Judith 
Hart nepareikalaus britų vyriausybę nu
traukti diplomatinius santykius su Čeko
slovakija“. Esą, niekas nesirūpins protes
to skelbimais spaudoje, niekas nepiketuos. 
Parlamento nariai džiaugsis gavę pakvie
timus į Čnoupeko priėmimą, kuriame bus 
proga išgerti stikliuką. Tuo tarpu dauge
lis jų boikotuotų panašų priėmimą, su
ruoštą Pietų Afrikos ministrui.

Daug karčių žodžių pasakė B. Levin 
britų vyriausybei, bet iš to, kas čia trum
pai pasakyta, matyti, kad esama žmonių, 
sugebančių surasti ribą, kur pasibaigia 
demokratija ir prasideda žiaurus imperia
lizmas.

ŽYDŲ KONGRESAS
Pasaulinė organizacija žydų kultūrai 

išlaikyti buvo suruošus: Jeruzalėje kon
gresą. Jo metu paaiškėjo, kad visame pa
saulyje esama 13.7 mil. žydų, kurie kalba 
žydiškai (jidiš). Jie leidžia ta kalba 40 
periodinių leidinių. Apie tiek pat esama 
žydiškų teatrų.

SOVIETŲ SKOLOS VAKARAMS

Dr. A. Wolynski šiais metais išleido 
knygą, pavadinta Western Economic Aid 
to the USSR (Vakarų ekonominė pagalba 
Sov. Sąjungai). Joje pateikiamos tokios 
Sov. Sąjungos prasiskolinimo Vakarams 
skaitlinės doleriais: 1970 m. — 1.700 mili
jonų, 1971 m. — 2.000 milijonų, 1972 m. — 
2.500 milijonų, 1975 m. — 11.000 milijo
nų. Ir visos tos pigios paskolos sunaudo
jamos ne tiek krašto ūkiui kelti, kiek So
vietų karinei galybei stiprinti arba komu
nizmo idėjoms Vakaruose Skleisti.

PIRMOJO PUSMEČIO REZULTATAI

Centr. statistikos biuras paskelbė smul
kius duomenis aipie Sovietų pramonės ir 
ūkio plano vykdymą per pirmąjį šių me
tų pusmetį. Lyginant su 1975 m. pirmuo
ju pusmečiu, daugelyje ūkio ir pramonės 
sričių gamyba yra pakilusi 1-10%. Blo
giausia padėtis žemės ūkio srityje. Pvz. 
mėsos produktų per šių metų pirmąjį pus
metį pagaminta tik 82% pernykščio kie
kio. Sviesto — 96%, kitų pieno produktų 
— 96%, valgomojo aliejaus —■ 76%, kon
servų — 92%. Visa tai rodo, kad krašte 
yra maisto produktų trūkumas. Ypačiai 
trūksta mėsos ir jos produktų. Tai pripa
žino ir L. Brežnevas savo kalboje Alma- 
Atoje.

Komentuojant šiuos duomenis nurodo
ma, kad ateityje numatoma investuoti į 
žemės ūkį žymiai daugiau kapitalo negu 
iki šiol. Pvz. Lietuvoje numatoma per at
einantį penkmeti pastatyti 312 pieno ga
mybos kompleksų ir 31 kiaulienos gamy
bos kompleksą. Tačiau turint galvoje, kad 
pagal ,.Lenino kooperatinį principą“ ūkiai 
vėl bus pertvarkomi, kad bus kuriama 
„tarpūkinė kooperacija ir agropramoninė 
integracija“, didesnė planų dalis gali pasi
likti neįgyvendinta.

ITALAI NETURI SMULKIŲ...

Nors Italijos bankas nuolat leidžia nau
jus metalinius pinigus, bet jų labai trūks
ta rinkoje. Pirkėjams grąža siūloma deg
tukais, kramtoma guma ir kt. Iki šiol nie
kas neišsprendžia mįslės, kur metaliniai 
pinigai pradingsta. Viena teorija — juos 
superka japonai. Parsivežę namo, paver
čia juos sagomis ir gerai uždirba. Kiti 
aiškina, kad monetos diplomatiniuose 
maišuose keliauja į Sov. Sąjungą. Esą, 
smulkių pinigų trūkumas erzina gyvento
jus ir padeda Kelti neramumus. Abi šios 
teorijos neatrodo labai patikimos.

Bijo jauno kraujo
Pažvelgę į vadinamųjų socialistinių 

kraštų vadų amžių, pamatysime, kad tai 
yra pavargusių senukų, revoliucijos vete
ranų rinkinys. Mao turi 83 metus, Tito — 
84, Kosyginas — 72, Brežnevas — 70 ir t. 
t. Vidutinis Politbiuro narių amžius taip 
pat artėja prie 70 skaitlinės. Dabar, kai 
kalbama apie Kosygino pasitraukimų iš 
min. pirmininko vietos,' tai jo įpėdiniu 
spėliojama būsiant tik vienais metais jau
nesnį Tychonovą.

Iš visa to galima darytis išvadą, kad se
nieji revoliucionieriai nesugebėjo prisiau
ginti jaunų įpėdinių, nepajėgė paruošti 
žmonių, kurie aklai sektų ir pamėgdžiotų 
jų pasenusias ir atgyvenusias idėjas. Ati
davus valdžią jauniems, revoliucijoje ne
dalyvavusiems žmonėms, kurie savo ran
kų nėra sutepę nekaltų žmonių krauju, 
gyvenimas komunistiniuose kraštuose ga
lėtų žymiai pasikeisti. To pasikeitimo 
kaip tik ir bijo „senoji gvardija“,-todėl ji 
ir laikosi įsikabinusi į valdžios sostą iki 
paskutiniųjų. Jie, kaip karaliai ar popie
žiai, nepasitraukia į pensiją — laikosi val

TIESA IR ŽINIOS

Sov. Sąjungoje ne labai populiarus ang
lų lordas Chalfont „Times“ dienraštyje 
išspausdino straipsnį, kurį pradeda pasa
kojimu apie savo rusų kalbos mokytoją 
Paryžiuje.

Tas mokytojas skaitydavęs du pagrindi
nius sovietų laikraščius — „Pravdą“ ir 
„Izvestijas“, kurių pavadinimai reiškia 
Tiesa ir žinios. Kartą jis savo mokiniui 
pareiškęs, kad tų laikraščių pavadinimai 
esą savotiškas nesusipratimas, nes iTesoje 
niekada nėra žinių, o Žiniose nėra tiesos...

Šiam teigimui paryškinti jis cituoja 
„Pravdoj“ išspausdintą ilgą straipsnį (jis 
pasirodė ir londoniškėse Soviet News), 
kurie įrodinėjo, kad 1975 m. Sov. Sąjunga 
išleido perpus mažiau apsiginklavimui, 
negu JAV. Nors iš tikrųjų buvo atvirkš
čiai, bet Sovietų piliečiai turėjo šią „tei
sybę“ priimti už tikrą pinigą, nes kitokios 
spaudos jie negali gauti.

Antrą pavyzdį jis nurodo, kaip Sovietai 
trukdo Vaarų radijo stotis, nors Helsin
kyje yra įsipareigoję leisti laisvą spaudos 
ir radijo žinių apsikeitimą. (Tas trukdy
mas jiems kaštuojąs apie £150 mil. per- 
metus). Tuo tarpu spaudoje nuolat karto

Senhįiiios DIENOS
— „Pravdos“ žiniomis, Prancūzija vėl 

sugrįžta į Nato karinę struktūrą, iš ku
rios ji buvo pasitraukusi.

— Sovietų lakūnas V. I. Belenko, at
skraidinęs slaptą MiG-25 į Japoniją, pa
sisakė šį žygį planavęs dvejus metus.

— Anglijoje pasirodė Colorado vabalas 
— didžiausias bulvių naikintojas.

— Sukaktuvines jojimo lenktynes išil
gai Amerikos žemyną, užtrukusias 98 die
nas, laimėjo ne arklys, o mulas, vardu lor
das Fauntleroy.

— Indijoje išleistas potvarkis, drau- 
džiąs valdžios tarnautojams Iturėiti dlau- 
giau kaip tris vaikus.

— Britų 44 universitetai trūksta stu- 
dentų-kandidatų. Daugiausia pageidauja- 
tų — kandidatų. Daugiausia pageidauja
mi esą matematikos, chemijos ir ekono
mijos studentai.

— Sverdlovsko ortodoksai kreipėsi į 
Pasauk Bažnyčių Tarybą, prašydami pa
dėti atsikratyti vyskupu, kuris nesilanko 
savo katedroje.

— Dėl sauso oro bulvių derlius Angli
joje šiais metais numatomas net 24% ma
žesnis, negu pernai.

— Anglų ir JAV aviacijos ekspertai pa
reiškė nuomones, kad Sovietų MiG-25 
nesąs daug pranašesnis už jų turimus nai
kintuvus. Pranešimai apie rusų lėktuvo 
pajėgumą buvę perdėti.

— Laikraštis „Jerusalem Post“ prane
ša, kad žydai apmoko Libano arabus 
(krikščionis), kaip apsiginti nuo palesti
niečių užipuolimų.

— Dėl gero vynuogių derliaus, Austri
joje numatoma pagaminti 330 mil. litrų 
vyno — 20 mil. litrų daugiau, nei praėju
siais metais.

— Anglijoje yra apie 20.000 žmonių, 
kurie sakosi turį „dvasinę“ gydymo galią.

— Jugoslavija atsisakė leisti rusams įsi- 
rupšti laivų remonto bazę Adriatikos jū
ros uostuose.

— Sovietai atėmė grandmaster titulu 
šachmatininkui Korčnoi, kuris pasitraukė 
į Vakarus.

— Cliff Richard turėjo 20 sėkmingų 
„rook „n“ roll“ koncertų Maskvoje ir Le
ningrade.

— Praėjusiais metais Anglijoje suma
žėjo mirimų skaičius nuo plaučių vėžio. 
Iš viso ta liga mirė 32.879 žmonės.

—• Danijoje mokyklose per rankdarbių

džioje, kol numiršta arba kiti jų mirtimi 
pasirūpina...

Senoji porevoliucinė Sov. Sąjungos kar
ta dabar gyvena tomis pačiomis idėjomis, 
kuriomis gyveno britai po industrinės re
voliucijos. Jie tiki, kad krašto meilė ir 
garbė turi būti paremta kariškąja galybe, 
teritorine ekspansija, nenugalimumo mi
tu. Jiems, rodos, ir į galvą neateina, kad 
daugiau pasiekiama ne tankų, lėktuvų ir 
atominių bombų skaičiumi, o gyventojų 
kultūrinio lygio kėlimu ir socialiniu bei 
materialiniu aprūpinimu. Seniesiems ko
munistų vadams daugiau rūpi pribaigti 
„merdėjančius kapitalistinius nacionalis
tus“ ir išplėsti savo įtaką naujai besiku
riančiose valstybėse, negu aprūpinti savo 
gyventojus duona ir išlaisvinti juos nuo 
teroro.

Jeigu į kalkėjančias tų senųjų vadų ar
terijas būtų įlieta jauno kraujo, tai gyve
nimas tuose kraštuose pražydėtų naujo
mis, šviesesnėmis ir taikingesnėmis spal
vomis. Jeigu...

jama, kad tik Vakarai laužo Helsinkio su
sitarimus ir siekia sunaikinti detentę.

Tokios tai yra žinios Tiesoje ir tokia 
tiesa Žiniose.

GEOGRAFŲ KONGRESAS MASKVOJE

Rugpjūčio pradžioje Maskvoje pasibai
gė tarptautinis geografų kongresas, kuria
me dalyvavo 3.000 mokslininkų iš 60 kraš
tų.

Vienas įdomesnių buvo sovietų moksli
ninkų pranešimas apie planus Jenisiejaus 
ir Obės upių vandenis iš Sibiro nukreipti 
į Centr. Aziją ir Kazachstaną. Tam reika
lui numatyti nauji kanalai, rezervuarai ir 
pompavimo stotys. Atvedus Sibiro vande
nį, minėtųjų kraštų derliai žymiai padi
dėtų. Taip pat būtų stabilizuotas Aralo ir 
Kaspijos jūros vandens paviršius.

„Soviet News“ pateikia Tasso komenta
rus, kuriuose sakoma, kad Izraelio dele
gatai, vietoje dalyvavę konferencijoje, 
ieškoję Maskvos gatvėse žydų disidentų. 
Esą, jie norėję sužinoti, kadėl norinčių 
emigruoti žydų skaičius mažėja, o taip 
pat, kodėl pasiekę Vakarus, žydai nebeva
žiuoja į Izraelį, .bet bando įsikurti kituose 
kraštuose.

pamokas vaikai privalo dėvėti plaukų 
tinklelius, kad ilgi plaukai nepatektų į 
mašinas.

— Europos Žmogaus Teisių komisija iš
tyrė, kad britai prieš penkis metus Š. Ai
rijoje vartojo žiaurias ir neleistinas suim
tųjų tardymo priemones. Tokiu būdu esą 
nukentėję 14 asmenų.

— Vokietijoje bedarbių skaičius siekia 
939.500 žmonių.

— Sov. Sąjungos gyventojų skaičius 
š/im. liepos 1 d. buvo 256.700.000.

— Estijos sostinėje Taline uždrausta 
sunkvežimiams važinėti senojo miesto gat
vėmis. Norima apsaugoti pastatus, kurie 
esą statyti 14 ir 15 a.

— Stetino-Wroclau apylinkėse rugsėjo 
9-16 d. vfyko jfungtiniai Čekoslovakijos, 
R. Vokietijos, Sov. Sąjungos ir Lenkijos 
kariuomenių manevrai.

— „Pravda“ užsipuolė JAV prezidentą 
Fordą už jo išsireiškimą, kad nepakanka
mas apsiginklavimas yra pavojingas tai
kai.

— Čekoslovakijos komunistų partijos 
sekretorius pranešė, kad nebesitiki gauti 
iš Sov. Sąjungos prižadėtojo naftos kiekio.

—- A. Solženicynas jau nuo birželio 22 
d. su savo šeima persikėlė į JAV. Esą, 
Šveicarijoje gyventi pasidarę nebe sau
gu, nes gavęs daug grasinančių laiškų.
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Kadangi KP CK žinioje yra visa tarybi
nė spauda, todėl norime atkreipti KP CK 
dėmesį į istorijos mokslų kandidato, doc. 
J. Aničio straipsnius, paskelbtus šiais me
tais lietuviškoje tarybinėje spaudoje. Įvai
riuose laikraščiuose apie religinių kultų 
įstatymus ir sąžinės laisvę. Šiuose jo raši
niuose yra daug akivaizdžių sofizmų ir 
netiesos.

1. J. Aničio straipsnyje „Sąžinės laisvė“ 
rašoma, kad „buržuazija net formaliai 
niekur nepaskelbė antireliginių įsitikini
mų laisvės".

Buržuazinėse valstybėse formaliai ne
skelbiama antireliginių įsitikinimų laisvė, 
nes tai yra savaime suprantamas dalykas, 
kaip, sakysime, valgyti, praustis ir pan. 
Ar yra pasaulyje valstybė, kurioje būtų 
draudžiama ateistinė spauda, varžomos 
ateistinės, vadinamosios „pažangios“ or
ganizacijos?

2. Tame pačame straipsnyje J. Aničius
teigia, kad buržuazinėse šalyse „sąžinės 
laisvė traktuojama vienpusiškai, tik kaip 
laisvė išpažinti religiją“.......Buržuazinėje
Lietuvoje valstybė saugojo tikinčiųjų lais
vę... tačiau negarantavo visiems pilie
čiams, jų tarpe netikintiems sąžinės lais
vės“.

To „vienapusiškumo“ šiandien Lietuvo
je yra daugiau negu prieš karą. Tada ga
lėjo pareikšti ir skleisti savo įsitikinimus 
tikintieji ir ateistai, šiandien — tik ateis
tai.

Prieškarinėje Lietuvoje ateistai galėjo 
užimti aukštus postus. Pvz., Lietuvos že
mės ūkio akademijos rektoriumi (1926-34) 
ir švietimo ministru (1934-1939) buvo J. 
Tomkūnas; buržuazinės valdžios atstovu 
Londone (1919), Kauno universiteto rek
toriumi (1929-1933) ir švietimo ministru 
(1926. VI. 15 — XII. 17) — J. Čepinskis; 
buvo visa eilė profesorių: VI. Dubas, BĮ. 
Lašas, P. Avižonis, T. Ivanauskas ir kt.

Moksleiviai naudojosi ateisto Vipario ir 
J. Norkaus paruoštais istorijos vadovė
liais.

Veikė ateistinės organizacijos: .Kultū
ra“, „Lietuvių kultūros švietimo draugi
ja“, „Laisvamanių etinės kultūros draugi
ja“. Ėjo ateistinė spauda: „Laisvoji min
tis“, „Laisvamanis“, „Kultūra“, „Vaga“. 
„Lietuvos žinios“, „Laikas", „Lietuvos 
ūkininas“, „Moksleivis“, „Moksleivių var
pai“ ir kt. Buvo išleidžiama daug ateisti
nių knygų. Ateistai mokytojai buvo susi
būrę į „Lietuvos mokytojų profesinę są
jungą", turėjo savo organą „Mokykla ir 
gyvenimas“. Kai kurie ateistai turėjo sa
vo atskiras kapines.

Vienas iš čia pasirašiusių turėjo tris 
mokytojus, kurie nesižegnodavo klasėje 
maldos metu, ir vieną bendraklasį, kuris 
nesimokė tikybos, nes jo tėvai buvo pa

Kybartu aktai
D r. Albertas Gerutis

(„Aidai“, Nr. 4, 1976)

Šia proga turiu pastebėti, kad pasiuntinys Švei
carijoje dr. J. šaulys iš visų tuo metu Europos že
myne betarpiai galėjusių susisiekti diplomatų nuo
sekliausiai reiškė skeptiškumą K. Škirpos atstovau
tos politikos atžvilgiu, būtent remiantis Berlynu, 
siekiant atstatyti Lietuvos valstybės nepriklausomy
bę. šaulys neigiamai vertino šansus, kad vokiečių 
nacionalsocialistai leistų atgaivinti Lietuvos valsty
bę. Jis neneigė iš principo vokiškojo faktoriaus, bet 
laikėsi nuomonės, kad „Hitlerio programoje nėra 
nepriklausomos Lietuvos“ (citata iš J. šaulio 1944 
kovo 3 d. laiško K. Škirpai). „Su hitlerine Vokieti
ja negali būti mums jokios bendros kalbos, ji mums 
ne pakeliui“, griežtai pasisakė šaulys (citata iš to 
paties laiško).

Jau iš šių kelių ištraukų seka, kad Berno pasi
tarimuose, be respublikos prezidento, ir pasiuntinys 
Šveicarijoje toli gražu nebuvo sužavėtas Romoje su
kurtąja koncepcija.

Galima daryti prielaidą, kad J. šaulio pažiū
ros svėrė ir respublikos prezidentui, apie kurį A. 
Merkelis savo monografijoje (p. 629) rašo, kad A. 
Smetonos santykiai su dr. šauliu „prašokdavo“ tar
nybinius reikalus, „tapdami tokiais, kurie tegalimi 
tik tarp konfidentų arba labai artimų bičiulių, kur, 
įvairius gyvenimo klausimus svarstant, tarnybinės 
priklausomybės riba lyg ir išnyksta“. Nors man iš 
tiesioginių stebėjimų ir turimos korespondencijos 
susidarė įspūdis, kad monografijos autorius kiek 
perdėtai pavaizdavo ryšių artimumą tarp A. Sme
tonos ir J. šaulio, bet greičiausiai negalima neigti, 
kad pasiuntinys Berne bus paveikęs prezidentą, kai 
jis kitaip apsisprendė, pasirašydamas „Kybartų ak
tus“, nekaip buvo suregzta Romos pasitarimuose.

Tiktai lapkričio 20 d. buvo sugrįžta prie Ro
mos pasitarimų iškeltų problemų.

Respublikos prezidentas savo žodyje vėl prisi
minė paskutiniajame posėdyje iškeltąjį valstybinių

reiškę, kad jie nenori, kad jų vaikas būtų 
tikintis. Ir tai buvo laikoma normaliu da
lyku, niekas dėl to nesistebėjo.

O kad šiandien tikintieji turėtų bent 
mažą dalelę tos laisvės, kurių prieš karą 
turėjo ateistai Lietuvoje.

3. Aukščiau minėtame straipsnyje J. 
Aničius rašo, kad sąvokon „sąžinės lais
vė“, kaip ją supranta komunistai, eina 
„piliečių lygiateisiškumas, nepaisant reli
ginio priklausomumo“.

Tai labai gražu, bet taip nėra... Kodėl 
dauguma religinių praktikų atliekama 
slaptai? Reiškia, žmonėms gresia nemalo
numai. Tai gera charakteristika socialisti
niam „humanizmui ir sąžinės bei religijos 
laisvei“... Kodėl susirinkimuose „kultū
ringu būdu“, „neužgaunant religinių jaus
mų“, linksniuojami tie, kurie neatsikratę 
„religinių prietarų“? Kodėl už religines 
praktikas mokytojai rašo pasiaiškinimus? 
Juk pagal tarptautinę teisę, kuri galioja ir 
mūsų šalyje, „kiekvienas žmogus turi tei
sę išpažinti savo religiją ir įsitikinimus 
tiek individualiai, tiek kartu su kitais, 
viešai arba privačiai atlikti kultą, religi
nes apeigas“. („Tarptautinis paktas dėl 
pilietinių ir politinių teisių“, SNO, 1966. 
XII. 16).

Kodėl už „religinį priklausomumą“ at
leidžiama iš darbo? Pvz., mokytoja Brilie- 
nė Vilkaviškyje, kolūkio pirmininkas Mi
roslave. Kodėl bažnyčią lankantys vaikai 
yra pašaipos objektu mokykloje, sienlaik
raščiuose piešiamos jų karikatūros? Ko
dėl namų darbininkei, dirbančiai pas ku
nigą, paneigiama teisė į pensiją, jei ji da
lyvauja religinėje veikloje? Kodėl tikin
čiųjų būrelis negali suorganizuoti ekskur
sijas, gauti autobuso? Juk tikintieji vie
nodai su ateistais dalyvauja gamyboje — 
kodėl jie laikomi posūniais?

Knygos jaunimui
Danutė Brazytė-Bindokienė, PARKAS 

ANAPUS GATVĖS, premijuota apysaka 
jaunimui, kaina 3 JAV dol. Šios apysakos 
autorė yra viena iš nedaugelio lietuvių 
autorių, sugebančių parašyti ne patiems 
mažiesiems, bet jaunimui tikrąja to žodžio 
prasme. Jos pirmosios knygos „Keturko
jis ugniagesys“ ir „Baltosios pelytės ke
lionė į mėnulį“ buvo skirtos vaikams. Ta
čiau du kartus laimėjusi LB Kultūros 
fondo jaunimo skaitinių konkursą su 
„Mieste nesaugu“ ir „Parkas anapus gat
vės“, rašytoja pasirodė kaip pirmaeilė 
knygų jaunimui autorė, puikiai įsigyvenu
si į jaunųjų pasaulį. Knygoje „Parkas 
anapus gatvės“ autorė rašo apie jaunuo
sius lietuvius didmiestyje, puikiai sumegz- 
dama intrigą, atskleisdama jaunimo pa
saulį ir gyvai nupiešdama aplinką. Ši kny
ga yra mūsų paaugliams gera dovana, ji 
tikrai pajėgs išlaikyti konkurenciją su 

organų kontinuiteto klausimą. Jis dėstė, kad iki ka
ro pabaigos norėtų palikti, kas yra: konstitucija, 
prezidentas, vyriausybė, pasiuntinybės ir t. t. Pasak 
jo, kyla klausimas: „jeigu numatome lošti vokiečių 
kortą, tai ar duodu carte blanche, ar pavedimas ri
botas?“ Prezidentas kvietė pasisakyti, „kaip žiūri
me į pagrindinius klausimus“.

Žodį paėmė diplomatijos šefas S. Lozoraitis ir 
pastebėjo, kad iškeltasis klausimas dėl kontinuiteto 
turi ir formalinę, ir praktinę pusę. Jeigu preziden
tas negali eiti pareigų, negali pasireikšti, tai reikia 
turėti žmogų, kuris atstovautų Lietuvai. Jis turėtų 
teisinį pavedimą, taigi būtų įteisintas, o kartu atsto
vautų kraštui morališkai: „Kas eitų su vokiečiais, 
tegu eina neuzurpuodamas, o su teisiniu pagrindu. 
Jei mes nesuteiksime įgaliojimų, tai vokiečiai patys 
tai padarys“. Pagal kalbėtoją, „dėl vokiečių nėra 
nuomonių skirtumo nei diplomatų, nei pabėgėlių 
tarpe. Škirpa siekia nepriklausomos Lietuvos. Jeigu 
vokiečiai organizuos Gan Kauen, tai mes jiems ne
padėsime. Nepadės nei Škirpa, nei aš“.

Tolesnėse diskusijose prezidentas klostė mintis 
ir reiškė nepasitikėjimą Berlyno politikos atžvilgiu, 
lygiu būdu išryškino savo abejojimus dėl K. Škir
pos ketinimų. Prezidentas pabrėžė, kad „karas dar 
neįpusėtas. Maskvos derybose vokiečiai reikalavo 
Lietuvos, bet tai nereiškia, kad būtų laisva Lietuva. 
Dar neaišku, ar vokiečiai norėtų palikti Lietuvą. Iš 
„Mein Kampf“ Lietuvai nekokios perspektyvos. 
Aš norėčiau žinoti, ar Lietuva vokiečiams vaidena
si kaip nepriklausoma valstybė. Ar vokiečiai nepa
sakys: Vilnius Lietuvai, o Suvalkija vokiečiams. 
Vokiečiuose Suvalkijos priklausymo tradicija dar 
liko. Jeigu vokiečiai norėtų apdraskyti Lietuvą, tai 
aš su tuo nesutikčiau. Škirpa yra už vokiečius, prieš 
bolševikus, bet jis nepasako, kur riba, t. y. kokia 
Lietuva. Škirpa vokiečiams patikimas, bet ar jam 
užteks kietumo spirtis prieš vokiečius? Jo politinio 
galvojimo dar nepermanau. Bijau, kad mano įga
liojimas nebūtų panaudotas kokioms kombinaci
joms“.

Lozoraitis pastebėjo, jog prileidžiama, kad 
„vokiečiai tik vienu Škirpa pasitikės“. Bet, pasak 
jo, netenka ginčytis dėl asmenų, svarbu principinis 
klausimas: „ar einame su vokiečiais?“

Prezidentas išsitarė: „Aš negalėčiau sutikti, 
kad būtų pavesta vienam žmogui, ne kolektyvui.

daugeliu šios rūšies knygų svetimomis 
kalbomis.

•••
A. Giedrius — MAŽOSIOS PASAKOS, 

iliustravo D. Rėklytė-Aleknienė, kaina 2 
JAV dol.

A. Giedrius — TĖVŲ PASAKOS, iliust
ravo B. Bulotaitė, kietais viršeliais, kai
na 4 JAV dol.

Saviems vaikams — pirmiausia savo
sios pasakos; atseit, lietuviukams — lietu
viškos pasakos. O kurios tos pasakos sa
vosios? Tai tos, kurias kūrė ir sekė savo
ji tauta arba, pasikolinusi iš kitų tautų, 
savaip atpasakojo saviškiam. Iš tokių pa
sakų ir A. Giedriaus lietuvių liaudies pa
sakų rinkiniai. „Mažosos pasakos“ skiria
mos mažiems vaikams pasiskaityti. Dar 
nemokantiems — paskaito vyresnieji. „Tė
vų pasakos“ — jau paaugusiems vaikams 
ir net suaugusiems, kuriems patinka savo 
tautos žmonių sukurtame svajonių ir fan
tazijų pasaulyje pasižmonėti.

Visos šios knygos, ir eilė kitų, išleistos 
JAV LB Švietimo Tarybos. Pavyzdžius ga
lima pamatyti ir knygas užsisakyti DBL 
Sąjungos raštinėje, Lietuvių Namuose, 
Londone. Taip pat galima gauti per kny
gų platintojus arba tiesioginiai iš J. Pu- 
pio, 7022 South Campbell Ave., Chicago, 
Ill. 60629, JAV.

Pas kaimynus
AŠ ESU LATVIS

Spalvotas „Daily Telegraph“ savaitga
lio priedas rugsėjo 3 d. įsidėjo žinomo 
žurnalisto, baltų draugo David Floyd‘o 
iliustruotą straipsnį apie Britanijos lat
vius. Straipsnis prasideda šitokiu charak
teringu pasikalbėjimu: „Aš esu velšas, o 
kas tu esi?“ „Aš esu latvis“, — atsako už
klaustasis. „Tai tu ėsi atvykęs iš Latvi
jos?“ „Ne, aš esu latvis iš Leeds“. Vadi
nasi, tu esi britas“. ,;Ne, aš esu latvis iš 
Leeds“...

Tada autorius papasakoja, kokiu būdu 
Britanijoje atsirado 10.000 dabar gyve
nančių latvių, kurie neskaito savęs bri
tais ir tikisi vieną dieną grįžti į savo ma
žąjį kraštą prie Baltijos.

Po karo V. Europoje buvę apie 130.000 
latvių, kurių dalis atsikėlė į Britaniją, pa
sidarė geri darbininkai ir lojalūs krašto 
piliečiai. 1950 m. Britanijoje buvę apie 
17.000 latvių, bet žymi jų dalis išemigra
vo į kitus kraštus.

Toliau autorius papasakoja apie latvių 
tautinę ir socialinę veiklą, apie organiza
cijas, prieglaudas, sekmad. mokyklas. Iš 
to pasakojimo paaiškėja, kad šiuo metu 
latvių organizacijos, be klubų ir namų, 
turi tris prieglaudas ar senelių namus, 
kuriuose gyvena 130 nedarbingų ar pen
sijos amžiaus sulaukusių latvių. Paskuti
nis toks namas yra Catthorpe Manor, už 
kurį sumokėta 120.000 svarų. Pasirodo, 
kad žymi pinigų dalis naujoms nuosavy
bėms įsigyti gaunama iš palikimų. Vyres
nio amžiaus latviai likviduoja savo nuo
savybes mieste ir keliasi į bendruosius 

latvių namus, prie kurių pirkimo jie yra 
prisidėję.

Atrodo, kad Britanijos latviai mažiau 
lankosi tėvynėje, negu lietuviai. Tik jau
nesnioji karta, apsiginklavusi britų pa
sais, mieliau keliaujanti tėvų gimtinės ap
lankyti. Grįžusieji pasakoja, kad kraštas 
labai smarkiai rusinamas, Latvija verčia
ma Rusijos provincija.

Teigiami britų spaudos pasisakymai 
apie vieną Baltijos kraštą daugiau ar ma
žiau paliečia ir to krašto likusius du kai
mynus. Linkėtina, kad tokių pasisakymų 
atsirastų daugiau, ir kad juose būtų la
biau užakcentuojamas jau beveik užmirš
tas Baltijos kraštų laisvės atgavimo rei
kalas.

KNYGA APIE JAV LATVIUS
Lietuviškoji spauda (L. L.) praneša 

apie naujai išleistą knygą apie JAV gyve
nančius latvius. Ten rašoma:

„Amerikos gimtadienio proga latviai iš
leido „Latvians in Bicentennial America“, 
256 puslapių knygą, parašytą Osvalds Ak- 
mentins, gyvenančio Bostone. Knyga skir
ta amerikiečiams ir dedikuota: „Happy 
birthday, America“. Knygą išleido Latvių 
Gramata iš Waverly, Iowa. Knygoje pa
vaizduotas straipsniais ir nuotraukomis 
latvių gyvenimas Amerikoje. Nurodoma, 
kad su naujai atvykusiais latviais ir gi
musiais Amerikoje, pagal 1970 metų su
rašymo duomenis, yra 86.413 latvių kil
mės amerikiečių. Pirmoji didesnė latvių 
banga atvyko Amerikon tarp 1905 ir 1910 
metų, nors pavienių imigrantų buvo ir 
anksčiau. Apie 45.000 atvažiavo po sovie
tų ir nacių okupacijų Baltijos kraštuose.

Autorius Akmentins nurodo, kad 1896 
metais Augusta Krastins Clevelande bu
vo pradėjęs gaminti gazolinu varomus au
tomobilius. Primenama, kad Janis Ris- 
bengs, kuris atvyko tik 1947 m., šiandien 
valdo General Builders Corporation ir yra 
laikomas milijonierium. Pasidžiaugiama, 
kad čilkagietė Marite Ozere 1965 m. buvo 
išrinkta Miss USA. Knygoje sudėta daug 
ir ne latviams įdomios medžiagos. Ji daug 
prisideda prie latvių tautos ir bendrai 
Baltijos valstybių populiarinimo Ameri
koje.“

Vladas šlaitas

Fronto linija
Nenoriu (būti (vėjo įsiūbuojama nendre. 
Ne dėl to, i
kad man būtų Inemiela į ją žiūrėti, 
bet Mėl to,
Nežinau, kiek kilometrų, mylių

(nepastovumą.
Noriu būti ptisiau ^surūdijusia 
ir spygliuota [užtvarų viela, 
kuri laikosi fronto linijos ir nesvyruoja.

Viskas greitai praeina ir viskas lengvai 
užsilygina.

Fronto linijos vietoj iš naujo žolė 
siūbuoja.

Tik pusiau surūdijusi 
ir spygliuota užtvarų viela 
nuolat laikosi fronto linijos ir nesvyruoja.

Aš atsakysiu už visus kitų žmonių veiksmus. Vo
kiečiams reikia pasakyti, kad Škirpa ne vienas“. 
Toliau prezidentas aiškino savo pažiūras į progra
minius vidaus politikos klausimus, kai Lietuva bus 
išvaduota, ir vėl pakartojo savo abejojimus dėl pa
siuntinio Berlyne politikos: „Jeigu įteiksiu Škirpai 
įgaliojimus su jo nacionalsocialistinėmis tendenci
jomis, tai galėsiu susikompromituoti ypač amerikie
čių akyse. Jeigu išganymo tik iš vokiečių laukiame, 
tai tada galima statyti ant vienos kortos, bet dabar 
dar nežinia, kas laimės. Manau, kad reikiamų mo
mentu vokiečiai ne į vieną Škirpą kreipsis. Su mano 
duotu įgaliojimu gali kas negera įvykti“. Preziden
tas pripažino, kad „man reikia pavaduotojo, su ma
nim kam įvykus“. Jis kėlė klausimą, ar ministras 
pirmininkas gali perleisti savo įgaliojimus, ir čia 
pat tvirtai pats atsakė: „Ne. Merkys negalėjo atsi
statydinti, jis negalėjo perleisti savo pareigų ki
tam“.

čia įsiterpė dr. J. šaulys, pasisakydamas taip: 
„Škirpos uždavinys parengti ir priversti vokiečius 
prie derybų dėl Lietuvos. O Škirpa nori pats derė
tis, jis kitaip supranta savo rolę. Jis nori pats suda
ryti Lietuvą. Jis mano, kad, jei vokiešiai eis į rytus, 
tai būtinai ir jis bus“.

Lozoraičiui pastebėjus, kad „jam (Škirpai) bu
vo sugestionuota pačių vokiečių“, šaulys kalbėjo 
toliau: „Gali būti, bet jis pats to laukė. Aš neįsi
vaizduoju, kad taip bus. Vokiečiai, eidami, suda
rys savo organus. Jeigu vokiečiai ką darys, jie pa
tys rimtai pagalvos, o nesinaudos vienu, žmogumi. 
Škirpa nori įspėti vokiečių mintis, todėl ir savaime 
kiša nacionalsocialistines idėjas. Man tai neatrodo 
pakankamai rimta. — Tautinio Komiteto sudary
mo idėja vargu ar pakankamai atsargi. Gal Tauti
niam Komitetui teks protestuoti prieš vokiečių ma
chinacijas, o dabar Škirpa iš anksto priimamas jo 
nariu. Tuo pačiu susikompromituos. — Ar iš Pre
zidento reikia blanco įgaliojimų? Aš nebūčiau tik
ras, ar galima, nes neturiu garantijos, kad tas žmo
gus pasikeitusiomis aplinkybėmis tinkamai išnau
dos blanco įgaliojimus. Karas tik įpusėtas. Dar ne
aiški vokiečių koncepcija. Todėl reikia laukti ir 
dirbti, palaikyti nepriklausomybės idėją“. J. šaulys 
konkrečiai siūlė skirti tik prezidento pavaduotoją.

(Bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

A. MACKAUS KNYGŲ LEIDYKLA
Gintautas Vėžys, Algimanto Mackaus 

knygų leidimo fondo vadovas, spaudai pa
pasakojo, kad nuo 1958 m., kada pasirodė 
pirmoji knyga, fondas yra išleidęs 28 kny
gas, su apie 20 tūkstančių egz. bendro ti
ražo.

Didžiausiu tiražu leidžiama proza, ma
žesniu — poezija, o dramos veikalams pa
tys mažiausi tiražai.

Pirmaisiais metais knygas leista 300- 
400 egz. tiražu, o dabar neleidžiama nieko 
mažiau kaip 500 egz. šiuo metu tiražo vi
durkis esąs 800-1.000 egz. Artimiausioje 
ateityje fondas yra numatęs išleisti Aust
ralijoje gyvenančios Aldonos Veščiūnaitės 
eilėraščių rinkinį „žodžiai kaip salos“ ir 
Broniaus Railos straipsnių rinkinį visuo
meninėmis problemomis „Bastūno maišas 
arba priešpaskutinis do-re-mi“. Fondas lė
šas kaupia prijaučiančiųjų tarpe; finansi
nės paramos iš jokių lietuviškų institu
cijų nėra gavęs. („V.“)

P. POŽERSKIS VĖL SKLANDO
Praėjusį savaitgali vykusiose Euroglide 

sklandymo varžybose Dunstably dalyvavo 
ir žinomasis lietuvis sklandytojas Pranas 
Požerskis. Pradėjus lyti, varžybos buvo 
nutrauktos. Nebaigtose varžybose P. Po- 
žerškis sąraše yra devintas.

SIMBOLIAI PIRMIESIEMS 
IMIGRANTAMS

Minint 50 metų sukaktį nuo pirmųjų 
lietuvių emigrantų atvykimo į Braziliją, 
dar gyviems 1926-tųjų metų imigrantams 
buvo įteikti auksiniai simboliai. Tai buvo 
trispalve apjuostas paukštis — imigran
tas tarp dviejų pasaulio skritulių. Tokių 
imigrantų buvo užsirašę 60, bet šventės 
metu tas skaičius dar keliomis dešimtimis 
padidėjęs.

Sukakčiai paminėti ruošiamas specialus 
leidinys, apimąs lietuvių gyvenimą Brazi
lijoje per 50 metų.

BRAZILIJOS LIETUVIAI STEIGS 
SODYBA SENELIAMS

„Mūsų Lietuva“ (Nr. 24) rašo, kad Bra
zilijos lietuviai planuoja steigti sodybą se
neliams, prie kurios būtų ir stovyklavietė 
jaunimui. Apie tos sodybos — stovyklavie
tės projektą jie šitaip rašo:

„Pati gražiausia senelių židinio projek
to dalis yra ši: sodyboje gyveną seneliai 
gyvens kiek gali savistoviai, nepriklauso
mai, nuosavuose nameliuose. Tai nebūtų 
senelių prieglauda ar ligoninė, nes toks 
dalykas šiuo metu mūsų kolonijai per sun
kus, nors ir būtų reikalingas. Senelių ži
dinys sėklų Argentinos lietuvių pavyz
džiu, o stovyklos-sodybos sujungimas bū
tų panašus į Anglijos lietuvių surastą iš
eitį.

Buenos Airese yra Senelių židinio įstai
ga — bendrovė, kuri rūpinasi įrengti bei 
aprūpinti sodybą. Vyresnio amžiaus lie
tuviai, nenorį su vaikais gyventi arba dėl 
kitų priežasčių norį prie židinio prisijung
ti, židinio sklype pasistato namelį ar butą 
ar kambarį, kuris jiems priklauso, kol jie 
jame gyvena. Apsigyvendami sodyboje, 
jie pasirašo sutartį, kad jiems mirus, nuo
savybė — namelis ar butukas — tenka 
Sodybos bendrovei. Tada židinio administ
ratoriai gali tą patį namelį parduoti ki
tiems seneliams, su ta pačia sąlyga, arba 
užleisti lėšų neturintiems vyresnio am
žiaus žmonėms.

Tokiu būdu senelių sodyba nuolat auga 
ir turi lėšų geriau patarnauti seneliams. 
Asmens, kurie savo turtą nori palikti lie
tuviškiems reikalams, gali būti ramūs, 
kad jų palikimas daugelį metų tarnaus 
lietuvių kolonijai, o neteks valdžiai arba 
neištirps tarpininkų rankose. Kol jie gy
vi, namai nuosavi, jie tvarkosi, kaip no
ri.“

DR. J. NORKAITIS VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE

Liepos pradžioje įtakingas vokiečių laik
raštis „Die Welt“ buvo išspausdinęs platų 
straipsnį apie Baltijos valstybių padėtį. 
Jo autorius, dr. C. G. Stroehmas prikišo 
politikams, kad jie neturi drąsos priminti 
sovietams Baltijos valstybių klausimo.

Į Stroehmo straipsnį atsiliepė keletas 
skaitytojų. Jų tarpe ir Vokietijoje gyve
nąs dr. J. Norkaitis. Pasidžiaugęs, kad pa
galiau ir vokiečių spauda prabilo apie 
Baltijos valstybes, jis papildė straipsnio 
autorius ir atitaisė kai kuriuos netikslu
mus. Pvz. jis nurodė, kad per 1941 m. trė
mimus iš Lietuvos buvo išvežta ne 18.000 
žmonių, bet 34.260. Pirmoji atrankinio po
būdžio suėmimų banga Lietuvą nusiaubė 
dar 1940 liepos 11-12 naktį. Netiesa, kaip 
teiga dr. Stroehmas, kad Lietuvos vyriau
sybės delegacija nebesugrįžo iš Maskvos, 
tačiau netrukus — 1940 liepos viduryje — 
delegacijos vadovas min. pirm. Merkys ir 
užs. reik. min. J. Urbšys su šeimomis bu
vo ištremti į Sov. S-gą.

Dr. J. Norkaitis pažymėjo, jog jų ištrė
mimu formaliai dar nepriklausomos vals
tybės piliečiai buvo perduoti svetimai 
valstybei, nes tik vėliau — 1940 liepos 21 
— vad. liaudies seimas „nutarė“ prašyti 
Lietuvą įjungti į Sov. Sąjungą. Tai aukš
čiausioji taryba Maskvoje ir padarė rug
pjūčio 3 d.
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TEISINGAS LIUDININKAS Lietuvos kaimas
Lietuvių spaudoje dar vis pasirodo at

garsiai dėl Dov. Levino straipsnio, kuria
me jis bando apkaltinti visą lietuvių tau
tą dėl. žydų naikinimo vokiečių okupacijos 
metais. Nebeverta kartoti, kad lietuviai ir 
norėdami negalėjo savo valia panašaus 
akto vykdyti, nes visa valdžia ir galia bu
vo nacių rankose. Taip pat nebeverta aiš
kinti, kad lietuvių tarpe, kaip ir kiekvie
noje tautoje (įskaitant žydus), esant pa
lankioms sąlygoms atsiranda žmonių su 
sadistiniais polinkiais, kurie prasiveržia 
žiauriais teroro ir žudynių veiksmais. At
sirado saujelė tokių žmonių ir anuo metu, 
kurie, nacionalistų paraginti bei įsakyti, 
aktyviai dalyvavo žydų tragedijoje.

Mūsų spaudoje vis pasirodo užuominų, 
kodėl neatsiranda žydų, kurie liudytų ne 
lietuvių kaltę, bet jų didvyriškumą, tei
kiant pagalbą į nelaimę pakliuvusiems žy
dams. O tokių žmonių buvo tikrai dau
giau, negu sužvėrėjusių nacių talkininkų.

Šia proga norisi priminti dar 1967 m. S. 
Binkienės sudarytą, Lietuvoj išleistą kny
gą ,JIr be ginklo draugai“, kurioje apra
šoma daugybė didvyriškų žydų gelbėjimo 
atvejų. Knygoje suminimi daugiau kaip 
penki šimtai gelbėtojų ir išgelbėtųjų var
dų, nors jos įžangoje pasakyta, kad sumi
nėta tik dalis vardų, nes, praėjus 25 me
tams, nelengva surinkti ir suregistruoti 
visus ano meto įvykius.

Nors knyga parašyta ir su proletariniu 
atspalviu (tatai Lietuvoje neišvengiama), 
bet joje suminėti įvairiausių profesijų 
žmonės ir net kunigai, išgelbėję žydų gy
vybes. Jų tarpe randame prof. P. Mažylį, 
rašytoją S. Čiurlionienę, gydytoją P. 
Baublį, artistę Žalinkevičaitę-Petrauskie- 
nę ir didelę daugybę kitų. Ten pat kny
goje yra ir daugelio išgelbėtųjų žydų jau
dinantys pasisakymai, kuriuos galima pa
vadinti teisingumo liudijimais. Pakartoti 

.juos visus neįmanoma, nes reiktų kartoti 
beveik trijų šimtų puslapių knygą. Pasi
tenkinsime vienu kitu pavyzdžiu.

Daug kartų knygoje įminimas prieš po
rą metų lėktuvo nelaimėje žuvęs vaikų 
gydytojas Petras (Baublys, karo metu bu
vęs Kauno vaikų namų „Lopšelio“ (Vili
jampolėje) direktorius. Jis išgelbėjo dau
gybę žydų vaikų, kurie Jš netoli esančio 
geto būdavo atnešami prie vaikų namų 
slenksčio ir paliekami kaip „pamestinu
kai“. P. (Baublys su keliomis patikimomis 
slaugėmis juos priimdavo, globodavo ir 
surasdavo šeimas vaikams toliau globoti. 
Knygoje sakoma, kad „didžiausia dalis iš
gelbėtų vaikų už laimę gyventi, dirbti ir 
kurti yra dėkingi kilniam žmogui, gydy
tojui Petrui Baubliui“. Ir čia pat sumini
ma visa eilė pavardžių, dabar gyvenan
čių ir dirbančių Lietuvoje.

Žinomas Lietuvoje žydų tautybės rašy
tojas (rašo lietuvių kalba) Icchokas Me
ras, kuris šiuo metu gyvena Izraelyje, mi
nėtoje knygoje apie savo išsigelbėjimą ir 
išgelbėtojus šitaip pasisako:

„1941 metų liepos mėnesio 28 dieną ma
ne varė į žvyrduobę sušaudyti. Atsitikti
numo dėka keliolika vaikų grąžino iš pu
siaukelės. Dar vieno atsitiktinumo dėka 
aš patekau tarp žmonių, kuriems buvo 
brangi septynerių metų vaiko gyvybė.

Aš kaip maldą tariu pavardes tų žmo
nių, kurie fašistinės okupacijos metais 
Kelmėje ir jos apylinkėse slapstė ir gel
bėjo keletą žydų vaikų, jų tarpe ir mane,

Kiti,rasoio
„Draugo' (Nr. 168) vedamajame b. kv. 

rašo apie ibūsimą Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktį. Ta proga jis nurodo, 
kad Lietuvos aukštosios mo'kylos yra ru
sinamos.

„Šiuos mūsų teigimus patvirtina kai ku
rios iš okupuotos Lietuvos atėjusios pa
tikimos žinios. Jau eilė metų okupacinė 
sovietinių rusų valdžia žiauriai kontro
liuoja ir įtaigoja šios aukštosios mokyk
los veiklą. Universiteto visų fakultetų 
mokslo planai perkrauti Sovietų „politgo- 
tovkos“, ateistinio „mokslo“ ir panašiomis 
paskaitomis. Visi studentai turi išlaikyti 
šių dalykų griežtus egzaminus. Didelė da
lis lektorių yra rusų ir kitų slavų tauty
bių žmonės. Ir pačių studentų didelę dalį 
sudaro rusai (1973 m. okup. Lietuvos 
aukštosiose mokyklose studijavo 7.952 sla
vų tautybių studentai, jų skaičiuje 5.766 
buvo rusai). Universiteto biblioteka per
pildyta knygomis rusų kalba, kai ten vi
sada stokoja vakarų kalbomis mokslinės 
literatūros. Tam tikra dalis paskaitų at
liekama jau rusų kalba.

Vilniaus universitetas pamažu virsta 
aukštųjų Rusijos mokyklų padaliniu. Štai 
neseniai paskelbtu patvarkymu visos 
mokslų daktarų disertacijos turės būti 
pateikiamos ir daktarų egzaminai laikomi 
tiktai rusų kalba. Jau nuo pokarinio me
to laikų Vilniaus universitetas negali sa
varankiškai ruošti egzaminus disertan
tams, jeigu juose nedalyvauja Rusijos 
aukštųjų mokyklų atstovai. Kiti Vilniaus 
universiteto absolventai disertacijų ginti 
vyksta į Rusiją.

•••
Mes gavome žinių, kad yra suplanuota 

ir daugiau Lietuvos aukštųjų mokytų ru

mirkusių ašarose ir kraujyje, paženklintų 
kančiomis ir pasiaukojimu, žudynėmis ir 
didvyriškumu, niekam nevalia išplėšti:

— tai Bronė ir Juozas Damauskai, Micha
lina Legantienė, Adomas Urbelis ir Petro
nėlė Urbelienė-Unikauskienė, Šalkauskai, 
Stasė Damanskaitė, Stefa Kulevičiūtė, 
Elena Kaušaitė ir jos seserys, Konstanci
ja Norkaitė, Butkai, Urbeliai, Aleksandra 
Grišaitė, Žukauskai, Damanskai, Šimu
liai ir daugelis kitų, kurių pavardžių aš 
nežinau.

niekas neturi tokios teisės ir galios tokios.
Mes negalime užmiršti.
Ir ne tik negalime — neturime teisės, 

nes šiandiena yra vakar dienos, o rytojus 
— šios dienos tęsinys.“

„...Mūsų prieštaringais laikais, kai ra
šomos Juodos knygos ir Baltos knygos, 
mes dažnai susimąstome, stengiamės su
rasti ir įvertinti tikrąsias žmogaus dvasi
nes vertybes.

NENORI GYVENTI KAIME

„Valst. laikraštis“ įsidėjo straipsnį, pa
vadintą „Kas pakeis veteranus?“ Jame 
sociologas V. Skebas rašo, kad jaunieji 
žmonės Lietuvoje bėga iš kaimo, ir bando 
surasti to bėgimo priežastis.

„Prieš kurį laiką buvau Mažeikių rajo
ne. Prieš pat pavasario darbymetį Pikelių 
tarybiniame ūkyje dar trūko penkių me
chanizatorių. „Pažangos“ kolūkyje — še
šių, o „šerkšnės“ kolūkyje — net aštuo- 
nių traktorininkų. Nenuostabu, kad tiek 
šiuose, tiek kai kuriuose kituose rajono 
ūkiuose įtemptų darbų metu gali pamaty
ti technikos kieme stoviniuojančių trakto
rių.“

Aiškindamas bėgimo iš kaimo priežas
tis, jis pirmiausia nurodo ūkių vadovų ne
sugebėjimą pasiųsti į profesines mokyk
las tiek jaunuolių, kiek reikia ūkio me
chanizacijai. Bet esama ir kitokių priežas
čių.

„Būdamas Šilalės rajono Tenenių tary
binio ūkio mechaninėse dirbtuvėse, ban
džiau išsiaiškinti, kur remontininkai plau
na rankas. Vyrai privedė mane prie vieno 
krano, paskui prie kito, trečio. Iš jų net 
nelašėjo. Tuo pat metu katilinėje prie 
šlango j visas puses tryško verdantis van
duo.

Todėl nenustebau, išgirdęs įširdusio 
jauno mechanizatoriaus S. Būdvyčio žo
džius. Jis tiesiai išdrožė:

— Baigsiu vidurinę, išeisiu į miestą. 
Ten visada žmoniškai nusiplausiu rankas.

Šio tarybinio ūkio jaunųjų mechaniza

LIETUVOJE

Doc. dr. P. {Baublys — žydų vaikų 
MEMORIA“ (Lietuvių

gelbėtojas. Dail. R. (Tarabildos ciklas „IN 
Grafika — 1971-1974)

Aš kaip maldą tariu vardus tų žmonių, 
pažįstamų ar nepažįstamų, kada nors ma
tytų ar niekada neregėtų, kurie visoje Lie
tuvoje, miestuose ir miesteliuose, kaimuo
se ir bažnytkaimiuose, nepaisydami žiau
raus teroro, gelbėjo pasmerktuosius mir
ti.

Aš kaip maldą kartoju vardus tų žmo
nių, kurie įvairiose Europos šalyse, apim
tose rudojo maro, tiesė pagalbos ir drau
gystės ranką, gyvybę ir duoną nešančią 
ranką tiems, kuriuos norėta sunaikinti 
dvasiškai ir fiziškai.

Mes neužmirštame ir niekados neužmir
šime. Nei vieni, nei kiti. Ne tik iš dėkin
gumo ir ne iš pasitenkinimo, atlikus tau
rią žmogišką pareigą. Dar ir dėl atsako
mybės. Istorija lieka istorija. Jos lapų, iš-

sinimo priemonių, kurios jau pradėtos 
vykdyti. Štai š. m. vasario mėnesį buvo 
okupacinės valdžios išleista trijų punktų 
instrukcija visų LTSR aukštųjų mokyklų 
katedrų vedėjams. Instrukcijoje pabrėžia
ma, kad turi būti sustiprintas rusų kalbos 
mokymas. Katedrų vedėjai prašomi pra
nešti, kokiu būdu kiekviena katedra, ne
žiūrint, kurios mokslo disciplinos ji būtų, 
prisideda prie „studentų rusų kalbos įgū
džio ugdymo“, rusų ka'lbos mokymo spau
dimo ir praktiško rusų kalbos vartojimo. 
Katedros vedėjai įtaigojami vis daugiau 
naudoti rusų kalbos vadovėlius, studen
tams nuolat „rekomenduoti“ tam tikras 
rusiškas knygas. Rusų kalbos vartojimas 
turi būti sustiprintas studentų moksli
niuose būreliuose, užklasiniuose užsiėmi
muose.“

„Darbininkas“ (Nr. 30) savo vedamaja
me papasakoja, kokiais keliais į Vakarus 
atkeliauja L. K. B. Kronikos ir neseniai 
pradėtoji leisti „’Aušra“.

„Darbininko redakcija gauna nemaža 
laiškų. Ant vieno stalo yra skirstomas vi
sas čia gaunamas paštas. Jį sudaro — vie
nuolynas, spaustuvė, Darbininko administ
racija, redakcija ir kiti čia spausdinami 
laikraščiai bei žurnalai.

Ir niekas dėmesio nekreipė, kad į Dar
bininko redakcijai skirtą vietelę buvo pa
dėtas rudas vokas, kuriuo siunčiami vi
dutinio dydžio aplinkraščiai, žurnalai. 
Daug tokių vokų ateina iš visų pasaulio 
kraštų.

Vokas turėjo tik redakcijos adresą, 
siuntėjo visai nebuvo.

Atidarius laiškus, buvo atidarytas ir šis

Juoda ir balta. Nusikaltimas ir nekal
tybė. O koks didvyriškumo spalvinis sim
bolis? Aš nežinau tos spalvos, kuria tu- 
tėtų būti ženklinamas didvyriškumas.

Bet aš žinau ir tvirtai tikiu tuo, kad 
mūsų prieštaringais laikais, kai .knygos 
skirstomos į spalvas, kai mes nuolat mąs
tome, stengiamės surasti ir įvertinti tik
rąsias žmogaus dvasines vertybes, mes 
turime garbinti didvyriškumą.“

Ar gali dar kas nors pageidauti geres
nio teisingumo liudininko?

J. Vikis

AR SKAITAI VIENINTELĮ LAISVOJE 
EUROPOJE SAVAITRAŠTĮ — EUROPOS 
LIETUVĮ?

nereikšmingas vokas. Staiga jis pasidarė 
nepaprastai reikšmingu ir net istoriniu 
voku. Nežinomas žmogus, pasinaudoda
mas paprastu paštu, atsiuntė Darbininko 
redakcijai LKB Kronikos 21 ir 22 nume
rius ir Aušros 2 numerį.

Tai trys laikraštukai, surašyti mašinė
le, surašyti labai taupiai, kad užimtų kuo 
mažiausiai vietos. Kitiems tai gali atrody
ti juokingi, nereikalingi, nusitrynę kažko
kie užrašai, o lietuviškajai bendruomenei 
jie yra patys brangiausi puslapiai. Tai 
puslapiai iš Lietuvos. Jie surašyti ten, su
rašyti apie mūsų lietuvių brolių vargus, 
persekiojimus, surašyti jų dokumentai, 
surinkti paprasti faktai, bet tie faktai pa
tys kalba, kaip žmogus ten persekiojamas, 
kai jis atkaklia i ir ištvermingai kovoja 
dėl savo teisių.'

Tie paprastučiai numeriai kada nors 
bus muziejinės brangenybės, bus įdėti į 
brangiausius rėmus, kad visi matytų, ko
kiu ryžtu gyveno pavergta tauta.“

Ten pat nusakomi ir tų dviejų pogrin
džio leidinių skirtumai:

„LKB Kronika jau pažįstama. Atėjo jos 
21 ir 22 numeris. Bet štai Aušra. Ir su ne
mažesniu susijaudinimu paimi ją — Auš
rą. Ji turi jau kitą uždavinį, nei Kroni
kos. Kronikos dažniausiai nagrinėja, kaip 
valdžia persekioja žmones ir varžo sąži
nę jų religinę sąžinę. Pasitaiko ir kitų is
torinių faktų. Aušra jau apima platesnį 
gyvenimą. Ji skiriama visiems, kad lietu
vis išliktų gyvas patriotas ir kad Leituva 
sulauktų laisvės.

Ar ne įspūdinga, kad naujieji Aušros 
leidėjai pasilenkė į praeitį ir ten susirado 
Basanavičiaus leistą Aušrą? Naujieji už
simanė pratęsti senųjų darbą ir jų ideo
logiją. Jie net senosios Aušros numeraci
ją pratęsia. Tada sustojo Aušra 1886, ėju
si tik trejus metus, dabar ji vėl atgaivi
nama ir tęsiama, nes Aušra reikalinga 
lietuvių tautai.“

KAD VANDENS NETRUKTŲ

Neries pakrantėje Eiguliuose prieš kiek 
laiko sutyvuliavo didžiuliai baseinai. Į 
juos vamzdžiais srūva upės vanduo. Kar
tais baseiną parodo ir savo dugnus. Tuo
met je išvalomi kad vanduo geriau sunk
tus! į žemę.

Tai vandenvietės infiltracija. Ji reika
linga požeminiams vandens sluoksniams 
papildomai sotinti.

Sausros metu arba intensyviai naudo
jant vandenvietes, arteznių šulinių pajė
gumas sumažėja. Dėl to vartotojai gali ne
gauti pakankamai vandens. Taip pat, van
deningajam sluoksniui apsekus, genda 
siurbliai, kiti šulinio įrenginiai. Siekiant 
išvengti šių bėdų, ir imtasi papildyti po
žemines versmes.

Geriamo vandens tyrimo laboratorijose 
nustatyta, kad per keliasdešimties metrų 
žemės sluoksnį perėjęs vanduo išsivalo ir 
pasidaro visiškai tinkamas vartoti. Tokiu 
pat būdu požeminės versmės esančios pa
pildomos Klapėdoje ir Tauragėje.

APIE BIMBOS TEISMĄ

„Tiesa“ (Nr. 194) paskelbė I. Litvinai
tės straipsnį apie 1926 m. Amerikoje iš
keltąją A. Bimbai bylą už Dievo ir val
džios įžeidimą. Tos bylos, kurioje Bimba 
nebuvo nubaustas, atgarsiai pasirodė 1973 
metais V. Volkovičiaus išleistoje knygoje. 
Knygos įvade Bostono College prof. Ke- 
nyias taip parašęs: „Volkovičius parašė 
nepaprastai reikšmingą, dėmesio vertą 
knygą, kurią norisi rekomenduoti perskai
tyti visiems ir ypatingai tiems, kurie do
misi, kuriuos jaudina žodžio laisvė, paty
rusi sunkų išbandymą prieš pusę šimtme
čio Broktono teisme“.

O kokias laisves turėjo ir turi tie, kurie 
bando „įžeisti“ sovietinę sistemą ir jos 
neklaidinguosius vadus? įdomu, kokią 
įžangą tas 'garbusis profesorius parašytų 
Solženicyno veikalams, kurie aprašo at
pildus, gautus už bandymą pasinaudoti 
žodžio laisve Sov. Sąjungoje?

KVARTETAS Į AFRIKĄ

Vilniaus styginis kvartetas išvyko kon
certuoti į Rytų Afriką. Jie koncertuos Ke
nijoje, Tanzanijoje, Ugandoje, Etiopijoje 
ir Mauricijuje. Tai pirmoji Vilniaus mu
zikantų kelionė į Afriką.

STOGASTULPIAI ANYKŠČIUOSE

Rašytojams A. Vienuoliui-Žukauskui, J. 
Biliūnui ir vysk. A. Baranauskui prisi
minti Anykščių apylinkėse pristatyta 
daug naujų stogastulpių, vaizduojančių 
minėtųjų rašytojų sukurtus literatūrinius 
tipus.

GERAS VYŠNIŲ DERLIUS

Žagarės sodininkystės ūkis turi užvei- 
sęs 10 ha garsiųjų žagarvyšnių. Tų vyš
nių derlius šiais metais buvęs rekordinis 
— surinkta net 31 tona. Toks kiekis bu
vęs surinktas tik per paskutinius septy
nerius metus.

STUDENTIŠKA VASARA

Šią vasarą į statybos darbus buvo išvy
kę beveik 7.000 studentų-čių. Apie 300 
statybos darbus dirbo Lenkijoje, R. Vo
kietijoje, Čekoslovakijoje ir kituose kraš
tuose. 

torių tarpe — daug šaunių vaikinų. Bet, 
išsikalbėjęs su jais, įsitikinau — net šeši 
galvoja panašiai, kaip S. Būdvytis.

— Ne nuo kaimo ruošiamės bėgti, bet 
nuo prastų darbo sąlygų, — sakė jie.

Pridursiu, kad Tenenių tarybiniame 
ūkyje šiuo metu trūksta penkių traktori
ninkų. Iš viso ūkyje daugiau kaip šimtas 
trisdešimt nuolatinių darbininkų, bet tik 
dvidešimt penki žmonės — jaunesni kaip 
30 metų. Beje, nepatenkintas sąlygomis ne 
tik jaunimas. Per keletą pastarųjų metų 
iš ūkio išsikėlė nemažai šeimų. Jos išva
žiavo ne į miestus, o į kitus ūkius, dau
guma — į kaimyninį Šilutės rajoną."

Iš kitų priežasčių, nurodomos šios: blo
ga darbo organizacija, nelaiku išmokami 
atlyginimai, nereguliarios poilsio dienos, 
nevienodas traktavimas „diplomuotų“ ir 
„nediplomuotų“ mechanikų.

Pagaliau dar keliamas ir jaunų mergi
nų trūkumas kaime.

— Ką daryti vaikinams, kurie nori su
kurti šeimą? — dėstė K. čeledinas. — Juk 
mūsų ūkyje beveik nėra jaunų merginų. 
Vienos mokosi, kitos išeina dirbti į mies
tą.

Šiai problemai išspręsti, siūloma pa
ruošti daugiau moterų mechanizatorių, 
kurios padėtų išlaikyti kaime jaunų vyrų 
ir merginų pusiausvyrą.

Tai yra nebe pirmas pasisakymas Lie
tuvos spaudoje, kad jaunimas nori būti 
„ponais“ ir vis labiau veržiasi į miestus, 
kur gyvenimas esąs patogesnis, o darbas 
lengvesnis.

„DŽIUNGLIŲ“ SUKAKTIS

„Gimtasis kraštas" prisimena, kad prieš 
70 metų Amerikoje buvo išleistas rašyto
jo Upton Sinclair romanas „The Jungle“. 
Kaip žinoma, šiame išgarsėjusiame roma
ne pagrindiniai veikėjai yra lietuviai — 
Chicagos skerdyklų darbininkai, šis ro
manas bent trimis vardais („Raistas", 
,,Pelkės“ ir „Džiunglės“) buvo išverstas 
ir į lietuvių kalbą.

Pažymėtina, kad A. Venclova savo pa
rašytoje knygoje „Literatūra ir liaudis“ 
taip pat nagrinėja U. Sinclair kūrybą 
(Aptonas Sinkleris, psl. 149-197). Deja, 
ten nei vienu žodžiu neužsimenama, kad 
vargšai „Džiunglių“ herojai yra lietuviai. 
Matyti, knygą nagrinėjo pats jos neskai
tęs.

POŽĖLA ITALIJOJE

Žinomas mokslininkas, Puslaidininkių 
fizikos instituto direktorius J. Požėla vie
ną mėnesį praleidžia Italijoje. Čia jis lan
ko krašto universitetus ir dalyvaus tarp
tautinėje fizikų konferencijoje.

ELEKTRINĖ MAŽEIKIUOSE

Mažeikiuose pradėta statyti elektros jė
gainė, kuri bus reikalinga seniai pradėtai 
statyti naftos produktų gamybos įmonei. 
Naujos elektrinės pajėgumas būsiąs 250 
tūkstančių kilovatų. Jos plotas —*■ 250 ha. 
„Tiesa“ apie naująją elektrinę rašo:

„Mažeikių termofikacinė elektrinė bus 
viena moderniausių šalyje. Visus jos val
dymo procesus numatyta automatizuoti, 
joje plačiai bus pritaikyta televizija, ra
dijas.

Elektrinė sunaudos daug mazuto, agre
gatų šaldymui reikės daug vandens. Ta
čiau, kaip teigia kompleksą suprojektavę 
specialistai, pavojaus užteršti oro baseiną 
ir aplinkines upes nebus. Kenksmingi de
gimo produktai bus pašalinami 205 met
rų aukščio kaminu, efektyvios priemonės 
numatytos vandeniui valyti.“

DAUGIAU NAUDOS DUJŲ

Per ateinantį penkmetį Lietuvoje nu
matoma 2.8 karto padidinti dujų naudoji
mą. Tam reikalui būsiąs statomas magist
ralinis dujotiekis iš Minsko i Vilnių. Ant
ra dujotiekio linija būsianti nutiesta iš 
Vilniaus į Kauną. Taip pat numatoma nu
tiesti dujotiekius į Telšius, Plungę, Kėdai
nius, Radviliškį, Druskininkus ir Biršto
ną. Ukmergės rajone būsianti pastatyta 
požeminė dujų saugykla, kuri garantuos 
nuolatinį dujų tiekimą Jonavos azotinių 
trąšų gamyklai.

Pabiros
MAO STEBUKLAS

Kinijos žinių agentūra pranešė apie vie
ną nelaimingą jūrininką, kuriam uolos ga
balas užkrito ant galvos. Jūrininkas išgu
lėjo keturias dienas, neatgaudamas sąmo
nės. Tada viena gailestingoji sesuo sugal
vojo laikyti prieš be sąmonės gulinčio jū
rininko akis Mao paveikslą. Netrukus jū
rininkas atsigavo ir, atsisėdęs lovoje, su
šuko: „Tegyvuoja mūsų garbingasis va
das, Mao!“

NESIDŽIAUGIA IŠGELBĖTAS

Spaudos žiniomis, vienas Izraelio kelei
vis visiškai nesidžiaugia, kad buvo išgel
bėtas Entebbe aerodrome. Išvykdamas iš 
namų, jis pasisakė savo žmonai esąs pa
šauktas į pakartojimus kariuomenėje. Iš 
tikrųjų, jis sėdo į Paryžiun skrendantį lėk
tuvą, kuris buvo pakeliui pagrobtas ir at
gabentas į Ugandą. Vėliau reikėjo pasiaiš
kinti.
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^Europos^
Lietuvių Kronika
MIRĖ KUN. A. KAZLAUSKAS

Ką tik gauta žinia, kad Adelaidėje 
(Australija) rugsėjo 2 d. mirė beveik vi
sų Anglijos lietuvių pažįstamas, buvęs 
Londono lietuvių parapijos klebonas An
tanas Kazlauskas, MIC. Laidojamas rug
sėjo 16 d.

Daugiau apie kun. A. Kazlauską ir jo 
darbą su Anglijos lietuviais parašysime 
ateinančią savaitę.

Papildomai pranešama, kad rugsėjo 19 
d. (sekmadienį) 11 vai. Lietuvių bažny
čioje Londone bus laikomos už velionį 
mišios. Londono ir apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
F. Sodaitis (Australija) — 5.00 sv„ K. 

Kamarauskas — 0.50 sv.
Tautos Fondui 'aiukojo:

N. Butkus — 10.00 sv.

NETEISINGA EILUTĖ

Šio Nr. 2-me psi. V. Šlaito eilėraštyje 
įsivėlė neteisinga eilutė. Vietoje: 
Nežinau, kiek kilometrų, mylių 
turi būti:
kad jinai man primena mano

LANKĖSI L. NAMUOSE
Lietuvių Namuose apsilankė losangelie- 

čiai (Temple City) Vytautas ir Matilda 
Lubinai. V. Lubinas yra garsiojo krepši
ninko Prano Lubino brolis. Apie Praną jis 
papasakojo, kad esąs dėl ligos išėjęs į 
pensiją.

Abu Lubinai yra gimę Amerikoje, bet 
gerai kalba lietuviškai. Į Angliją jie at
vyko aplankyti savo sūnaus, kuris tar
nauja JAV aviacijoje. Ta proga jie taip 
pat aplankė pažįstamus Bathe ir Liver- 
poolyje.

Lietuvių Namus taip pat aplankė aust- 
raliečiai C. ir S. Žukai iš Newcastle. Ke
liaudami po Europą, jie buvo apsilankę ir 
Lietuvoje. Pabuvoję kiek Anglijoje, per 
JAV ir Kanadą grįš į Australiją.

Stasys Žukas yra labai veiklus lietuvis, 
net dviejų chorų vedėjas. Jis veda lietu
vių chorą Newcastle, o taip pat ir „Dai
nos“ chorą Sydnejuje. Tokiu būdu jis tu
ri kas savaitę važinėti po 100 mylių į Syd- 
nejų, į choro repeticijas.

SVEIKINIMAI IŠ JAV

Rašytojas A. Landsbergis, kuris keletą 
kartų yra su r u Ošęs literatūrines popietes 
Londono lietuviams, negalėdamas to pa
ties padaryti šiais metais, kartu su žmo
na siunčia visiems savo bičiuliams, pažįs
tamiems ir literatūrinių vakarų daly
viams geriausius linkėjimus.

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS LONDONE

Tautos šventės proga suruoštame tradi
ciniame sąskrydyje Londone (rugsėjo 11 
d.) dalyvavo apie 400 žmonių. Didesniųjų 
kolonijų lietuviai atvyko ekskursijomis.

Pagrindinę kalbą pasakė Lietuvos At
stovas V. Balickas. (Kalba spausdinama 
atskirai).

Plačiau apie sąskrydį kitą savaitę.

LONDONAS
DAINA VILČIŲ TURGELIS

Dainavietės maloniai kviečia visus at
silankyti į mūsų ruošiamą turgelį, kuris 

/ įvyks rugsėjo 18 d. nuo 11 iki 16 vai., Por
tobello Court Clubroom, Portobello Road, 
WIL Turgeliui skirtus daiktus prašome 
siųsti iki rugsėjo 12 d. Dainavai, 1-2 Lad- 
broke Gardens, Wil 2PT. Už jūsų gerą 
širdį iš anksto dėkojame.

Dainavietės

KUN. DR. JONAS SAKEVIČIUS BUVO 
ROMOJE

Rugpiūčio 18-24 d. d. Londono lietuvių 
bažnyčios rektorius kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, Anglijos Lietuvių Katalikų Bendri
jos reikalais lankėsi Romoje. Tuo metu 
jis susitiko su iš JAV grįžtančiais Lietu
vos vyskupais ir kunigais.

Rugpiūčio 30 d. kun. J. Sakevičius iš
skrido į Čikagą, kur praleis apie mėnesį 
laiko ir dalyvaus kunigų Vienybės suva
žiavime.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugsėjo 19 d., 12.30 vai.
HALHFAXE — rugsėjo 26 d., 1 vai. p. p. 

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

NOTTINGHAME — rugsėjo 19 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje. Alfonso ir Eu
genijos Bruožiu iš Mansf.icido 25 m. 
moterystės sukaktis.

DERBYJE — rugsėjo 19 d., 14 vai., Brid
ge Gate, Rugsėjo 8-tosios proga.

PARAMA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
„LIETUVA“ KELIONEI

Paskutiniu laiku paramą kelionės išlai
doms į Tautinių šokių šventę įteikė Do
mas Jelinskas — 5 sv., Juozas Maslauskas
— 5 sv., Marija Masteikienė (papildomai)
— 3 sv.

Tėvų komitetas dėkingas visiems už pa
ramą.

KATYNO PAMINKLO ATIDARYMAS
Rugsėjo 18 d. (šeštadienį) Kensingtono- 

GunnerSbury kapinėse lenkai organizuo
ja iškilmingą Katyno paminklo atidary
mą ir pašventinimą. Iškilmėse dalyvaus 
prezidentas Ostrowski, lordas Bamaby, 
lordas St. Oswald ir daug kitų svečių.

Paminklą pašventins vyskupas Rubin. 
Jam asistuos ir kartu paminklą palaimins 
unitų, ortodoksų, liuteronų, žydų ir mu- 
zulmonų bažnyčių atstovai.

Paminklą atidengs viena iš Katyne nu
žudytųjų Lenkijos karių našlė. Aukščiau 
minėtieji svečiai pasakys kalbas.Iškilmės 
baigsis atitinkama muzika ir Lenkijos 
himnu. Iškilmės prasidės 10.50 vai. Vė
liau atvykusieji nebebus į kapines įlei
džiami.

COVENTRY
DAIL. G. JOHNSTONE DALYVAUJA 

PARODOJE

Coventry katedroje suruošta metinė Co
ventry & Warwickshire menininkų drau
gijos paroda, į kurią atrinkta apie 60 ge
riausių tos apylinkės dailininkų kūrinių. 
I šią parodą pateko ir žinomos lietuvės 
dailininkės Genovaitės Johnstone du kū
riniai. Vienas jų vadinasi „Glencoe Ar- 
gylle“, o kitas yra Arcachon miško vaiz
das pietvakarių Prancūzijoje. Linkime 
dailininkei sėkmės.

MANCHESTERIS
„AUŠROS“ KONCERTAS 

MANCIIESTERY

Š. m. rugpiūčio 28 d., šeštadienį, DBLS- 
gos Manchesterio skyrius surengė Cheet- 
ham Tower Hall sėkmingai koncertavusio 
Derbyje ir Londone Kanados lietuvaičių 
studenčių kvarteto „AUŠRA“ lietuviškos 
estradinės muzikos koncertą, į kurį atvy
ko 250 žmonių. Jie atvyko ne tik iš Man- 
chesterio, bet ir ekskursijomis iš E'radfor- 
do ir Leigh bei pavieniai iš kitur.

Koncertą atidarė ir pravedė DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas, 
kuris savo įžanginiame žodyje supažindi
no klausytojus su „AUŠRA“, o A. Taut- 
kevičiūtė perskaitė PLB-nės pirm. B. Nai
nio sveikinimą visiems lietuviams. Po to 
prasidėjo koncertas.

Scenoje pasirodė ,.AUŠROS“ daininin
kės Irena Čerškienė, Aldona Tautkevičiū- 
tė, Rūta Čerškutė ir Laima Tautkevičiūtė; 
akordeonistas Vytautas Petrauskas, būg
nininkas Andrius Čerškus ir tambūrini- 
ninkė Aldona Petrauskaitė bei „AUŠROS“ 
vadovė Valė Tautkevičienė. Tikslumo dė
lei reikia pastebėti, kad programoje buvo 
sukeistos pavardės. Ten rašoma, kad akor
deonu grojo A. Čerškus, o būgnais — V. 
Petrauskas. Turi būti atvirkščiai. A. Pet
rauskaitė visai nepažymėta.

Jos padainavo 21 dainą. Dainos daugu
moje sukurtos lietuvių kompozitorių, o 5 
kitų tautybių. Programa padalyta į tris 
dalis. Pirmoje dalyje dainos parinktos 
liaudiškos, patriotinės; antroje — tarp
tautinių kompozitorių; trečioje — nuotai
kingos ir linksmos lietuviškos estradinės 
dainos, pritaikytos įvairiam skoniui. Dai
nos parinktos tokios, kurios klausytojus 
mintimis suartina su gimtuoju kraštu, 
ten praleista jaunyste, žadinančios tėvy
nės ilgesį ir meilę gimtajam kraštui — 
Lietuvai. Jos ir svajingos, ir romantiškos, 
ir, kai kurios, šelmiškos, kaip pavyzdžiui 
Negerki, broleli. Kitų tautybių dainos iš
verstos (ne visos) į lietuvių kalbą. Nori
si pastebėti, kad jas dainuojant lietuviš
kai, nuskambėjo taip, jog atrodė, kad jos 
lietuvių poetų ir kompozitorių sukurtos.

Iš dainininkių dainavimo technikos, ju
desių, buvo galima matyti, kad jos yra 
pilnai subrendusios dainininkės, be prie
kaištų išpildydamos visą programą. Tą 
patį galima pasakyti ir apie muzikantus, 
ypač akordeonistą V. Petrauską. Daini
ninkių graži lietuviška tarsena, vaidyba, 
apranga — be priekaištų. Trūko tiktai 
scenai tinkamų dekoracijų, su kuriomis 
vaizdas būtų žymiai žavesnis, patraukles
nis. Salė gera, bet apie sceną to pasakyti 
negalima, o taip pat ir apšvietimą.

Koncertą uždarė DBLS Manchesterio 
skyr. pirm. A. Jaloveckas, tardamas pa
dėkos žodį „AUŠRAI“. Visoms buvo įteik
ta po raudoną rožę, jas įteikė K. Kupsty- 
tė. Tuo pusantros valandos trukęs kon
certas ir pasibaigė.

Reikia pastebėti ir tai, kad publika 
koncerto metu laikėsi gana drausmingai, 
su įtemptu dėmesiu sekė koncerto eigą ir 

klausėsi. Juk tai pirmas tokio pobūdžio 
koncertas ne tik Manehestery, bet ir viso
je Anglijoje, ir, be abejo, visiems patiko. 
Visos dainos klausytojų buvo palydimos 
gausiomis katutėmis.

Šios jaunų lietuvaičių studenčių gražiai 
lietuviškai dainuojamos dainos buvo gra
ži propaganda ir mūsų jaunimui, kas, be 
abejo, patrauks juos labiau mylėti gražią 
lietuvių kalbą ir rūpintis Lietuvos liki
mu.

Čia paduodama šiek tiek žinių apie 
„AUŠROS“ kvartetą.

„AUŠRA“ įsisteigė 1966 m. Pradžioje 
buvo trys dainininkės, vėliau keturios. 
Jos visos — studentės. Visi „AUŠROS“ 
nariai gyvena Kanadoje, o akordeonistas 
V. Petrauskas gyvena JAV, 20 mylių nuo 
Kanados sienos. Jos savo repertuare turi 
apie 100 dainų, kurių mes tik dalį teišgir- 
dome. Jos sėkmingai gastroliavo įvairiose 
vietose Šiaurinėje ir Pietinėje Amerikoje, 
o dabar atvyko gastrolėms į Angliją. Čia 
„AUŠRĄ“ globojo ir lydėjo PLB Angli
joje pirm. S. Kasparas. Dabartiniu metu 
„AUŠRA“ pagamino L. P. dainų rinkinį 
— albumą, kurį bus galima įsigyti vi
siems. Jį jau daug kas užsisakė pas „AUŠ
ROS“ vadovę V. Tautkevičienę. Ten bus 
galima išgirsti dar mums negirdėtų dai
nų. Šis albumas ras vietos *įas kiekvieną 
muzikos mėgėją.

Manchesteriškiai gali pasididžiuoti, kad 
„AUŠROS“ dainininkė Irelna Čerškienė-' 
Joku'baitytė gyveno Manehestery1, lankė 
sekm. lituanistinę mokyklą, kur pramoko 
gražiai kalbėti lietuviškai, skaityti ir ra
šyti, buvo „Živilės“ draugovės skautė, o 
vėliau su tėvais išvyko į Kanadą. Ji ten 
studijuoja, šiais metais tikisi baigti stu
dijas.

Koncerto dainas įrašė į juostas J. Pod- 
voiskis. Už jo švariai atliktą darbą gavo 
iš „AUŠROS“ vadovės V. Tautkevičienės 
pagyrimą. Ji sako, kad taip švariai įrašy
tų melodijų dar nebuvo girdėjusi. Foto 
mėgėjai padarė daug nuotraukų, o J. Ver
bickas nufilmavo.

Po koncerto vyko šokiai, veikė baras ir 
užkandinė. Tuo metu publika su „AUŠ
ROS“ kvartetu galėjo susipažinti iš ar
čiau.

Sekmadienį Notre Dame seselių vienuo
lyne kun. V. Kamaitis atlaikė lietuviškas 
pamaldas, kurių metu giedojo „AUŠROS“ 
dainininkės. Jos giedojo savo atsivežtas 
giesmes, kurių mes nesame girdėję. Da
lyvavo apie 70 žmonių.

Po pamaldų DBLS-gos Manchesterio 
skyr. v-ba M. L. S. klube surengė daini
ninkėms bendrus pietus, kuriuose dalyva
vo daugiau kaip 40 žmonių. Stalus palai
mino kun. V. Kamaitis. Pietus paruošė B'. 
Barauskienė ir O. Ramonienė. Jų metu 
kalbėjo DBLS pirm. A. Jaloveckas, V. Ig- 
naitis, D. Dainauskas, DBILB pirm. S. 
Kasparas, „AUŠROS“ vadovė V. Tautke
vičienė ir kun. V. Kamaitis. Be to, buvo 
bendrai padainuota daug dainų, 'vėliau 
vyko bendras pasižmonėjimas.

„AUŠROS“ nariai Manchesteryje išbu
vo iki ketvirtadienio vakaro. Trečiadienio 
vakare liet, klubo baro vedėjai A. ir B'. 
Rimeikiai dainininkėms suruošė vakarie
nę, kurioje dalyvavo 40 žmonių, o ketvir
tadienio vakare skyrius surengė kuklias 
išleistuves, kuriose dalyvavo 30 žmonių. 
Šia proga dainininkės sukūrė mancheste- 
riškiams padėkai dainos žodžius ir padai
navo. J. Podvoiskis ją irgi įrekordavo. 
Čia atsisveikinimo kalbas pasakė DBLS- 
gos Manchesterio -skyr. pirm. A. Jalovec
kas, kuris padėkojo „AUŠRAI“ už kon
certą ir palinkėjo geros kelionės, Man
chesterio Liet. Skautų Tėvų komit. pirm. 
V. Kapstys ir M. L. S. klubo pirm. V. Ber
natavičius. Po atsisveikinimo svečiai nak
tiniu traukiniu išvyko į Bellshillę, iš kur 
išskrido namo.

Mes visi, koncerto dalyviai, taip pat 
nuoširdžiai dėkojame „AUŠRAI“ už pui
kų koncertą ir linkime jai ir toliau sėk
mingai populiarinti lietuvišką dainą vi
same pasaulyje.

Manchesteriškiai šio koncerto ilgai ne
pamirš.

Ta pačia proga DBLS Manchesterio 
skyr. valdyba nuoširdžiai dėkoja „AUŠ
RAI“ už puikų koncertą, namų šeiminin
kams — J. ir K. Subačiams, V. ir M. By
loms, V. ir B. Kupsčiams, K. Steponavi
čiui ir A. Jakimavičiui už svečių priėmi
mą nakvynei, E. Barauskienei, B. Bema- 
tavičienei, B. Rimeikienei, O. Ramonienei 
ir J. Valiukevičienei už maisto paruoši
mą, visiems talkininkams .ekskursijų va
dovams ir publikai už atsilankymą. Ypa
tinga padėka tenka PLB Valdybai, kurios 
iniciatyva ir parama šis koncertas įvyko.

A. P-kis

KLUBO NARIŲ BALIUS
Spalio 2 d., šėštadienį, 6 vai. vakare M. 

L. S. klubas savo patalpose rengia klubo 
narių metinį balių. Mokestis klubo na
riams — 2.25 sv., pensinikams — 1 sv., 
nenariams — 2.75 sv. Norintieji dalyvau
ti, registruojasi pas klubo sekretorių J. 
Podvoiskį arba baro vedėją iki rugsėjo 
26 d.

Klubo Valdyba

RODYS FILMĄ
Manchesterio Liet. Filmo ir Radijo vie

netas rugsėjo 25 d„ šėštadienį, 6 vai. va
kare rodys M. L. S. klube filmą apie vysk. 
A. Deksnio Manchesteryje lankymąsi ir 
apie paskutinio laikotarpio Manchesterio 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. Be to, bus 
galima išgirsti „AUŠROS“ koncerto mu
zikos.

Rengėjai

ŠKOTIJA
„AUŠRA“ MOSSENDE

Windsoro mergaičių kvartetas, grįžda
mas iš Anglijos į Kanadą, rugsėjo 3 d. 
buvo sustojęs Škotijoje ir davė koncertą 
Škotijos lietuviams Lietuvių Instituto sa
lėje, Mossende.

Gana gausus vietos ir apylinkės lietu
vių būrys buvo susirinkę salėje pamatyti 
ir išklausyti Windsoro mergaičių koncer
to. Škotijos lietuviams buvo didelė staig
mena pamatyti tokios aukštos klasės mer
gaičių pasirodymų.

Prieš kvarteto atvykimą, buvo visuo
menėje girdima įvairių nuomonių ir pasi
sakymų. Tačiau koncertui prasidėjus, 
nuomonės greit pasikeitė: visi sakė, kad 
4 mergaitės gali daugiau parodyti, negu 
keturios dešimtys...

Prieš koncertą visi jo dalyviai lietuvių 
salėje buvo pavaišinti kavute ir sumušti
niais. Lietuvių Instituto pirmininkas J. 
Bliūdžius pasveikino Windsoro mergaičių 
grupę ir palinkėjo geros sėkmės ateityje, 
o visiems svečiams dėkojo už jų gausų at
silankymą.

Šv. Cecilijos choro vadovas P. Dzidoli- 
kas atsiliepė labai gražiais žodžiais ir 
linkėjo Windsoro mergaičių grupei ge
riausios sėkmės. Choro pirmininkas M. 
Paškauskas pasidžiaugė, kad Škotijos lie
tuviai yra laimingi, turėdami mergaičių 
kvartetą pas save. S. Kasparas, atvykęs 
kartu su mergaitėmis iš Anglijos ir tvar
kęs jų kelionę, priminė, kad turėtų visos 
draugijos Anglijoje ir Škotijoje daugiau 
vieningai bendradarbiauti.

Prel. J. Gutauskas maloniais žodžiais 
sutiko Windsoro mergaites, jas pasveiki
no ir padėkojo už pasiaukojimą, dainuo
jant pasaulio lietuviams. V. Tautkevičie
nė kvarteto vardu dėkojo Lietuvių Insti
tuto valdybai už galimybę pabūti su Ško
tijos lietuviais. Prel. J. Gutauskas jai, 
kaipo grupės vadovei, įteikė mažą dova
nėlę Škotijos prisiminimui.

Prasidėjus koncertui, jau po poros dai
nų nebesibaigė didžiausi rankų plojimai 
— kiekvienas šaukė ir prašė pakartoti 
dainas. Nebuvus salėje, sunku įsivaizduo
ti publikos entuziazmą. Tikrai galima pa
sakyti, kad Škotijos lietuviai tokio kon
certo dar nebuvo matę.

Po koncerto, kuris užsitęsė apie dvi va
landas, Šv. Cecilijos choras taip pat pa
dainavo keletą dainų^ Windsoro mergaitės 
buvo labai patenkintos ir pažadėjo daryti

Stiaitytc^u Valakai
DAR DĖL TOS VIENYBĖS

Atidžiai perskaičiau J. Vikio ir M. Ba- 
jorino pasisakymus apie Britanijos lietu
vių veiklos bei organizacijų apsijungimą. 
Malonu konstatuoti, kad abu pasisakymai 
yra pozityvūs, abu pripažįsta, kad apsi- 
jungimas visiems išeitų į naudą. Tačiau 
teisingai pastebi M. Bajorinas: „Vien gra
žūs žodžiai mūsų nesujungs“. Atseit, rei
kia ką nors daryti.

Iš J. Vikio trijų pasiūlymų M. Bajori
nas laiko priimtinu tik vieną —DBLS pri
valėtų sugrįžti į koordinacinį komitetą, 
kuris sudaro mūsų „kitokią“ Bendruome
nę.

Pasiūlymas, kad DELS pakeistų savo 
vardą į Bendruomenę, esąs nepriimtinas, 
nes Sąjungos valdybą dabar renka ne na
riai, o L. Namų bendrovės akcininkai. Jei
gu tai būtų vienintelė kliūtis, tai lengva 
būtų ją įveikti. Pakaktų pakeisti rinkimų 
tvarką arba išrinkti atskiras DBLS ir L. 
Namų b-vės valdybas, ir problema būtų 
išspręsta. Deja, tame pačiame rašinyje M. 
Bajorinas sako, kad tokių balsų buvę ir 
steigiant DBLB, bet jie buvę nepriimtini 
tada ir esą nepriimtini dabar. Tad dau
giau ir nebėra ko aiškintis.

Vis dėlto šitokią auką (panaikinti DBLS 
vardą) būtų galima drįsti siūlyti, jei PLIEi 
būtų išlikusi viso pasaulio lietuvių orga
nizacinis centras tikriausia to žodžio pras
me. Gaila, bet šiuo metu taip nėra.

Kas seka JAV lietuvių spaudą, tas jau 
seniai, yra pastebėjęs, kad į PLB yra įsi
metęs nesantaikos vėžys. Turint galvoje, 
kad iš gero pusmilijonio JAV lietuvių 
praėjusiuose Bendruomenės valdomųjų 
organų rinkimuose dalyvavo tiktai 7.428 
žmonės, nebegalima sakyti, kad tai yra 
visus JAV ir pasaulio lietuvius apjun
gianti organizacija.

Bet tai dar ne visikas. Paskutiniuoju 
metu jau atsirado dvi Bendruomenės (kai 
kas sako, net trys), kurių vadovai ne tik
tai piktais žodžiais kapojasi, bet jau mė
gina sekti brolių Domeikų pėdomis...

Jeigu, kaip M. Bajorinas siūlo, DBLS 
sugrįžtu į tą anksčiau veikusį koordinaci
nį komitetą, tai padėtis vargu ar pasikeis
tų. Gal jau per pirmą posėdį reiktų pra
dėti aiškintis, kurios PIjE1 centrui turime 
priklausyti. O tuose centruose užvirusios 
kovos dvasia, lengvai galėtų persiduoti ir 
mūsiškiam komitetui. Ne, norint į svečius 
eiti, reikia pii’ma gerai apsižiūrėti, ar esi 
pageidaujamas.

Jeigu jau iš tikrųjų Britanijos lietuviai 
galvoja, kad savo pačių sukurtoje DBLS 
jie nebegali visi išsitekti, tai siūlyčiau pa
likti tokią padėtį, kokia ji dabar yra. 
Tvarkykime ir toliau kiekvienas savo na
mus. O jeigu tie namai užsidegtų, tai pra
šykime šv. Florijoną, kad jis gelbėtų tik 
vienus (savus), o ne abejus. 

žygių, kad Šv. Cecilijos choras galėtų at
vykti į Kanadą ir pasirodyti Kanados lie
tuvių visuomenei. Kaip paprastai, po visų 
pasirodymų ir dainų mielas prel. J. Gu
tauskas paprašė savo chorą padainuoti 
tradicinę „Sėjau rūtą“. Visa salė chorui 
pritarė.

Visi skirstėsi iš salės su džiaugsmu ir 
buvo patenkinti Windsoro mergaičių pa
sirodymu. Gaila tų, kurie nebuvo ar ne
norėjo būt:. Jie padarė didelę klaidą, nes 
tokį koncertą gal jau negreitai teks iš
girsti. Didelė padėka ir garbė jums, Wind
soro mergaitės ir berniukai, kad suteikė
te mums, Škotijos lietuviams, tiek daug 
malonumo ir džiaugsmo. Tuo pačiu reikia 
padėkoti ir Lietuvių Instituto vandybai už 
koncerto suruošimą.

Lietuviškas ačiū ir valio!
Dalyvis

KAS ATSITINKA LIETUVOJE?
„Mūsų Pastogė“ įsidėjo aprašymą Aust

ralijos lietuvio, kuris nuvykęs į Lietuvą, 
panorėjo pamatyti daugiau, nei oficialiai 
leista.

„Sugrįžo iš kelionės Lietuvon V. Stri- 
binskas, kuris buvo išvykęs su savo bro
liu iš Melbourne, žmona ir sūnumi.

V. Stribinskas jau kartą 5 dienas Lie
tuvoje buvo .buvęs, tad antrukart nuvykęs 
buvo žymiai drąsesnis. Vilniuje gyvena 
Stribinskų tėvas ir dar 2 broliai. Pirmą 
kartą V. Stribinskas, būdamas Vilniuje 
svečiuose pas tėvą ir brolius, iš ten be val
džios žinios buvo nuvykęs į Tauragę ir ki
tur. Dabar nuvykęs padarė tą patį. Be 
valdžios žinios, su žmona, sūnumi ir bro
liu visi nuvažiavo į Tauragę, ten aplanky
ti savo motinos kapo. Šįkart nepavyko. 
Vietos milicija susekė, areštavo, tardė ir 
vieną parą arešte išlaikę, grąžino atgal į 
Vilnių. Daug baimės arešte pergyveno 
broliai Stribinskai. Jų akyse pasirodė Si
biras daug arčiau, negu sugrįžti į Austra
liją. Tačiau žmona p. Stri.binskienė nebu
vo areštuota, tardoma, o tik tą pačią die
ną grąžinta į Vilnių. Mat ji yra australe 
ir čia ji gimusi.“

LIETUVAITĖ Į EVERESTĄ
JAV alpinistų ekspedicijoje į Everesto 

kainą yra ir viena lietuvaitė — Jūratė Ka- 
zickaitė. Ekspedicija užtruks 3 mėnesius. 
J. Kazickaitė savo įspūdžius siuntinės 
Associated Press agentūrai. Anksčiau ji 
yra lankiusi Vietnamo ir kitus karo fron
tus. Neseniai išleido knygą „The Ameri
can Woman's Gazetter“.

Dabartinė dvilypė veikla primena dvie
jų, jau gerokai pavargusių, gaidžių dviko
vą. Jeigu jiems patinka, tegu pešiojasi, 
tegu kapojasi skiauteres, kol vienas ar 
antras galutinai pavargęs pasakys — ga
na!

Jonas Pelkis

KODĖL DBLS PASITRAUKĖ IŠ 
BENDRUOMENĖS?

M. E'ajorinas, atsiliepdamas į J. Vikio 
straipsni „Vienas ar du centrai?“ (E. L. 
Nr. 35), teisingai sako, kad D. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga įsteigė kitą organizaci
ją — D. Britanijos Lietuvių Bendruome
nę, ir DELS vadovaujantieji asmenys bu
vo pirmose DBLB valdybose. Tad kodėl 
DBLS pasitraukė iš DELB?

Konfliktas įvyko prieš keliolika metų 
(tikros datos neprisimenu), ir ne visi as
menys, kurie dabar atstovauja Bendruo
menės vadovybei, yra kalti dėl to įvykio. 
Mažai kas prisimena tą konfliktą, bet M. 
Bajorinas, peržiūrėjęs bylas, galėtų rasti 
memorandumą, kuriame buvo išaiškintos 
pasitraukimo priežastys. Trumpai suglau
dus, jos buvo tokios:

DBLS, kaip dabar, taip ir tada, buvo 
didžiausia lietuvių organizacija D. Brita
nijoje. Proporcingai, ji turėjo teisę turėti 
daugiausia balsų DBUE| Taryboje, suda
rytoje iš įvairių organizacijų atstovų. Ta 
padėtis vieną dieną nepatiko grupei žmo
nių, kurie buvo Taryboje. Jie sugalvojo 
įrašyti į Tarybą negirdėtą organizaciją, 
su fiktyviu narių skaičiumi, kuris viršy
tų DBLS narių skaičių. Tikslas buvo aiš
kus: eliminuoti DBLS įtaką Bendruome
nėje.

Vykstant Tarybos posėdžiui, DBLS at
stovai sužinojo apie ruošiamą sąmokslą 
ir, protestuodami, apleido posėdį. Vėliau 
DBLS valdyba pareiškė protestą DELB 
Tarybai raštu, įkuriame buvo išaiškintos 
pasitraukimo priežastys.

Dabar, po daugelio metų, reikėtų ieško
ti būdų tai anomalijai pašalinti. M. Bajo
rinas sako, kad DELS negali pakeisti 
DBLB-nės, nes „DBLS valdybą dabar ren
ka ne nariai, bet Lietuvių Namų B-vės 
akcininkai. DBLB jokiu būdu negali įsi
jungti į organizaciją, kurios valdybą ren
ka komercinė bendrovė“.

Jeigu tai būtų vienintelė kliūtis DBLB- 
nės vadovybei įsijungti į DBLS-gą, tai ji 
yra labai lengvai nugalima. Pagal DBLS 
įstatus. Sąjungos valdyba turi būti ren
kama DBLS suvažiavime, narių balsais. 
Be to, pagal DELS įstatus, visi lietuviai, 
įskaitant ir tuos, kurie dabar vadovauja 
DBLBmei, yra Sąjungos nariais. Tad ko
dėl neatsisėsti prie bendro stalo ir neiš
rinkti vieną valdybą. Reikia tiktai visiems 
dalyvauti DBLS suvažiavimuose.

J. Vilčinskas
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