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Katalikų padėtis Lietuvoje
Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas 

„Kultūra“ 1977 m. birželio laidoje paskel
bė dr. Jozef Mirsk'io straipsni „Katalikų 
padėtis Sovietų Sąjungoje“. Autorius sa
ko, kad padėtis už geležinės uždangos vis 
dar nėra pakankamai žinoma laisvajame 
pasaulyje. Tikisi, jog jo pastabos, parem
tos asmeniškais stebėjimais ir pasikalbė
jimais bekeliaujant po SS, bus naudingos. 
Jis apžvelgia Lietuvą, Latviją, Baltarusi
ją ir Ukrainą. Būdamas lenkas, ypatingą 
dėmesį skiria lenkų mažumai tuose kraš
tuose — apie tai rašo antroje straipsnio 
dalyje.

Apžvalgą apie Lietuvą pradeda taip: 
„Dėl per amžius čia sukurtos tvirtos Baž
nyčios struktūros, stipraus tikėjimo ir 
patriotizmo — tiek lietuvių, tiek ir lenkų 
— Lietuva turi palyginti didžiausią reli
ginės laisvės laipsnį SS teritorijoje. Jai 
išlaikyti, net praplėsti, reikia tikinčiųjų 
ir didelės dvasininkų daugumos tvirtos 
laikysenos“. Kaip pavyzdį, autorius duo
da faktą, kad 1976 m. sovietų valdžia į 
Kauno dvasinę seminariją leido priimti 
20 kandidatų klierikų (iki tol (buvo nume- 
rus clausus iš 5 kandidatų). Autorius tei
gia, jog toks netikėtas leidimas duotas dėl 
to, kad pastaraisiais metais Lietuvoj pra
dėjo veikti pogrindžio dvasinė seminarija 
su apie 30 klierikų. Pripratę absoliučiai 
kontroliuoti religinį gyvenimą Lietuvoje, 
sovietai negali pakęsti tokios slaptos se
minarijos, kuri visiškai išsprukusi iš jų 
kontrolės. Tad ir leido į Kauno seminari
ją priimti 20 kandidatų su sąlyga, kad 
vyskupai uždarys tą slaptąją.

Kitas pavyzdys. Nežiūrint draudimo ir 
sunkių bausmių, Lietuvoj gaminamos de- 
vocionalijos. Negalėdami slaptai gamybai 
padaryti galo, valdžios organai kreipėsi į 
bažnytinę hierarchiją, siūlydami įsteigti 
tos rūšies gaminių fabriką. Fabrikui va
dovauti pavesta Vilniaus žvėryno parapi
jos klebonui.

Tie pavyzdžiai rodo, kad užsispyrimas 
ir tvirta tikinčiųjų laikysena gali šį tą 
laimėti.

Nors ir atlikdama svarbų vaidmenį, 
Kauno dvasinė seminarija toli gražu ne
pajėgia aprūpinti kunigais visų Lietuvos 
parapijų. Seminarija sovietams yra lyg 
reklama „tariamos religinės laisvės Lie
tuvoje“. Todėl prieš kurį laiką vyskupas 
Pavilonis kėlė mintį seminariją uždaryti 
ir taip išmušti iš sovietinių rankų ginklą 
jų propagandai. Pasiūlymą valdžios orga
nai atmetė. Pagal Vilniaus arkivyskupi
jos administratorių kun. Krivaitį, dabar 
esamam (toli nepakankamam) dvasinin
kų skaičiui vien tik Lietuvoje (nekalbant 
apie Baltarusiją, Ukrainą ir kt.) išlaikyti, 
seminarijoje turėtų būti 120 studentų, kai 
tuo tarpu tėra 40. Dabar iš Vilniaus arki
vyskupijoje esančių 40 parapijų, tik 19 
(mažiau nei pusė) turi kunigus.

Patyrę iš šen bei ten pravestų bandy
mų, kad tai nepatinka tikintiesiems, val
džios organai vis primygtiniau i'š vyskupų 
reikalauja liturginių pakeitimų. Iš bažny
tinės hierarchijos apklausinėjimų paaiš
kėjo, kad 80% (kunigų yra prieš liturgi
nius pakeitimus. Kaip autorius patyrė, už 
sutikimą įvesti liturginius pakeitimus, 
Lietuvos vyskupai reikalavo religinės 
spaudos, maldaknygių spausdinimo, pro
gų naudotis radiju ir televizija. Tuo tar
pu tas klausimas yra pakibęs ore.

Tarp Lietuvos kunigų nerimastį ir bai
mę kelia naujų vyskupų nominacija. Val
džios statomų kandidatų įšventinimas į 
vyskupus, yra laikoma didele klaida, kai 
yra tikrieji vyskupai, kuriems valdžia ne
leidžia eiti pareigų — pavyzdžiui, vysku
pui Steponavičiui. Laikoma, kad tokiu at
veju geriau, jei dieceziją valdo kapitulos 
vikaras, negu nusileisti valdžios spaudi
mui. Paskirti vyskupą, kuris dvasininkų 
laikomas netinkamu, reikštų nesantaiką ir 
nusivylimą Bažnyčioje. Juoba, kad val
džios statomi kandidatai, kaip taisyklė, 
yra žemos moralės asmenys (konkubina
tai, alkoholikai ir kt.), kurie yra paklus
nūs ir atsidavę valdžiai. Apaštališkasis 
sostas, skirdamas vyskupus, būtinai turi 
skaitytis su visos dvasiškijos, bet ne val
džios nuomone. Visi, su kuriais autorius 
ta tema kalbėjo, kartojo tokį prašymą.

(Bendra nuomonė yra, kad KGB puikiai 
orientuojasi, kas dedasi Vatikane. Taip 
juokaujama: „Jei trys kardinolai susitin
ka Romoje ir paliečia kokį nors klausi
mą, tai kitą dieną Maskvoje KGB jau ži
no pasikalbėjimo turinį“. Yra ir kita 
nuomonė — tam tikra Bažnyčios pogrin
dinės veiklos dalis yra išsprukusi iš poli
cijos žinios bei kontrolės, bet, nepaisant

Mylimą VIKTORĄ IGNAITĮ, 
netekusį gyvenimo draugės 

ELENUTĖS, skausmingai 
užjaučia

Prof. dr. A. Penkaitis su šeima

IŠGARSINTA BULVĖ
„Draugo“ kult, priede išspausdintas 

Vyt. Bgd. fantastiškas straipsnis apie bul
ves. Pagal jo pateiktus duomenis, iki šiol 
esą jau surinkta 10.000 bulvių atmainų, o 
iš viso jų esą buvę Andų kalnuose (Piet. 
Amerikoje) net 13.000. (L. Enciklopedijo
je nurodoma, kad kultūrinių bulvių žino
ma 14 rūšių, o laukinių per 100).

Kalbėdamas apie bulvių maistingumą 
straipsnio autorius sako:

„Bulvės maistingoji reikšmė yra žymiai 
didesnė, negu paprastai pripažįstama. Jos 
turimas proteinų nuošimtis yra labai 
aukštas. Net oficialiai Jungtinių tautų 
įstaigų pripažinta proteinų Skalė įvairiuo
se produktuose bulvę stato labai aukštai. 
Kiaušinis turi 100 nuošimčių, kiauliena 
84, jautiena 80, bulvė 71 (m. pabr.), ry
žiai 57, kvietiniai miltai 52, pupos 47. Ša
lia to reikia pastebėti, kad .bulvė netuki
na, kaip populiariai yra manoma. Kepta 
bulvė turi maždaug tiek pat kalorijų, kiek 
obuolys, ir mažiau, negu kriaušė. Ir Ame
rikos Žemdirbystės departamentas skel
bia, kad ryžiai turi daugiau kalorijų ir 
mažiau maistingumo, negu bulvė.“

Gaila, kad autorius nenurodo tiksliai 
šaltinių, iš kurių jis šiuos fantastiškus 
duomenis paėmė (nėra leidinio pavadini
mo).

Iš tikrųjų vidutiniška bulvės gumbo su
dėtis yra toika: 75-80% vandens, 11-20% 
(kartais daugiau) krakmolo arba anglia
vandenių, 1.5-2.6% baltymų arba protei
nų ir 2-3% medienos bei pelenų. (Liet. 
Enciklopedija, III t., 352 psl.).

Gal tiksliausias tvirtinimas tame raši
nyje yra tai, kad bulvės 1845-1846 m. iš
gelbėjo Airiją nuo bado.

LENKIJOS ŪKIS ŽENGIA ATGAL
Penkias savaites Lenkijoje atostogavęs 

Jerzy Pienkowskis aprašė savo įspūdžius 
spaudoje (Observer, rugp. 28 d.). Jis nu
rodo, kad Lenkijos ūkis paskutiniuoju 
metu pradėjęs skursti. Visame krašte (35 
mil. gyventojų) dar esą tiktai apie pusė 
milijono automobilių. Apranga, su kuria 
lenkai pasirodo gatvėse, daugumoje esan
ti gauta iš giminių Vakaruose.

J. Pienkowskis rašo, kad praėjusiais 
metais, išstovėjęs valandą prie mėsos 
krautuvės, galėjęs nusipirkti svarą kum
pio ir kelių rūšių neblogos dešros. Šią va
sarą kumpio, kaip ir vaistų, jis galėjęs tik 
pauostyti. Po valandos eilėje, jis gavęs 
nusipirkti svarą blogos dėšros, kuri 
per 24 valandas šaldytuve pažaliavo kaip 
salotų lapas, šokoladas taip pat pasida
ręs prabanginė retenybė.

Baigdamas jis atsako vienam žurnalis
tui, kuris savo straipsnyje buvo išvardi
jęs svarbiausias Lenkijoje asmenybes. 
Tačiau vieną, pačią svarbiausią, tas žur
nalistas praleidęs. Jis nepaminėjęs Sovie
tų Sąjungos ambasadoriaus.

IR VĖL SVIESTO KALNAI
Bendrosios rinkos kraštai kasdien pa

gamina apie 400 tonų sviesto daugiau, ne
gu jie suvartoja. Todėl sviesto kalnai vėl 
pradeda augti. Balandžio mėnesį jau (bu
vo 200.000 tonų sviesto atsargų, o dabar 
jau artėja prie 400.000 tonų.

to, visą laiką pabrėžiama, jog KGB yra 
visažinanti.

Blogiausia padėtis Baltarusijoje. Auto
rius sužinojo, kad Gardine, kur yra 50.000 
katalikų, per 1976 metų Kalėdas nebuvo 
laikoma nė vienerių mišių, nes vietinis 
kunigas buvo susirgęs. Iš 300 tuoj po II 
pasaulinio karo dirbusių kunigų, dabar 
liko 32 paliegę ir senyvi dvasininkai.

Latvijoje yra Rygos dvasinė seminari
ja su daugiau kaip 20 studentų. Iš Rygos, 
bet ne iš Kauno, jauni lenkų kilmės ku
nigai yra siunčiami į Ukrainą ir Moldavi
ją. Kunigai Latvijoje yra labiau įbaugin
ti, negu Lietuvoje. Neseniai kun. Grigori
jui Kifoulovui atimtas leidimas darbuotis 
kaip kunigui. Priežastis — per pamokslą 
išsireiškęs, kad mirtis viską sunaikins 
(reiškia, ir komunistus), mažai mergaitei 
leidęs dalyvauti bažnytinėje procesijoje, į 
vieno parapijiečio klausimą, ar verta sto
ti į komunistų partiją, kunigas atsakęs: 
„Jei nenori, kad tau galvą praustų, ne
stok“.

Valdžios politika Ukrainoje yra tokia 
pati, kaip Baltarusijoje. Tik žmonės yra 
kitokio būdo, nei IB'altarusijoje — drąsūs, 
pasiryžę, kovingi, ir jiems pavyko gauti 
30 parapijų, net ir tokiose vietovėse, kur 
jų nebuvo prieš II pasaulini karą. (E) 

Pieno produkcija kasmet didėja. Taip 
pat didėja ir karvių pieningumas. Pvz. 
praėjusiais metais pieningumas padidėjo 
3.8%. Bendruomenės kraštų vyriausybės 
svarsto projektą įvesti pieno tiekimo 
kontrolę, tačiau tam projektui griežtai 
priešinasi ūkininkai. Sviesto perteklius 
atsiranda dėl dviejų priežasčių: aukštoka 
kaina ir mažesnis suvartojimas sveikatos 
sumetimais (gyvulinių riebalų baimė).

SLENKAME ŽEMYN

Pietryčių Anglijos žemės paviršius per 
100 metų nusileidžia vieną pėdą žemyn. 
Londono sunkusis molis taiip pat grimsta. 
Jau dabar potvynių-atoslūgių metu van
duo po Londono tiltu (London Bridge) 
pasiekia dvi pėdas aukščiau, negu prieš 
100 metų. Skaičiuojama, kad užėjus dide
lėms liūtims, 45 kvadratinės mylios Lon
dono ploto galėtų būti užlietos. Apie 
250.000 namų, 50 požeminio traukinio sto
čių ir 20 gaisrininkų stočių atsidurtų po 
vandeniu. Po šių metų pamokų pradėta 
aktyviai planuoti, kaip sustiprinti Thames 
upės krantines.

IŠSIBLAŠKĘ JAPONAI

Jaiponai prisipažįsta, kad jie esą labai 
išsiblaškę iir greitai užsimirštą. Jų spau
doje paskelbta, kad vien tiktai trauki
niuose praėjusiais metais buvo palikta 
astuonios urnos su mirusiųjų pelenais, 107 
poros dirbt, dantų, šerno galva ir apie 
2.200 milijonų jenų (beveik 5 mil. svarų) 
pinigais. Vidutiniškai per vieną dieną 
traukiniuose paliekama 5.100 įvairių 
smulkių dalykų ir 5.950.000 jenų.

VOKIETUKAI APIE HITLERĮ
Nors „Der Spiegei“ žurnalo pravestame 

apklausinėjime apie pusė jaunosios Vo
kietijos kartos (16-24 m.) pasisakė gerai 
žiną apie Hitlerį, bet iš Dieter Bossmanno 
(Kiel) surinktų 3.042 jaunimo rašinių 
apie Hitlerį matyti, kad žymi jų dalis ži
no „katastrofiškai mažai“.

Pvz. vienas penkiolikmetis para'šė, kad 
Hitleris kariavo su Bismarku. Kai kurie 
mokiniai girdėję Hitlerį (buvus komunis
tų vadą. Kiti tvirtino, kad jis buvęs Tris
dešimties metų (1618-1648) karo vadas, 
o dar kiti įrodinėjo Hitlerį vadovavusį 
trims pasauliniams karams... Apie Hitle
rio kilmę nuomonės taip pat įvairavo: vie
niems jis buvo olandas, kitiems muenche- 
nietis. Tik vienas 14 metų (berniukas pa
rašė: „Mūsų vadas buvo gimęs balandžio 
20 d. 1889 m. Austrijoje. Tegyvuoja mūsų 
vadas.“

Protingiausias atsakymas buvęs vienos 
13-kos metų mergaitės, kuri parašiusi: 
„Tur būt gerai, kad mes pralaimėjome ka
rą, nes kitaip dabar visi būtume naciai“...

Iš šių surinktųjų duomenų Vokietijoje 
ruošiama knyga, kuri pasirodys dar šį ru
denį.

ŽYDŲ MENAS
Rugipiūčio 23-25 d. d. Oxforde buvo su

ruošta žydų meno paroda. Ta proga „The 
Times“ (rugip. 20 d.) įsidėjo I. Shacharo 
straipsnį apie tikrąjį žydų meną ir jo li
kimą. Be kita ko, ten rašoma:

„Per antrąjį pasaulinį karą dingo mili
jonai žydų ceremonialinių meno objektų. 
Iš Lenkijos buvo pagrobtos žydų meno 
brangenybės. Vokietijoje brangiojo meta
lo išdirbiniai buvo surinkti iš žydų namų 
ir sulydyti. Vagonas žydų ceremonialinio 
sidabro, kurį amerikiečiai karui baigian
tis atrado Wiesbadene, buvo tik maža da
lelė to, kas išliko nesunaikinta.

Specialios sinagogų sidabro kolekcijos, 
kaip pvz. viena buvusi Augsburgo muzie
juje, dingo per karą ar tuoj po jo. Tokie 
dideli meno nuostoliai labai smarkiai pa
kėlė išlikusiųjų objektų kainas.

Tačiau keistas dalykas nacių okupaci
jos metais atsitiko Čekoslovakijoje. Pra
hoje buvo įsteigtas Žydų muziejus (da
bartinis žydų muziejus). Į tą muziejų na
ciai buvo pasiryžę surinkti iš visų žydų 
sinagogų, kapinių ir antropologinių mu
ziejų visa tai, kas vaizduotų išnaikintos 
žydų tautos istoriją, papročius ir ceremo
nijas. Tūkstančiai knygų, sinagogų apei
ginių drabužių, ceremonialinių objektų, 
net namų apyvokos reikmenų buvo su
rankiota visame Protektorate ir sistemą- 
tingai .sugrupuota.“

Tokiu būdu Prahoje buvę išsaugota 
daug Europos žydų meno rinkinių, nors ir 
ne tokių gausių, kaip New Yorko, Jeruza
lės, Londono ir Los Angeles žydų muzie
juose.

Geria ponai ir draugai
Buvo laikai, kai girtuokliavimas buvo 

laikomas išsigimusios, neturinčios ką veik
ti (buržuazinės visuomenės palikimas. De
ja, šitas teigimas nepasitvirtino. Italijos 
komunistų partijos laikraštis „L‘ Unitą“ 
pateikė savo Maskvos korespondento duo
menis apie girtuokliavimą Sovietų Sąjun
goje, (kurie rodo, kad gėrimo nebegalima 
vadinti kapitalizmo liga. Laikraštyje net 
reiškiamas nusistebėjimas, kad pati so
cialistinė vyriausybė pasistengia, kad 
liaudis nepritrūktų vodkos ir tuo (būdu 
nesumažintų valdžios pajamų.

Jau 1960 m. Maskvos rajone kiekvienas 
gyventojas suvartojo 13 litrų vodkos ir 
10.5 litro naminės. Spėjama, kad šiuo me
tu tie Skaičiai yra gerokai padidėję.

Ekonomistas Stanislavas Strumilinas 
Sibiro Mokslo akademijoje kruopščiai iš
tyrė suvartojamo alkoholio kiekius, prie
žastis ir rezultatus. Pirmiausia jis nusta
tė, kad alkoholis žymiai sumažina žmo
gaus energiją ir darbingumą. Mažiausia 
10% pakiltų darbo produkcija, jei žmonės 
dirbtų (blaivūs.

Didžiausią žalą alkoholis daro ten, kur 
jis geriamas spirito formoje. Esą (Brita
nijoje 79% alkoholinių gėrimų yra alus, 
Italijoje 91% yra vynas, o Sovietų Sąjun
goje 62.3% svaiginančių gėrimų sudaro 
vodka. Ypačiai daug vodkos geriama tose 
respublikose, kuriose neauginamos vynuo
gės. Tose respublikose ir kriminalinių 
prasikaltimų skaičius yra žymiai didesnis.

Strumilino nurodoma pagrindinė gėrimo 
priežastis esanti „vidaus įtampa“, noras 
išsilaisvinti nuo gyvenimo ir bendruome
nės uždedamos naštos, negalėjimas pagal 
savo norą sunaudoti laisvalaikių.

Aukščiausias Rusijos Federacijos teis
mas nurodo, kad 1971 metais 55.8% va
gysčių, 77.9% apiplėšimų, 69.3% sužaloji
mų apiplėšimo tikslais buvo padaryta al
koholio įtakoje. Apie 58% susisiekimo ne
laimių aukų ir 63% skenduolių taip pat 
yra girtuokliai.

Kovai su neribotu girtuokliavimu Stru
milinas pirmiausia siūlo sumažinti degti
nės stiprumą iki 25 laipsnių, paliekant se
nąją kainą (nenukentės valstybės iždas). 
Toliau jis siūlo pagriežtinti bausmes už 
naminės varymą ir pagaliau padidinti ne
alkoholinių gėrimų gamybą.

Įdomus Maskvos Psichiatrijos instituto

Se/tfymoS DIENOS
— Egipte, Vakarų dykumoje surastas 

didžiausias pasaulyje požeminio vandens 
rezervuaras, galįs drėkinti 5.000 akrų plo
tą.

— Prie Tower viešbuučio laidotuvinin
kai, išėję su karstu, neberado ten palikto 
laidotuvių automobilio.

— Sovietų S-gos sveikatos ministerijos 
atstovas 'įteikė Britanijos ambasadoriui 
jaunų „ružavųjų“ pelikanų porą, kurie 
bus apgyvendinti St. James parke Londo
ne.

— Iš Kinijos sugrįžęs buvęs britų vy
riausybės narys A. (Ęottomley pareiškė, 
kad kinų nuomone britų konservatoriai 
esą Kinijos draugai, o darbiečiai — Sovie
tų S-gos.

— Maskvoje mirė 82 m. sulaukęs gar
sus sovietų poetas V. Roždestvenskis.

— „South Wales Echo“ pranešė, kad bn- 
vusi Karališkojo baleto primadona lietu
vaitė Svetlana Beriozova pakviesta Car- 
difo operoje suvaidinti trumpą carienės 
Kotrynos vaidmenį Čaikovskio „Pikų da
moje“.

— Rugpiūčio mėnesį Anglijoje 50.76% 
parduotų automobilių buvo gaminti užsie
niuose.

— Gruodžio mėnesį Londono Heathrow 
aerodromas bus galutinai sujungtas pože
miniu traukiniu, kuris numato per metus 
pervežti 11 mil. keleivių.

— Psichiatrų kongrese dr. Barr (Izra
elis) skaitė paskaitą, kurioje įrodinėjo, 
kad raudonplaukiai yra žymiai tempera
mentingesni ir linkę į perdėtą aktyvumą.

— Tarptautinėje knygų parodoje Mas
kvoje sovietai neleido išstatyti G. Orwel- 
lio „Gyvulių ūkio“ ir kitų komunizmui ne
palankių knygų.

— Brianske KGB ir policija šešias va
landas kovojo su demonstruojančiais bap
tistais, iš kurių valdžia atėmė naujai pa
statytą bažnyčią. Rostove prie Dono ir 
Goriovkoje taip pat įvyko policijos susi
dūrimas su (baptistais, atvykusiais į pa
maldas.

— M. Djilas ką tik pasirodžiusioje kny
goje „Wartime“ pirmą kartą viešai mini 
Tito derybas su naciais dėl belaisvių ap
sikeitimo praėjusio karo metu.

— Geologijos ekspertai skelbia, kad 
Britanija turi pakankamai akmens ang
lies mažiausia 300 metų.

— Rytų Vokietija vėl ištrėmė 8 disiden

profesoriaus Entino pasisakymas: gyveni
mo lygio kilimas, nemokamas gydymas ir 
žemos (butų nuomos— mėgėjus išgerti pa
daro alkoholikais... O kai kurie juokda
riai prideda, kad žiūrint girtomis akimis, 
ir pragaras atrodo rojus...

FESTIVALIS MASKVOS AKIMIS

Stebėjusieji iš arti Notting Hill festiva
lį pritaria spaudos, policijos ir festivalio 
rengėjų nuomonei, kad dėl įvykusių paly
ginti negausių peštynių ir chuliganizmo 
kaltė tenka neatsakingiems asmenims, 
daugumoje atvykusioms iš Londono prie
miesčių ar kitų miestų. Maskvos radijas 
apie festivalį perdavė tokią žinią:

„Metinis Londono Vakarų Indijos gy
ventojų karnavalas vakar vakare pasibai
gė muštynėmis. Naujos fašistų organiza
cijos, pasivadinusios Tautiniu frontu, na
riai užpuolė karnavalo dalyvius. Reakcio
nierių grupei priklausą rasistai nutarė 
pamokyti spalvotuosius, kurie reiškia ne
pasitenkinimą dėl jų teisių varžymo. Neo- 
fašistai vartojo butelius ir geležines laz
das. Atvykusi policija pradžioje visiškai 
nieko nedarė. Vėliau jie pradėjo mušti ir 
grobti karnavalo dalyvius.“
Karnavalo rengimo pirmininkas Louis 

Chase pareiškęs, kad vakarykštės dienos 
įvykiai rodą rasizmo buvimą Britanijoje, 
ir už tai esanti kalta kapitalistinė ben
druomenė.

Britų spaudos žiniomis, jis pareiškęs 
pasitenkinimą dėl korektiško policijos el
gesio, kaltindamas už įvykusius išsišoki
mus iš svetur atvykusius chuliganus.

DARBO TEISMAI

Po nesėkmingo Grunwidko bylos spren
dimo specialiai sudarytame tiriamajame 
teisme (Court or enquiry) spaudoje atsi
rado balsų, siūlančių pasekti Vokietijos, 
Švedijos bei kitų Europos kraštų pavyz
džiu, įsteigiant legalizuotus Darbo teis
mus (Labour Court). Specialūs Darbo 
teismai.turi teisinę galią, dr jie nagrinėja 
darbdavių-darbininkų nesusipratimus, kol 
dar darbas nėra sustabdytas ir atmosfera 
per daug neįkaitusi. Esą, tokių teismų dė
ka, išvengiama daug nesusipratimų ir 
streikų.

tus, kurių tarpe yra studentų ir darbinin
kų.

— Per pirmus 8 mėnesius (Britanijoje 
parduota daugiau kaip 8.000 rusiškų La
da automobilių. Šis skaičius viršija Saab, 
Alfa-Romeo ir Mercedes-Benz.

— Edinburgh© universitete pagamintas 
aparatas kalbos mykčiojimui pašalinti. 
Numatoma, kad ateityje juos paskirs (gy
dytojai nemokamai.

— Pasak britų spaudos, paskutinieji ke
turi Britanijos karaliai esą mirę nuo rū
kymo.

— Demonstrantai prof, sąjungų konfe
rencijos metu Blackpoolyje apspiaudė 
angliakasių prof, sąjungų prezidentą už 
tai, kad jis pasisakė už valdžios siūlomą 
atlyginimų .politiką.

— Liverpoolyje veikianti čigonų mo
kykla, į kurią atsilanko tiktai po 2-3 mo
kinius, vietos savivaldybei kaštuoja dau
giau, nei būtų išleidžiama siunčiant tuos 
mokinius į brangiausią Eton'o privatišką 
mokyklą.

— Kas dvi savaites iš Olandijos į Lon
doną atvyks po 10 žmonių, kuriems reika
lingos širdies operacijos. Tokios operaci
jos kaina — 3.500 svarų. Seniau širdies li
gų pacientai vykdavo į Texas.

— Britanijos profesinės sąjungos turi 
11.5 mil. narių. Šiais metais narių skaičius 
padidėjo 69.000.
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Kautynes su biurokratais
JURGIS GLIAUDĄ

Iš .^Naujienų“ atkarpų ir autoriaus lė
šomis išleista prieš mus įdomi ir didak
tiškai pamokanti Jono Augustaičio me
muarinių fragmentų knyga „Dviejų pa
saulėžiūrų varžybose“.

Kas yra biurokratas? Tai, tikriausiai, 
tarnautojas, pareigūnas, valdininkas, ku
ris tikras, kad jo užimamoji vieta skirta 
jam, o ne jis tai pareigai skirtas tarnas. 
Vieta įmano, ir aš ponas! Nemirtingus to
kių biurokratų paveikslus sukūrė rašyto
jas iN. Gogolis savo .^Mirusiųjų sielų“ 
prozinėje epopėjoje. „Kai įsėda ton kėdėn 
toks žmogelis“, dėstė garsus satirikas, 
^greičiau kėdė skersai žemę prasmegs, 
negu jį iš tos vietos išrausi“...

Kaip labai tiksliai knyga pavadinta, tai 
dviejų pasaulėžiūrų varžybos. Tokiai 
jautriai ir skaudžiai temai Jonas Augus
tai tis skyrė savo atsiminimus, kurie sie
kia (Lietuvos tvarkymosi ankstyvuosius 
metus, Lietuvos ant savo kojų atsistojimo 
dienas.

1926 metais jaunutis inžinierius, baigęs 
mokslus Vokietijoje, grįžta Lietuvon ir 
gauna darbą Geležinkelių Vaidyboj. Kak
tomuša jis susiduria su sustabarėjusią 
rutina, kurią atsivežė reikalo tvarkytojai 
iš savo caristinės Rusijos praktikos. Jau
nas vyras negali ir neįstengia pasiduoti 
rutiniškai administraciniam diktatui. Iš
sivysto visa eilė konfliktų su savo virši
ninkais. Tų konfliktų, siekių, prieštaravi
mų, tylių suokalbių iir audringų protestų 
ženkle praėjo beveik visas Jono Augus- 
taičio tarnybinis kelias.

Kova su rutina ir biurokratija nebuvo 
lengva, nes aukščiausios administracinės 
vietos labiau geidė snaudališkos, neretai 
ir niekšiškos ramybės, ne naudingos per
sitvarkymo akcijos.

Neretos autoriaus pastabos apie tarny
bines kategorijas ir jų atlyginimus gali 
pristatyti šiuos memuarus kaip tarnybos 
lapo komentarus, bet tai būtų lengvapė
diškas knygos įvertinimas. Greta aistrin
gai polemiško knygos pamušalo, ji puikiai 
vaizduoja tokią buvusios Lietuvoje aukš
tosios administracijos panoramą, kokios 
iki šiol dar -nepavaizduota, neprisiminta. 
Tai duoklė istorijai, o kartu ir pažintinė 
medžiaga kiekvienam, kam dar berūpės 
tos epochos visuotinis, pilnutinis pažini
mas.

Gyvas autoriaus stilius atneša ibeletris- 
tiškai puikių įtarpų. (Pvz. (psl. 26), kur 
autorius pasakoja apie telefoninį pasikal
bėjimą su savo viršininku inž. Tamoševi- 
čiumi.

J. Augustaitis, Vokietijos aukštojoje 
mokykloje baigęs mokslus inžinierius, ne- 
žemas tada pareigūnas, paprašė audienci
jos valandai pas biurokratinį „kalifą“, 
pas Tamoševičių.

Viršininkas atkerta negalįs gaišti laiko 
pasikalbėjimams su „valdininkėliu“.

Laiškas iš
MIELI EUROPOS LIETUVIAI!

Los Angeles Lietuvių (Bendruomenės 
Jaunimo Ansamblis „Spindulys“, grįžęs iš 
gastrolių po Europą, ilgai dar dalysis 
įspūdžiais ir nepamirš Jūsų. Prisimenant, 
kaip gražiai ir vaišingai buvome sutikti 
ir priimti Europos lietuvių, tenka pasigė
rėti, kad mažose lietuvių kolonijose yra 
gerai organizuota lietuvių veikla.

Atvykus į Koelną, LB pirmininkas Kiu- 
žauskas su .būriu kitų lietuvių mus pasi
tiko ir visus išsivežiojo nakvynei į svetin
gus namus. Man su keletą mergaičių teko 
pavažiuoti iki senų pažįstamų p. p. Viluc- 
kių; keletas mergaičių buvo nuvežtos net 
į Bonną. Ir taip visi 37 žmonės sutilpome.

Vasario 16-osios gimnazijoje pasijuto
me kaip mažojoje Lietuvoje. Daug rūpes
čių sudarėme A. Veršeliui ir jo sūnui, Lu
košiui, šeimininkei, LB pirm. Tendzegols- 
kiui ir kt. Gražių tėvo Bematonio žodžių

Los Angeles „Spindulys“ Muenchene po sėkmingo pasirodymo „graudžiai“ atsi
sveikina su geriausia globėja Alina Griniene (vidury) ir prel. dr. P. Celiešium 
(antras iš kairės)

Tokių kalakutų autorius daug sutiko 
savo karjeros kelyje, jų neužmiršo ir šio
je knygoje, atidavė istorijos teismui.

Skaitytojui dažnai neaišku, dėl kurių 
reformų ir pataisų teko kautis su stagna
cija, su rutina ir tarnybine apatija. Let 
tarnybinių malversacijų istorijos (psl. 30) 
rodo, kad kautis reikėjo. Juk gerinimų 
tikslas buvo tarnyba Lietuvos visuomenei 
ir savo etikai.

Jonas Augustaitis dirbo Geležinkelių 
valdyboje, Krašto apsaugos ministerijoje, 
tarptautinių konvencijų srityje, milijoni
nių parangų kontrolėje, vadovavo lietu
vių atstovams derybose su lenkais, stovė
jo arti lietuviškų reikalų nacistinės Vo
kietijos ultimatumo dienomis...

Visa tai suteikė jam didelę patirtį 
įžvelgti į dalyko esmę, sutikti į istorijos 
sūkurius įveltus asmenis, reikalus pažin
ti, problemas spręsti, atrasti išvadas.

(Bendras autoriaus vaizduojamos pano
ramos koloritas nėra džiugus. Tai pilko 
fono epizodai, tai niūrūs vaizdai. Asme
niškumas ten visada buvo padėties vieš
pats ir stumiamoji epizodų galia. Kieto 
analitiko akimis autorius stebi tuos da
bar į archyvą padėtus laikus, ir kalba 
apie juos ne lyriko nostalgija (taip dabar 
kalbėti tradicinga), bet kalba skaudžiu, 
nuoskaudas ir įžeidimus patyrusioje to
nu.

Tai yra netiesioginė apeliacija į ateitį: 
kad tik nesikartotų tos biurokratinio vieš
patavimo klaidos, kai Lietuva kursis iš 
naujo, ir i'š naujų pelenų statys savo per 
okupaciją taip nualintą valstybę.

Tarp daugelio epizodų itin istorijai 
reikšmingas yra pastebimas Augustavo 
konferencijos su lenkais aprašymas. Ar 
nebus tai pirmas toks aktyvus ir toks ne
oficialus tos konferencijos dalyvio pasa
kojimas?

Gaila, ‘kad autorius nedavė knygos ga
le minimųjų knygų asmenų rodiklio var
dyno. Tai patalkintų praktiškiau naudotis 
apibūdinimais, kam to reikės. Juk tie api
būdinimai asmeniškos patirties, indivi
dualūs ir labai taiklūs.

Kiekvienas gali būti savo nuomonės 
apie Jono Augustaičio neretą .poleminį to
ną ir .pareikštas noumones, bet kiekvienas 
turi pripažinti, kad „Dviejų pasaulėžiūrų 
varžybos“ užpildė tam tikrą tos srities 
tuštumą. 150 puslapių paskirta temoms ir 
siužetui, kuris vis buvo nepaliestas.

Platoka Vinco Žemaičio šios knygos 
pratarmė supažindina su Jono Augustai
čio biografija. Pratarmė parašyta knygos 
tonacijoje, palietus oportunizmo slogutį, 
viešpatavusį žemės Ūkio ministerijoje. Ir 
tai rodo, kad biurokratų, oportunistų ir 
pasipūtusių kalakutų-viršininkų nemokšų, 
ypač Lietuvos kūrimosi pradžioje nesto
kota. (Bet kur jų nėra? Kova su tokiais — 
narsiųjų dalia. Ta kova gerina gyvenimo 
sandarą.

Los Angeles
atsisveikinant, niekad neužmiršime. Po 
programos gėlės ir vaišės...

Važiuojam toliau... Muenchenas! Čia 
mus pasitiko rūpestingoji Alina Grinienė 
ir kiti. Įkurdina gražiuose jaunimo na
muose, globa užtikrinta. Pasirodyme daug 
gerai pažįstamų žmonių, dvasiškių — 
vysk. A. Deksnys, prel. P. Celiešius, kun. 
Aviža, kuris atlaikė mums šv: mišias, o 
mes giedojome, ii’ kiti. LB-nės pirm, 
(vardo neprisimenu) gražiai mums padė
kojo. Mūsų programą jie filmavo, grojo į 
juostas — radijui. Šokių muzikai talkino 
akordeonistas iM. Landas. Sunku buvo at
siskirti su Alina Griniene... ‘Bet ji sako: 
„Iki pasimatymo Londone!“

Traukiame į .Romą, kur, jau žinome, 
laukia mūsų Lietuvių Kolegija. Prel. A. 
Jonušas pasitinka mus stotyje. Įkurdino 
gražiuose rūmuose. Maistas geras, miela, 
sava. Rytojaus dieną — audiencija pas 
popiežių. Ten giedam, dainuojam lietuviš-

Filatelija Anglijoje
Dr. V. Doniela

(Santrauka straipsnio, išspausdin
to Filatelistų draugijos biuletenyje 
.Lietuva“ (Nr. 2/172).

Nedelsiant galima sakyti, kad Anglija 
yra viena iš filatelijos tvirtovių. Čia 1840 
m. buvo išleistas pirmasis ženklas pasau
lyje, o vėliau ne tik paties britų salyno, 
bet ir įvairių dominijų, kolonijų ir kt. 
laidos sudarė plačią ir neišsemiamą ba
zę rinkinio georgafiniam plėtimui arba 
tematiniam specializavimui. Nenuostabu, 
kad garsiausios filatelinės retenybės daž
nai randamos kaip tik buvusios britų im
perijos margumyne.

Bet kaip tik šita priežastis suteikė bri
tams rinkėjams — labiau negu kitiems — 
tam tikrą apsiribojimą. Rinkti savo kraš
tą yra visiems būdinga tendencija, tačiau 
jei anglas nepasitenkina vien Anglija, 
jam nereikia šokti į svetimus kraštus. 
Užtenka truputį paslysti į šalį, ir tuoj at
sidaro platūs (buvusios imperijos filate- 
liniai laukai, kuriuose jam daug kas yra 
artima. Pačios sąlygos taip jau apspren
džia vidutiniško anglo rinkėjo interesus.

Britų salyne judriausias filatelinis gy
venimas verda Londone. Nors rinkėjų bei 
parduotuvių yra ir kitur, pati sostinė tu
ri neabejotiną persvarą. Šia prasme, Lon
donas turi daugiau koncentruotumo, ne
gu Amerikoj Washingtonas arba net New 
Yorkas, o Vokietijoje Bonna ar kitas did
miestis. Europoje kitą tokią nepergalimą 
koncentraciją turi tik Paryžius.

Svarbiausiais filateliniais galiūnais 
Anglijoje reikia skaityti tris varžytynių 
firmas :Stanley Gibbons, Harmer, Robson 
Lowe, nors mažesnių yra dar pora dešim
čių ne tik Londone, bet ir kituose mies
tuose. Šios trys firmos varžytines rengia 
apytikriai kas dvi savaites ir katalogus 
išsiuntinėja 6-8 savaites iš anksto.

Patsai 'Londonas turi daug turtingų fi
latelijos parduotuvių, kurių didelė dalis 
konclsntruojc/si plačiame Strand (toksai 
gatvės vardas), kuris veda iš turistams 
žinomo Trafalgar Square į laikraščių re
dakcijas Fleet Street. Strand'e yra Stan
ley Gibbons pagrindinė krautuvė, jo spe
cialus retenybių skyrius, lEridger and 
Kay, Brandon ir kitos svarbesnės parduo
tuvės. Kelioliktus metus judriai gyvuoja 
Strand Stamp Centre, kurtį sudaro apie 10 
prekybininkų. Deja, šita arkada užsida
rys šių metų pabaigoje, nes pastatas bus 
griaunamas. Prie pat Strand'o, Maiden 
Lane, yra įsikūrusi plati filatelinės litera
tūros ir reikmenų firma Harris Publica
tions Ltd. Firmos lange buvo malonu ma
tyti R. Lapo Lietuvos žyminių ženklų ka
talogą.

kai. Laimina! Mes prašom palaimos mū
sų brangiai tėvynei Lietuvai! Vakare — 
mūsų pasirodymas, stebi dvasiškija, sese
lės ir keliolika lietuvių, iš kurių atpažino- 
me p. Lozoraitienę su sūnum, Žemaitį ir 
kt.

Sekančią dieną mūsų giesmės skamba 
šv. Petro ir Povilo bazilikoj lietuvių kop
lyčioje, kur šv. mišias laikė prel. Tulaba. 
Vėliau dar lankėme muziejus, tik...laiko 
maža. Skubame. Dar prel. Razminas įrašo 
mūsų žodžius Vatikano radijui. Sunku iš
važiuoti iš tokios geros vietos... Išlydi 
mus visa Liet. Kolegija. Iki pasimatymo!..

Atvažiuojame į Zuerichą. Mus pasitiko 
Rita Garbačiauskaitė ir kt. Jų rūpesčiu 
buvom gerai pavaišinti ir miesto burmist
ro autobusu pavežioti po miestą ir apy
linkes. Mūsų pasirodymas įvyko vienoje 
miesto aikštėje, kur susirinko daug žmo
nių, ne tik lietuvių, bet ir šveicarų. Rita 
sukosi, aiškindama mūsų programą jų 
kalba. Taip pat sukosi dr. Pečiulionytė, 
p. Stasiulienė ir jos grupės šokėjai — 
šveicarai. Ir čia gėlės, dovanos, vaišės!..

Bet laikas trumpas. Iki malonaus pasi
matymo!

Važiuojame ‘į Paryžių. Ten mus pasiti
ko LB-nės pirm. kun. J. Petrošius. Nuve
dė ir įkurdino Jaunimo namuose — IMCA. 
Pigiai ir gerai praleidžiame tris dienas. 
Paryžius gražus, bet lietuvių ten maža. 
Mus lankė tik Ramunė Motiejūnaitė — 
buv. losangelietė.

Važiuojame į paskutinę vietą — Angli
ją. „Perbridę“ kanalą, patekome į trau
kinį, kuris, gerokai pavėlavęs, nuvežė į 
Londoną. Čia jau mūsų belaukiąs A. Vil
činskas ir daugiau lietuvių su autobusu.

Autobusas vežiojo mus po didelį Lon
dono miestą; A. Vilčinskas aiškino vieto
ves. Daug pamatę, atsiradome Lietuvių 
Namuose. Čia sutikome daug lietuvių. Pa
sivaišinę išvykome į Liet. Studijų Savai
tės vietą nakvynei. Bendrabutis gražus, 
maistas geras, įdomios paskaitos, žmonės 
draugiški. Bet jaunimas vis dairosi jauni
mo.

Kitą dieną, apžiūrėję Windsoro pilį, 
traukėme į Lietuvių Sodyibą — pas jauni
mą. Mus pasitiko stovyklos viršininkas J. 
Alkis. Lietuvių Sodyba žavėtina. Net pa
vydas ima... Šokame, dainuojame žalioje 
pievelėje. Mūsų dainas ir šokius akordeo
nu palydi vėl Mečys Landas iš Muenche- 
no. Publikos daug. Jaunimo — visa sto
vykla. Programa, atrodo, visiems patiko. 
Vėl gėlės, dovanos...

Po programos puiki vakarienė. Jauni
mas, tačiau, skuba pas jaunimą, kur visi 
dalyvaujame stovyklos uždarymo iškil
mėse ir laužo programoje. Pasveikiname

Daug rimtų prekybininkų operuoja iš 
namų. Lietuviams rinkėjams įdomesnis 
yra Peter C. Rickenback, kurio specialybė 
yra Voiketija. Jis turi ne tik daug retų 
serijų, bet ir vokų bei 'šiaip specializuo
tos medžiagos. Prieš keletą metų šių įspū
džių autorius labai nustebo pirmą kartą 
pamatęs, kiek Rickenback turi birželinių 
serijų, Ober Ost, Ostlando vokų ir t. t. 
(Dabar šių objektų kaip ir nėra). Ricken- 
badk‘o ištekliams gali pavydėti ir didieji 
vokiečių prekybininkai. Minusas yra tai, 
kad jis savo kainas turi orientuoti pagal 
Vokietiją, kur jos bendrai yra aukštesnės.

Lietuviškos medžiagos Londone yra 
mažai. Galima sakyti, kad labai mažai, 
nes prielš karą tik retas anglas rinkėjas 
domėjosi Baltijos kraštais ar net Europa, 
nes jam užteko imperijos. Todėl nėra už
silikusių rinkinių. Šia prasme, lietuviams 
rinkėjams Anglija nėra tokia naudinga, 
kaip Vokietija. Geresnis lietuviškas rin
kinys atsiranda varžytynėse ar privačiai 
tik gal vieną du kart į metus. Per pasku

bti lupul iais 
pasaulyje

J. KAJECKO SUKAKTIS

Lietuvos atstovas JAV Juozas Kajeckas 
šią vasarą sulaukė 80 m. amžiaus.

J. Kajedkas yra gimęs 1897 metais bir
želio 17 d. Shenandoah, Pa. 1909 m. jis 
buvo parvežtas artimųjų į Lietuvą. Bai
gė Marijampolėje Rygiškių Jono gimnazi
ją, studijavo Kauno, Montpellier ir Pary
žiaus universitetuose teisę ir politinius 
mokslus ir gavo mokslo baigimo diplomus^ 
Nuo 1929 metų dirbo Užsienių reikalų mi
nisterijoje Kaune, vėliau diplomatinėje 
Lietuvos tarnyboje užsienyje — Anglijoj, 
Šveicarijoj, Olandijoj, Berlyne. Jis daly
vavo įvairiose tarptautinėse konferencijo
se, atstovaudamas Lietuvos reikalams. 
1940 metais iš Berlyno, kur 1939-1940 m. 
ėjo Lietuvos pasiuntinybės patarėjo pa
reigas, atvyko į Ameriką ir Lietuvos pa
siuntinybėje Washingtone prie ministerio 
Povilo žadeikio buvo paskirtas pasiunti
nybės patarėju. Po ministerio P. Žadeikio 
mirties (1957. V. 11) ligi 1976 metų ėjo 
Lietuvos atstovo pareigas Charge d‘ Affai
res titulu.

Washingtone per paskutiniuosius me
tus, siaučiant vandalizmui, plėšimams, J. 
Kajedkas ir O. Kajeckienė buvo kelis kar
tus gatvėje užpulti, apiplėšti, sumušti. Pa

juos ir dainuojame prie laužo. Visi links
mi. Po visko jau einame į bendrą pasi
linksminimą, pažadėtą Liet .Sodyboje.

Deja... Autobusas laukia — Los Ange
les jaunimą veš į Studijų Savaitės patal
pas nakvynei. Veltui jaunimas prašo, pro
testuoja, nori pasilikti, su Europos jauni
mu susipažinti, pabendrauti, pasilinks
minti. Net siūlo šoferiui sumokėti už pa- 
laukimą. Šoferis sutinka laukti, bet p. Vil
činskas įsako važiuoti... Važiuojame! Vi
si nusiminę. Jaunimas net užsigavęs... 
Kada mes bepasimatysim? Kodėl mus iš
skiria? Taip ir liko klausimas be atsaky
mo... Taip ir liko neaišku: kodėl po lau
žo pasilinksminimas tebuvo Skirtas tik 
Europos (stovyklos) jaunimui? Kodėl sve
čiams — Los Angeles jaunimui nebuvo 
galima ten pabūti? Tai neaišku ir šian
dien.

Kai kurie manė, kad Londono jaunimas 
atvyks į Studijų Savaitę penktadienį — į 
Los Angeles jaunimo pasirodymą, ir tada 
jaunimas pabendraus. Deja, taip nebuvo 
—vietinio jaunimo nedaug tesimatė.

Paskutinis mūsų pasirodymas Studijų 
Savaitėje, „Tėvynės valandėlė“, publikos 
buvo sutiktas šiltai ir gerai įvertintas. 
Buvo padainuota 12 dainų, pašokta 17 
tautinių šokių, padeklamuota 4 eilėraš
čiai.

Publikos entuziazmas, gėlės, dovanos 
rodė nuoširdumą.

Laisvąsias dienas jaunimas praleido, 

tini dešimtmetį dingo ir tie ištekliai, ku
rie buvo susikrovę prieš karą ir nepaju
dėjo iki apytikriai 1965 metų.

Lietuviškos tematikos ieškant, šį bei tą 
Anglijoje galima rasti iš vokų, ne tiek iŠ 
1918-39 metų, kiek iš carinių 'bei okupa
cinių laikotarpių. Bet tada tenka atidžiai 
eiti per šimtus vienetų iš Rusijos, Vokie
tijos bei Lenkijos .Vokų užtikti galima ir 
specialiose ,jPostal History“ varžytynė
se, kurias kas dvi savaites praveda Rigby 
Philatelic Auction, Bournemouth mieste, 
Anglijoje.

Šios apžvalgos negalima užbaigti nepa
minėjus lietuvių rinkėjų ratelio Manches- 
teryje (šiaurės Anglijoje). Tai veikli 
grupė, turinti apie tuziną aktyvių narių. 
Pirmininku yra Leopoldas Pūras ir sekre
torium Henrikas Vaznis. Sąjunga vadina
si „Lietuva“, turi savo įstatymus, renka 
nario mokestį ir susirinkimus daro vidu
tiniškai kas antras mėnuo. Nariai daugu
moje kreipia dėmesį į lietuviškus ženk
lus, nors kartu nusiskundžia, kad tokie 
dalykai darosi vis sunkiau gaunami 
įprastinėje rinkoje. Sąjunga yra išleidu
si vokų lietuviškomis temomis ir palaiko 
ryšį su užjūrio lietuviais filatelistais bei 
jų organizacijomis.

mažu jo sveikata ir atmintis silpnėja. 
Dabar jis yra reikalingas specialios prie
žiūros ir šiuo metu gyvena poilsio namuo
se.

Ten pat gyvenanti ir jo žmona Ona Ka
jeckienė, paklausta, kokie buvo jos gyve
nime maloniausi prisiminimai, pasakė, 
kad tai buvę jiems gyvenant Londone. 
Neužmirštamas jų atsilankymas pas Ang
lijos karalienę Elzbietą I, o ypač karalie
nės priėmimas — Garden Party. Tuo lai
ku ten buvęs priėmime lietuvių kilmės 
Gielgud (aktoriaus Sir Gielgud brolis) su 
specialiu dėmesiu ją pristatė karalienei, 
pasakydamas, kad tai Madame Kajeckas. 
Karalienė pasisveikindama paklausė, kaip 
seniai ji esanti Londone. Į tai Kajeckienė 
atsakė, kad jau keleri metai. „I remem
ber your name“, atsakė karalienė.

J. Kajeckui negaluojant, jo pareigas ei
na dr. S. Bačkis, kurio šeima kartu su Vi- 
tėnais ir Kajeckų sūnumi globoja abu 
kartu gyvenančius Kajeckus.

ELVIS PRESLEY — LIETUVIS?
,jMūsų Pastogė“ (Nr. 35), aprašydama 

neseniai mirusio JAV dainininko E. Pres
ley gyvenimą, nurodo, kad jis buvęs lie
tuviškos kilmės. Ten rašoma:

„Į Elvis Presley atkreipiame dėmesį 
dar ir dėl to, kad jis yra lietuvių kilmės. 
Jo senelis buvo emigrantas i'š Lietuvos, 
Preslauslkas, tėvai jau suameri'konėję, 
nors, sako, supranta lietuviškai.“ 

daugiausia, besibastydamas po Londono 
miestą. Paskaitomis maža dalis tesidomė
jo (negalėjo pamiršti įvykio Sodyboje). 
Paskutinę dieną R. Šova, suorganizavęs 
kėlias mašinas, dalį jaunimo ir vadoves 
išvežė į Londono apylinkes ir pavaišino. 
Bet čia nepasisekimas — pasivėlinom su
grįžti į Studijų Savaitės uždarymą, kur 
tikrai norėjome būti.

Vakare bažnyčioje vysk. A. Deksnys at
laikė šv. mišias, o mūsų choras gražiai 
pagiedojo. Vargonais pritariant muz. V. 
Vasyliūnui, giesmės skambėjo aidėdamos.

Banketas — paskutinis subuvimas. La
bai geros vaišės, nuotaika visų gera. Tik 
mūsų jaunimas pasigedo vietinio jauni
mo. Gal jiems buvo per toli?..

Aplamai mes savo išvyka patenkinti. 
Daug pamatėme, daug pasirodėme, daug 
ko pasimokėme ir pajutome stipresnį ry
šį su užjūrio tautiečiais. Už jų gerą 'širdį 
pamilome juos.

Mes dėkojame visiems už gražų priėmi
mą, globą, paramą ir mūsų pastangų įver
tinimą. Maži nesusipratimai tegu dingsta, 
kaip pralėkiantis vėjas...

Dabar mes lauksime Jūsų aplankant 
mus Kalifornijoje. Ypatingai kviečiame 
A. Grinienės „Ratuką“, V. Jurienės Lon
dono šokių grupę ir Stasiulienės šveicarų 
Liet. Taut, šokių grupę. Ačiū visiems!

Jūsų Ona Razutienė, Los Angeles LB 
„Spindulio“ vadovė ir išvykos dalyviai

Los Angeles fl. B. „Spindulys“ šoka „Klumpakojį“ Lietuvių Sodyboje
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Studijų savaitės paskaitos
DISIDENTŲ SĄJŪDŽIO 

PERSPEKTYVOS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE IR LIETUVOJE 

(pabaiga)

Disidentų sąjūdis skiriasi nuo pogrin
džio. Pogrindžio organizacijų taip pat 
esama, bet organizuotą pogrindį šiuolai
kiniais metodais palyginti nesunku infil
truoti ir likviduoti. Gal tatai ir nevisada 
pasiseka, tačiau valdžia kovoje su po
grindžiu jau turi didelį patyrimą. O disi
dentai, veikdami atvirai, paraližuoja tra
dicinius valdžios metodus. Tiesa, ir 
atvirųjų disidentų tarpe yra valdžios 
agentų, išdavikų, bailių ar 'šiaip avantiū
ristų. Labai didelį smūgį demokratiniam 
sąjūdžiui sudavė Jakiras ir Krasinas, 
kurie areštuoti pakenkė daugybei žmo
nių. Gal jie ir nebuvo agentai, o tik 
palūžo. Dabar, kai valdžia ėmė naikinti 
Helsinkio grupes, panašų vaidmenį vaidi
na Petrovas-Agatovas ir Lipauskis. 
Tokių smūgių pogrindžio organizacija, 
tur būt, nepakeltų, bet disidentų sąjūdis, 
neturėdamas aiškios struktūros ir hierar
chijos, vadovaudamasis tik moraliniais 
principais, po kiek laiko vėl atgimsta. 
Kaip žinome, atgimsta po areštų ir 
samizdatas.

Disidentų sąjūdyje yra kelios stambes
nės. srovės. Iš jų derėtų paminėti mark
sistus, kurių marksizmo samprata labai 
skiriasi nuo oficialiosios (gen. Grigoren
ko, Pliuščas ir kt.). Antra grupė, man 
asmeniškai artimiausia ir mano požiūriu 
perspektyviausia — liberališkieji demok
ratai (akad. Sacharovas, Orlovas, Ginz
burgas ir daug kitų). Trečia grupė — 
krikščioniškoji (Soloženicinas ir jo ben
draminčiai). Rusų nacionalistinė grupė 
(Osipovas ir kt.) artima krikščioniškajai. 
Bet joje išsiskiria ir šovinistinis sparnas, 
iš kurio nedaug gero tegalima laukt:. 
Atskirą pakraipą sudaro žydų sąjūdis už 
išvykimą į Izraelį. Jo atstovai artimai 
bendradarbiauja su saeharoviečiais, o 
kartais (pvz.,M. Agurskis) ir su krikščio
nimis bei rusų nacionalistais. Aplamai 
sacharoviečiai dėl savo tolerancijos ir 
pažiūrų platumo apjungia visus, išskyrus 
stalinistus ir fašistinio tipo dešiniuosius 
(šios dvi grupės kartais gerai sutampa, 
sudarydamos tarsi uždarą ratą).

Lietuvoje disidentizmas nėra tiek atvi
ras, kiek Rusijoje gal tai ir teisinga 
taktika mažesnei tautai, laibiau negu 
Maskva izoliuotai nuo Vakarų žurnalistų 
ir t.t. (Plačiau žinomi tik kelių politka
linių, veiklesnių kunigų, protestuojančių 
menininkų vardai). Vis dėlto galima 
kalbėti ir apie Lietuvos disidentizmo 
sroves — katalikišą ir tautinę. Jos susi
darė be Maskvos disidentų poveikio, 
veikiau pratęsdamos nepriklausomybės 
ir pokario metų tradicijas, tačiau ilgai
niui užmezgė su rusų disidentais tam 
tikrus santykius, ypač paryškėjusius 
per Kovaliovo teismą Vilniuje 1975 m. 
Marksistas disidentas Lietuvoje, tur būt, 
buvo tik vienas savotiškas žmogus — V. 
Sevrukas, o sacharoviečių tik po Kova
liovo teismo ir Sacharovo lankymosi 
Vilniuje pradėjo daugiau atsirasti.

Svarbu pastebėti, kad kovoje su totali
tarizmu suranda bendrą kalbą ir pasau
lietinės, laicistinės racionalistinės ideo
logijos žmonės, ir krikščioniškosios ideo
logijos šalininkai. Mat, abi šios ideologi
jos, kadaise nesutarusios, pripažįsta 
žmogaus laisvę ir atsakomybę, nors ir 
išeidamos iš kiek Skirtingų premisų. 
Sacharovas formaliai yra ateistas, nors, 
tur būt, kiekvienas krikščionis jį pripa
žintų sau artima siela. Svarbiausia čia 
tai, kad vietoje „pažangos“, „istorinės 
būtinybės“ mito, vietoje „laimėtojo ark
lio“ žmogus iškelia savo sąžinę ir protą.

Demokratinis sąjlūdis turėjoi keletą 
„žvaigždinių momentų“, įėjusių į istoriją. 
Vienas jų — demonstracija Raudonojoje 
aikštėje Čekoslovakijos invazijos metu. 
Keletas žmonių, jų tarpe N. Gorbanev- 
škaja su kūdikiu ant rankų, bene pirmą

I kartą nuo 1917 m. iškėlė ten laisvės 
Šūkius. Visi jie buvo įkalinti. Ši demon- 

| stracija reiškė maždaug tą patį, ką
Romo Kalantos auka Lietuvoje. Kažkas 
Vakaruose teisingai pasakė, kad Gorba- 
nevskaja daugiau padarė savo kraštui, 
negu visi Brežnevo tankai.

Antras momentas buvo Solženicino 
„Gulago salyno“ pasirodymas, kurį sekė 
autoriaus ištrėmimas. Rašytojas visą 
laiką stovėjo ant peilio ašmenų, bet 
nežuvo. Jis ir šiandien rašo, dirba savo 
kraštui ir įtaigoja pasaulio nuomonę gal 
daugiau, negu būdamas krašte.

Trečias momentas — Bukovskio išva
davimas. Jis parodė, kokios įtakos turi 
Vakarų viešosios nuomonės spaudimas. 
Tos nuomonės reikšmė didesnė, negu 
mes įsivaizduojame. Bukovskio išvada
vimo metu dar buvau Lietuvoj, lankiau
si Maskvoje ir gerai atsimenu, kad nie
kas, net pats Sacharovas, netikėjo, kad 
ką nors pavyks laimėti. Vis dėlto buvo 
laimėta.

I ‘ Pastaruoju metu ėmė kurtis naujos 
demokratinės asociacijos — žmogaus tei- 

I šių komitetas, vadovaujamas Sacharovo,
| Amnesty International Maskvos skyrius,
. vadovaujamas Tverdochlebovo, pagaliau

Helsinkio grupė su Orlovu priešaky.
| Helsinkio grupės, kaip žinote, susikūrė ir
i kitur, taip pat ir Lietuvoj. Joms labai sun

ku dirbti, ir dabar jų veikla praktiškai 
užgniaužta, bet jos turi nemažą moralinę 
ir simbolinę reikšmę. lEe to, triukšmas 
dėl Helsinkio sutarties laužymų kartais 
padeda paskiriems asmenims. Buvo iš
gelbėti Pliuščas, Bukovskis, pavyko lai
mingai išvykti ir man, nors negaliu 
savęs lyginti su anais didžiaisiais, visai 
neseniai išvyko Jokubynas. Todėl visus 
prašau kelti viešumon persekiojamų 
asmenų išvadavimo reikalą, nes viešoji 
nuomonė daug padeda.

Svarbiausias demokratinio judėjimo 
sunkumas — inteligentijos demoraliza
cija, jos negiama atranka. Per ilgesnį 
laiką geriausieji žmonės pašalinami ar 
net sunaikinami, jų vietas užima menky
stos su valdininkiška psochologija, kurių
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tarpe demokratinės idėjos neturi atgar
sio. Tai blogiau net už valdžios represi
jas. Lietuvai, mano manymu, dar kenkia 
nuolatinis kartojimas sau ir kitiems, kad 
esame menki, silpni, beviltiškame pavo
juje. Aš tikiu, kad lietuvių tauta yra 
daug padariusi ir daro. Lietuvos istorinė 
tradicija nemenkesnė, pavyzdžiui, už Len
kijos ar Švedijos, ir tai visada dera 
prisiminti.

Kalbant apie demokratinio sąjūdžio 
perspektyvas, reikia pastebėti jo laip
snišką suartėjimą su masėmis. Lietuvoje 
toks artumas labai aiškus, tuo tarpu 
Rusijoje jis tik dabar pamažu ima atsi
rasti. Dėl ekonoiminų sunkumų darbinin
kai ima dėti viltis į Sacharovą, nors 
oficialioji propaganda jį visaip niekina. 
Sacharovas gauna laiškų iš darbininkų. 
Štai vieno laiško pavyzdys: „Aš, toks ir 
toks, esu fabriko darbininkas. Dirbu 
neblogai, viršiju planą, geriu mažai, tu
riu šešis vaikus ir nepajėgiu išlaikyti 
šeimynos. Girdėjau, kad Vakaruose dar
bininkai gyvena kitaip. Dėl savo šeimos 
gerovės, kad vaikai nebadautų, norėčiau 
ten išvykti. Žinau, kad esate darbo žmo
nių užtarėjas, ir tikiuosi, kad man pagel- 
bėsite“. Man išvykstant, Sacharovas to
kių laiškų buvo gavęs jau apie du 
šimtus. Tur būt, vėliau jų buvo ir dau
giau.

Liaudies persiorientavimo procesas to
liausiai yra nuėjęs Lenkijoje. 1968 me
tais darbinikai kartu su policija ten dar

ČIKAGA - 3
EDUARDAS CINZAS

Čikagos skraidstotėje pamatau sausoje 
mėlynėje besišypsančią saulę. Savaitėmis 
Briuselį talžęs lietus buvo persisunkęs iki 
gyvo kaulo, todėl skaidri mėlynė, jau kiek 
rustelėjusi rudens senmergystėje, plačiai 
amerikietiškai besišypsanti saulė — atke
lia žemyn nulinkusią nuotaiką. Visada iš
kyla šypsenėlė, kai iškeliu klumpes Čika
gos skraidstotėje. Ne vien todėl, kad žmo
gus atvyksti į „mažąją Lietuvą“, kur pa
doriai iki soties pasišneki lietuviškai, pa
siklausai visų tarmių ir tarmelių burbu
liavimo, pabendrauji su rašto rabinais, 
paplauktoji parengimais, subuvimais, mi
nėjimais ir Co. verdančio ežerėlio pavir
šium (giliau nepatartina, ten draskosi, 
kariauja mūsų vadai ir vadukai, organi
zatoriai ir reorganistai, kurie taip sujau
kia sroves, taip sudrumsčia vandenį, kad 
išmintingiausias velnias nebežino, kurio 
pranašo barzda tikra, o kurio — savosios 
didybės pakulų!), bet ir todėl, kad mėgs
tu absurdo laisvių, vagių ir šventųjų, 
Skurdo ir beribės prabangos, juodai, bal
tai, geltonai nudažytą Ameriką.

Slinkdamas prie muitininkų skaistyk
los pastebiu, kad prieš mane rudais vei
dais, ryšuliais apsikrovusi indų ar pa
kistaniečių 'šeimyna. Ė, brolau, galvoju, 
kol tuos mielukus patikrins, išraišios, ieš
kodami kanapių ar kokios dar stipresnės 
linksmybės, vakaras ateis... O šone, kaip 
tyčia, vos keletas padoriai apsirengusių, 
rimtais veidais, kaip ir aš. Pereinu į dau
giau klausinėjančios, negu tikrinančios 
valdas. Atėjus eilei nusiimu kepurę ir 
lenkiu žilą galvą:

— Labas, graži ponia.
Ji lyg ir prašviesėja, o kai mūsų šypse

nos susitinka ir susiderina, tik — blykst 
juodų akučių žaibeliu:

— Europietis?
— Taip, gražioji ponia. Iš Belgijos.
Brūkšteli piršteliu per mano ranknešį 

ir vėl nusišypso: prašom, jau patikrinta. 
Ji ne tokia graži, kaip šaukiau visai Ame
rikai, o kai praeina, tai kažin, ar kuris at
sigręžia „pasverti“, tačiau mėgsta glosto
ma, kaip ir visos katės. O kačių psicholo
giją aš žinau. Briuselyje palikau dvi, to
dėl ir glostau, mielu žodeliu.

Laisvoje Amerikoje, kur prasideda 
vargai su autovežimio „čia negalima pa
likti, čia griežtai draudžiama“, laukia se
sers dukra ir jos vienintelis, brangiau
sias ir — gražiausias pasaulyje. Už poros 

sklaidė studentų demonstraciją, o dabar 
katalikų, intelektualų ir darbininkų są
jūdžiai Lenkijoje iš esmės yra susilieję. 
Valdžia ten priversta daryti nuolaidas, 
ieškoti taikingo konfliktų sprendimo. Tai 
neblogas ženklas visai Rytų Europai, 
tai pat ir Lietuvai.

Mano manymu, labai svarbu, kad rusų 
liberalinis judėjimas rastų bendrą kalbą 
su tautiniais judėjimais sovietinėse res
publikose (taip pat ir Lietuvoje) bei 
visoje Rytų Europoje. Juk kiekvienam 
aišku, kad išsivaduoti nebus galima be 
permainų Maskvoje. Tokiam suartėjimui 
padaryta gera pradžia. Žinome, kad 
lietuviai su rusais turi didelių sąskaitų, 
pradedant dar nuo 1655 m. skerdynių 
Vilniuje ar nuo spaudos draudimo, 
bet Sacharovo apsilankymas Vilniuje 
1975 m., matyt, bus toji data, nuo kurios 
skaičiuosime šių dviejų tautų palaipsnio 
susitaikymo ir abipusio supratimo pro
cesą. Tarp kitko, valdžia tokio suartėji
mo ne be pagrindo bijo ir visaip jį kliu
do. Būna, kad lietuvis disidentas net 
saugume Išgirsta: „Tai ką, su rusais 
susidėjai?“ (arba: „Su žydais susidrau
gavai?“). Taigi, bandoma net tautinius 
jausmus panaudoti komunistinės val
džios reikalui, tik iš to paprastai nieko 
neišeina. Šių dienų lietuvis atskiria, kas 
jam draugas, kas priešas.

Bukovskis yra pasakęs, kad SSSR 
turi 250 milijonų politkalinių. Galima 
būtų pasakyti, kad ji turi ir 250 milijonų 
disidentų, nes vienaip ar kitaip nepaten
kinti yra beveik visi. Tačiau atviri 
disidentai turi ypatingą istorinį uždavinį, 
nes jų lūpomis kalba tie, kurie, kalbėti 
nedrįsta, nemoka ar negali. Atviri disi
dentai parodo žmonėms, kad galima 
gyventi ir kitaip — be kompromisų ir 
melo. Jie atkreipia pasaulio dėmėsi į 
padėti šalyje, taip pat ir į sunkią padėtį 
aneksuotoje Lietuvoje. Jie rengia ir 
realizuoja moralinę ir ideologinę alter
natyvą dabartiniam režimui. Nemanau, 
kad kaip tik jie galėtų greitu laiku 
paimti valdžią (jie sau šio uždavinio ir 
nekelia); bet kokių nors pakitimų atveju, 
susidarius naujai situacijai, jie bus 
neišvengiamas ir labai svarbus naujo 
dialogo partneris. Visiškai nugalėti blo
gio neįmanoma, bet įmanoma jį palaips
niui atstumti — sakytum, įvaryti sli
biną i jo urvą ir budėti, kad jis vėl 
neišlįstų. Tuo disidentų sąjūdis primena 
patį gyvenimą, kuris irgi yra kasdieninė 
kova su blogiu.

Pačiam T. Venclovai pageidaujant, 
į auditorijos paklausimus, kurių buvo 
daug ir įvarių, atsakė dr. A. Štromas, 
papildydamas paskaitininko mintis sa
vais komentarais.

dienų jų vestuvės, į kurias kviestas ir 
puoliau per vandenis.

Po valandos blaškymosi iš vieno greit
kelio kitan, raitymų ir perraitymų tech
nokratų miestelių ar tik gyvenviečių ke 
liukais, pagaliau Džimy, vaikinas — aukš
tas, gražaus veido, kuriame želia, plėtoja
si pirmųjų ūsų tarakybė (bent taip jam at
rodo), kuris, mano nuomone, kaip ir mes 
visi, jau ilgus metus gyvenantys su savo 
vienintelėmis ir brangiausiomis, vėliau ne 
kartą atsidus paslapčia, bet šaukštai jau 
bus nuplauti ir padėti į stalčius, sustabdo 
savo japonišką, turtą ir jaunystės patra- 
kimą įsimibolizuojantį autovežimį prie pu
siau mūrinio, pusiau medinio namo. Jį 
dabina eglaitėmis apibarstyta veja, o 
bjaurina tas nelemtas amerikiečių pridur
kas — prie šono priglaustas garažas. Vi
duje pasitinka (ne klebonas su stula, kaip 
brangios atminties linksmuolį Čičinską) 
sesuo. Šalia jos šviesiaplaukė, mėlynakė 
ir vitaminų stiprybėje išbujojusi sesers 
„paskutinė“ Ramunėlė. Beje, kaip ameri
kietiškų mažburžųjų papročiai reikalau
ja, sutikime dalyvauja ir du šunenai: du 
simpatiški ir nuoširdūs buldogai: Taigi 
visa šeimyna, tik duondavio dar nesą na
muose, anas, girdi, dar negrįžęs iš vergi
jos Čikagoje.

Virtuvėje randu moterų būrį. Visos 
perkaitusios, atlenktomis rankovėmis, 
priejuostotos: skuta, piausto, pilsto, kepa 
— ruošia vestuvių valgymus ir gėrimus. 
Tą patį vakarą ir mane atvedė į būrį ir 
nurodė, kurioje vietoje būsiu naudingiau
sias. Ir taip dvi dienas! Per visą pusšimtį 
tiek nepriraikiau duonos, kumpių ir kito
kių minkštimų, kaip per tas dvi dienas. O 
ir liežuvį teko gerai pamiklinti, nes ang
liškai netoli gudrauju, o sijonuotos šar
kos nepaliovė klausinėjusios ne tik apie 
Europą, bet ir apie tokius dalykus, kurie, 
mano nuomone ,joms nebūtina žinoti. Lai
mė Dievo, kad susišneka ne vien tik že
maitiškai. Prisiminus, kad Amerikoje gy
vena europiečiai, nesunkiai susiprasdavo- 
me.

Po vestuvių, kai jaunieji auksinio nar
vo kaliniai išvyko amerikietiškojo snobiz
mo nurodyta kryptimi, kur nuošaliame 
namelyje jau pakurtas židinys, o už miš
ko banguoja sniego kalvos slidinėjimui, 
kai šiaip taip atgavau lygsvarą, subruz- 
dau prie telefono. Pranešiu, sakau, vie
nam kitam bičiuliui, kad esmi atvykęs,

LIETUVOJE
APIE SVETIMŽODŽIŲ VARTOJIMĄ

„Literatūra ir menas“ (Nr. 31) išspaus
dino Viktoro Aleknos laišką apie svetimų 
žodžių perdėtą prisiveisimą lietuvių kal
boje. Pacitavęs keletą gramozdiškiausių 
svetimais žodžiais išmargintų pavyzdžių, 
jis nurodo, kad jų prasmės nė su Tarp
tautinių žodžių žodynu, išleistu 1969 m., 
negalima susekti. Toliau jis rašo:

„Tad ką daryti? Gal pasekti vokiečių ar 
islandų kalbos praktika ir atsisakyti tarp
tautinių žodžių? Juk vokiečiai nevartoja 
telefono, telegrafo, televizoriaus, radijo, 
automobilio ir daugybės kitų mūsų kas
dienių tarptautinių žodžių. O islandų kal
boje visai jų nėra. Sudarytume autorite
tingą komisiją, kuri išverstų visus tarp
tautinius žodžius į lietuvių kalbą, išleistų 
atitinkamą „dvikalbį“ žodyną, ir būk ma
lonus, mielas vartotojau, būtum tu filoso
fas ar humoreskų rašytojas, žurnalistas 
ar poetas, rašyk gryna lietuvių kalba, ir 
liaudis, skaitydama tavo nemiegotų nak
tų vaisius, išmoks grynos lietuvių kalbos!

Sekti vokiečių ar islandų pavyzdžiu 
mums, aišku, nėra reikalo, ir kažin, ar 
toks vajus duotų kokių vaisių. Vis dėlto 
reikia pasakyti, kad šiandien kai kas jau 
per daug yra pamėgęs svetimas plunks
nas.

Pirmiausia rašantiems būtina įsisąmo
ninti tą paprasčiausią tiesą: ar supras ta
ve skaitytojas, kai į savo rašinį prisprau- 
dysi retų tarptautinių žodžių. Kas tik 
temdo mintį, aiškumą, brauk tą žodį ir 
ieškok lietuviško atitikmens. Turime mes 
pakankamai ir savų žodžių įvairiausiems 
minties vingiams.

Antra, reikėtų skirti tikruosius tarp
tautinius žodžius, kilusius dažniausiai iš 
graikų ar lotynų kalbų ir prigijusius vie
noda reikšme įvairiausiuose pasaulio 
kampeliuose, nuo svetimų žodžių, ateinan
čių iš kitų kalbų per vertimus. Vertėjas, 
nerasdamas atitikmens savo kalboje, pa
lieka svetimą žodį, ir žinokis, skaitytojau: 
pasižiūrėk, iš kurios kalbos versta, ir ieš
kok žodžio reikšmės ne tarptautinių žo
džių, o atitinkamos kalbos žodyne. Taigi, 
(perskaitęs sakinį „Juk tai irgi eskapiz
mas!“, rauskis anglų kalbos žodyne, o po 
sakinio „ir kitų privatiems asmenims pri
klausančių raritetų saugojimo kamera“ 
griebkis prancūzų kalbos žodyno...

Kartais rašantieji taip įsismagina, kad 
šalia svetimo žodžio vartoja ir tos pačios 
reikšmės lietuvišką. Stilistikoje tai vadi
nama tautologija, bet šiuo atveju negali
ma kalbėti apie tautologiją, nes tai tik 
paprasčių paprasčiausias neapsižiūrėji
mas. Štai rašoma: „Dalyvavo kruizo kelio
nėje po Baltijos jūrą“. Bet juk kruizas ir 
yra kelionė po jūrą. Arba: „Tų realijų ra
šytojas neidealizuoja, neieško laimingo 
hepiendo“. Kas bent kiek mokėsi anglų 
kalbos, supranta, kad happy end — hepi- 
endas ir reiškia laimingą galą, tad prie 
hepiendo dar lietuviškas laimingas suda- 

kad tą ir aną norėčiau pamatyti, tai nu
silenkti, kitai rankutę pabučiuoti. Viena 
graži ponia, vos atpažinusi mano žemai
tišką šnektą, pasveikino su premija. Tai 
taip sužinojau, kad Montrealio Akademi
nis sambūris paskyrė Vinco Krėvės vardo 
premiją „Raudonojo arklio vasarai“.

Pirmiausia aplankiau „Draugą“. Geras 
laikraštis, grynai katalikiškas nuo rinkė
jo iki vyriausio redaktoriaus, bet kai jį 
pasiunčia man pavasarį, randu dėžutėje 
jau rudens vėjams švilpaujant. Administ
racijos patalpoje pasišneku su popieriais 
ir telefonais apsikrovusia giminaite. Tie
są pasakius, ji nesurišta su manim kraujo 
saitais, bet mes, žemaičiai, juk sudarome 
ne vien tik Lietuvos stiprybę ir didybę, 
esame viena didelė šeimyna, todėl, kai at
vykstu į „Draugo“ rūmą, pirmiausia ir at
siremiu prie jos stalo, kaip 'šventa ir am
žina brolybė nurodo. Staiga matau — at
eina Kazys Poetas, „Draugo“ kultūrinio 
priedo redaktorius. Lietuviškai tvirtas, 
bet jau amerikietiškai apvalėjantis. Gerai 
žinau tą mielą veidą, bet kažkas jame 
pasikeitę, nebe tas, ir viskas... Tik po va
landėlės, kai jau buvome persimetę vienu 
kitu žodžiu, apsiteiravę apie sveikatas ir 
savo ir žmonų, pamatau, kad jis su barz
da. Graži barzdelė, madinga, o kai geriau 
įsižiūri, lyg ir primena kitą poetą, jau se
nokai iškilusį pas protėvius — Liudą Ož
kabarzdį.

Persikeliame į redakcijos valdas. 'Beje, 
laiptuose Maironio portretas. Daug tų 

’portretų Maironio, ir knygose ir ant sie
nų, visur, kur gyvena poeziją mylintys 
lietuviai, bet šitas ypatingai savotiškas: 
vienintelis, kur prelatas pasipuošęs ne 
apsuktu kalnierium, o kaklaraiščiu. Nu, 
ateiname į saliukę, kurioje sustatytos re
daktorių pertvaros. Spaudžiu delnus civi
liai apsirengusiems 'kunigams — redakto
riams, paskui prisiartinu ir .prie rašytojų
— redaktorių: Barono ir Grincevičiaus. 
Ir su jais persimetu žodeliu, pasidaliju 
pirmaisiais įspūdžiais Čikagoje. Grincevi- 
čius lyg ir prie tylos linkęs, bet Baronas 
jau traškesnė muzika; plepa, juokauja ir
— vis purto, blaško tą pagarsėjusią gar
banėlę ant ‘kaktos. Po valandos atvyksta 
Henrikas Pleibojus ir išsiveža mane į 
Marketiparką.

(Bus daugiau) 

ro įspūdį, lyg laimingas būtų pavartotas 
kvadratu.

Šiaip ar taip, kūrybiškiau pasižvalgę po 
savo kūrinių puslapius, pasitelkę kalbi
ninkus, nesunkiai rasime pakaitalų viso
kioms ischolijoms, medievistikoms, oiku
menoms, polderiams, boileriams, broile- 
riams, kalokagatijoms ir visiems kitiems 
žvakahalsams.“

MAIRONIO NAMAI — LITERATŪROS 
MUZIEJUS

Kaune, Rotušės aikštėje XVII amžiaus 
barokinio stiliaus rūmuose įkurtas Lietu
vių literatūros muziejus. Jame bus 25 sa
lės, iš kurių dešimtis jau atidarytos. Apie 
šį muziejų „Kultūros barai“ (Nr. 7) rašo:

„Paminklinė lenta sienoje skelbta, kad 
1910-1932 m. čia gyveno poetas Maironis. 
Maironis įsigijęs jau visai neprižiūrimą 
ir apleistą. Caro valdžios metais čia vei
kusios įvairios įstaigos. Kambaryje, kuris 
vėliau buvo Maironio svetainė, būta posė
džių salės. Vėliau namo savininkai keitė
si, ir išvaizdūs rūmai, kadaise tarnavę 
Lietuvos kancleriui K. Pacui ir didikams 
Chreptavičiams, virto kareivinėmis. Mai
ronis, norėdamas namą sutvarkyti pagal 
savo skonį, suremontavo vidų, kieme liepė 
išgriauti visus mūrinius sandėlius ir ten 
pasodino sodą, kuris dabar taip pat re
konstruotas ir bus skirtas literatūriniams 
renginiams po atviru dangumi. Restau
ruota ir dalis rūsių — čia bus literatūri
nių popiečių, disputų, susitikimų vieta. 
Kol kas nebaigti tvarkyti tie rūsiai, ku
riuose, manoma, kalėjo 1863 m. sukilimo 
dalyviai.

Patalpas, kuriose dabar yra ir ateityje 
užims lietuvių literatūros istorijos ekspo
zicija, Maironis išnuomodavo įvairioms to 
meto valstybinėms bei kultūros įstaigoms 
ar privatiems asmenims. Čia buvo įsikū
rusi „Sakalo“ leidykla, veikė pirmoji 
Kaune lietuviška biblioteka-skaitykla ir 
žurnalo „Garnys“ redakcija, „dailiųjų 
dirbinių“ mokykla, vadovaujama skulpito- 
riausu A. Aleksandravičiaus ir kt.

Pats Maironis turėjo dalį kambarių 
antrame aukšte, kurių trejetas dabar 
kruopščiai restauruoti ir rodomi lankyto
jams. Kambariai yra atkurti ir apstatyti 
taip, kaip buvo poetui gyvenant. Pravė
rus prieškambario duris, lankytoją pasvei
kina kanklių muzika — J. Naujalio dai
nos pagal Maironio žodžius „Lietuva 
brangi“ motyvus. Prieškambaryje kabo 
lenkų dailininko J. Mateikos „Žalgirio 
mūšio“ kopija, priešais — staliukas su 
vaza ir vizitinėmis kortelėmis. Iš jų ma
tyti, kokie žmonės lankydavosi Maironio 
namuose. Tai rašytojai J. Tumas-Vaiž
gantas, P. Vaičiūnas, dailininkai A. Var
nas, J. Janulis, režisierius A. Sutkus ir . 
kt. Iš prieškambario patenkame į darbo 
kambarį, vadinamą žaliuoju salonu. Čia 
buvo sukurtos baladės „Čičinskas“ (1920 
m.), „Jūratė ir Kastytis“ (1920 m.), čia 
sudaryti ir taisyti „Pavasario balsų“ lei
dimai. Trečiasis kambarys vadinamas 
raudonuoju salonu. Jame poetas praleis
davo poilsio valandas nedidelėje gerų bi
čiulių draugijoje. Čia būdavo aptariamos 
literatūros ir teatro naujienos, įvairios 
kultūrinio gyvenimo problemos, skaito
mos eilės, skambėdavo muzika.“

Muziejuje telkiama tiktai tarybinė lite
ratūra, pradedant 1940-1941 m. laikotar
piu. Ar ras jame vietos ir kai kurių rašy
tojų (Simonaitytės, Paukštelio, Vienuo
lio) nepriklausomybės laikotarpio kūri
niai, nieko nesakoma. Taip pat neužsime
nama ir apie išeivijos rašytojų darbus.

REKTORIAUS PROTESTAS
Vakarų pasaulį pasiekė Kauno kunigų 

seminarijos rektoriaus kun. prof. dr. Vik
toro Buitkaus protesto raštas religijos rei
kalus tvarkančiam Maskvos politrukui K. 
Tumėnui. Jo nuorašai taipgi buvo pasiųs
ti vysk. J. Matulaičiui-Labukui, vysk. L. 
Poviloniui, vysk. R. Krikščiūnui, mons. G. 
Krivaičiui, kan. J. Andrikoniui ir kun. A. 
Vaičiui. Raštas atskleidžia sufabrikuotą 
pasikalbėjimą su rektorium kun. prof. dr. 
V. Butkum, paskelbtą 1976 m. birželio 12 
d. sovietinei propagandai skirtame savait
raštyje „Moscow News“ ir liepos 31 d. 
prancūziškoj „Nouvelles de Moscow“ lai
doj. Apie šį niekada neįvykusį pasikalbė
jimą kun. prof. dr. V. Butkus patyrė tik 
iš atsitiktinai išgirstos Vatikano radijo 
laidos su atitinkamais komentarais. Pro
testo laiške kun. prof. dr. V. Butkus rašo: 
„Jokio interviu nei angliškam, nei pran
cūziškam „Maskvos Naujienų“ savaitraš
čiui nesu davęs ir niekada su šiuo savait
raščiu jokių kontaktų nesu turėjęs. Kas 
šį tariamą mano interviu yra parašęs, iki 
šiol niekaip negalėjau išsiaiškinti. Gaila, 
kad man niekaip nepasisekė surasti „Mas
kvos Naujienų“ nei anglų, nei prancūzų 
kalba ir negalėjau patikrinti originalinio 
šio interviu teksto, tačiau Vatikano radi
jo perduotoje laidoje buvo visa eilė klai
dų, kurių iš viso joks kunigas, juo labiau 
seminarijos rektorius, negalėjo padaryti. 
Sąryšyje su visa tuo prašau išaiškinti, kas 
šį interviu mano vardu be mano sutikimo 
parašė, jį atšaukti ir padaryti visa, kad 
ateityje tokių faktų nepasikartotų.“ Pasi
kalbėjimo sufalsifikavimas užsieniui skir
tuose propagandiniuose Maskvos savait
raščiuose yra valstybinio masto žiauriau
sias žmogaus teisių pažeidimo pavyzdys, 
kuris turėtų būti iškeltas Belgrado konfe
rencijoje. Demokratiniuose kraštuose to
kių laikraščių leidėjai bei redaktoriai 
tuojau pat atsidurtų kaltinamųjų suole. 
Sovietų Sąjungoje nukentės ne jie, o grei
čiausiai pats kun. prof. dr. V. Butkus, iš
drįsęs protestuoti. „M. P.“
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^Europos^
Lietuvių Kronika
REIKALINGAS TARNAUTOJAS

'Lietuvių Namams Londone reikalingas 
nuolatinis tarnautojas, sugebąs tvarkyti 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės atskaito
mybės knygas ir kitus raštinės reikalus.

'Dėl smulkesnių informacijų ir darbo 
sąlygų prašome rašyti: Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT, arba telefonu: Z. Juras 
460 2592.

AUKA TAUTOS FONDUI
N. Butkus (Sussex) Tautos šventės pro

ga paaukojo Tautos Fondui 20 svarų. Dos
niam aukotojui Tautos Fondo atstovybė 
reiškia didelę padėką.

Būtų labai gera ir gražu, kad Rugsėjo 
8-osios proga lietuviškosios organizacijos 
ir pavieniai asmenys pasektų gražiu N. 
Butkaus pavyzdžiu. Iš anksto dėkojame.

Tautos Fondo atstovybė

LIETUVIŠKI KAKLARAIŠČIAI
DBLS platinamus lietuviškus kaklaraiš

čius su stilizuoto Vyčio raštais galima įsi
gyti Lietuvių Namų raštinėje darbo va
landomis. Kaklaraiščiai yra mėlynos ir 
vyšninės spalvos. Vieno kaklaraiščio kai
na — 2 svarai. Norintieji gauti paštu, pri
deda 25 p persiuntimo ir įpakavimo išlai
doms. Rašyti: DBLS, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil, 2PT.

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 32, dr. A. Štromo pa

skaitoje antroj skilty (po autoriaus nuo
trauka) iš naujos eilutės prasidedantis sa
kinys turi būti skaitomas:

„Iš to, įkas pasakyta, galima padaryti 
bent sekančias, išeivijai turinčias reikš
mės, išvadas:

1. Oficiozinė politinė sąmonė neturi 
krašte jokios rimtesnės ar tai nuoširdes
nės paramos.

(Tekste vietoj žodžio oficiozinė buvo 
pavartotas žodis opozicinė).

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 4 vai. p. p., 
Lietuvių Namuose įvyks visuotinis 
L. L. iM. „Dainavos“ sambūrio susirinki
mas. Bus aptarti rudens baliaus ir kiti 
reikalai.

Visas nares prašome būtinai dalyvauti.
Valdyba

„DAINAVAI“ 20 METŲ
1957 im. rugsėjo 21 d. Lietuvių Namuose 

įvyko steigiamasis Londono Lietuvių Mo
terų „Dainavos“ Sambūrio susirinkimas. 
Dalyvavo 12 narių. Nedidelis moterų bū
relis pasiryžo dirbti ir nešti dalelę naštos 
bendrojoje lietuviškoje veikloje. Per 20 
metų „Dainava“ daugiausia reiškėsi rem
iama įvairias mūsų organizacijas, jauni
mą, spaudą ir 'šelpdama pavienius asme
nis. Organizacijos narių skaičius beveik 
nesikeitė: vienoms išėjus ar išemigravus, 
ateidavo kitos. Taigi sambūris ir toliau 
viltingai žiūri į ateitį ir nenuleidžia ran
kų.

Šie metai D. Britanijos lietuviškajame 
pasaulyje buvo ypač tirtingi įvairiais pa
rengimais ir minėjimais, todėl dainavie- 
tės nutarė tik kitais metais plačiau pami
nėti ir atšvęsti, tada jau dvidešimt viene- 
rių metų, savo darbo veiklos sukaktį.

Tikimasi, kad per tiek metų su jaunat
višku entuziazmu dirbusiai ir subrendu
siai organizacijai bus įteiktas ir simboli
nis durų raktas.

J. K.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus valdyba 
rugsėjo 10 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų 
Manchesterio lietuvių klubo patalpose 
ruošia

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys H. Vainius ilš Boiltono, 

o su menine programa žada atvykti Wol- 
verhamptono lietuviai.

Manchesterio ir apylinkių lietuvius 
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti ir keletą valandų pra
leisti lietuvių klube. Vietos užteks vi
siems — tiek jaunimui, tiek senesniems. 
Iki malonaus susitikimo.

Skyriaus valdyba

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus spalio 8 d., šeštadienį į

TRADICINI RUDENS BALI U• »
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 99 p.

Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

RAMOVĖNŲ IŠVYKA Į LONDONĄ
Rugpiūčio 27 d. L. K. V. S-gos „Ramo

vės“ Manchesterio skyrius surengė išvyką 
pas Londono lietuvius, aplankyti Sporto 
ir Socialinį lietuvių klubą, Lietuvių Na
mus, šv. Kazimiero bažnyčią ir paben
drauti su vietos ir apylinkės lietuviais. 
Vyko 23 žmonės.

Priėmimas įvyko Sporto ir Socialinia
me klube, kuris buvo nuoširdus ir vaišin
gas. Visi buvo apnakvidinti pas vietos lie
tuvius. Sekmadienį išklausėme liet. šv. 
Kazimiero bažnyčioje, gana skoningai 
įrengtoje, <kun. dr. J. Sakevičiaus, MIC, 
liet, giedotinių pamaldų, kurių metu gie
dojo J. Černiaus vadovaujamas choras. 
Atsigaivinę bažnyčios svetainėje, aplan
kėme Lietuvių Namus ir apžiūrėjome Ni
dos spaustuvės mašinas. Už tai esame dė
kingi spausdintojams. Vėliau Sporto ir 
Socialiniame klube buvo mums suruošti 
bendri pietūs, po kurių sekė pasilinksmi
nimas ir pasižmonėjimas. Pietų metu bu
vo pasidalyta mintimis ir pasakyta kalbų.

Grįždami įsitikinome, kad šis susitiki
mas abiems pusėms buvo ne tik naudin
gas, bet iir reikalingas, už ką londoniš- 
kiams visi esame dėkingi. Nežinant, kas 
labiausiai pasidarbavo mus priimant, sun
ku būti tiksliam ir objektyviam išreiš
kiant padėką, o be to, nežinojau, kad apie 
šią viešnagę korespondenciją teks rašyti 
man pačiam, todėl už trūkumus tebūnie 
man atleista.

Trumpai pristatant šį nekasdieninį įvy
kį, dar kartą tariame ačiū, o tuo pačiu 
'kviečiame visus londoniškius atvykti į 
Manchesteryje ramovėnų rengiamą Ka
riuomenės šventės minėjimą, kuris įvyks 
lapkričio 5 d., šeštadienį, 5.30 vai. vakare 
Cheetham Town Hall, Cheetham, Man
chester, M8. Programa bus paskelbta vė
liau. Tad iki malonaus pasimatymo Man
chesteryje.

A. P-kis

MIRĖ JULIUS GEDVILAS
Rugpiūčio 22 d. staiga mirė J. Gedvi

las, 63 m. amžiaus.
Velionis gimė 1914 m. lapkričio 20 d. 

Graužų kaime, Batakių valsčiuje, Taura
gės apskrityje. Ūkininkas. Karo galo su
laukė būdamas prie ginklo. Po karo gyve
no Flensburge, V. Vokietijoj. Į Angliją at
vyko 1947 m. Pradžioje dirbo žemės ūky
je, Vidurinėje Anglijoje. 1953 m. atvyko 
į Eccles ir 24 metus išdirbo Turners As
bestos fabrike. Turėjo įsigijęs namą. Pri
klausė ramovėnų .Sąjungai ir M. L. S. klu
bui. Buvo draugiškas ir vaišingas. Buvo 
vedęs šios salos tautietę, bet šeimos nesu
silaukė. Lietuvoje paliko giminių. Pasku
tiniuoju metu ilgesnį laiką sirguliavo.

Laidotuvės įvyko 1977 m. rugp. 26 d. 
Apeigas atliko kun. V. Kamaitis. Laido
tuvėse dalyvavo apie 40 žmonių. Jei ne
būtų pasitaikiusi darbo diena, ir būtų vi
siems laiku pranešta, žmonių būtų buvę 
daugiau. Organizacijos ir žmonės sunešė 
daug vainikų ir gėlių. Kadangi jis buvo 
ramovėnas, tai prie jo karsto garbės sar
gyboje stovėjo tautiniais kaspinais persi
juosę keturi jo draugai-ramovėnai. Palai
dotas Mostono kapinėse prie lietuvių pa
minklinio kryžiaus, kur užėmė 48-tąją 
vietą. Ji lietuvių skyriuje yra paskutinė. 
Kiti mūsų mirusieji bus laidojami jau 
naujai įsigytose duobėse, kurių yra 20, ir 
bus galima sutalpinti 80 žmonių. Vėliau 
jo žmona visus laidotuvių dalyvius pa
kvietė į lietuvių klubą arbatėlei.

Ilsėkis, Juliau, amžinoje ramybėje Ta
ve svetingai priglaudusioje Anglijos že
mėje.

Verą Gedvilienę visi giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

A. P-kis

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius lapkričio 5 d., šeštadienį, 5.30 vai. 
vakare Cheetham Town Hall, Cheetham 
Hill, Manchester, M8 rengia 
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą škaitys pulk. T. Vidugiris.
Meninėje dalyje dainuos J. Černio va- 

davaujamas vyrų oktetas, o solo padai
nuos pats Londono lietuvių choro dirigen
tas J. Čemis. lEe to, pasirodys vietos 
skautai, taip pat bus deklamuojami eilė
raščiai.

Po programos skautai savo reikalams 
praves turtingą loteriją, kurioje galės lai
mę išmėginti visi. Veiks baras ir užkandi
nė iki 11 vai.

Kviečiame visus iš arti ir toli pavie
niais ir ekskursijomis atvykti į minėjimą; 
ilš ten parsivešite malonius prisiminimus, 
kurie jus gaivins ilgą laiką.

Ramovėnų valdyba

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Ketvirtasis šiais metais lietuvių Filate
listų draugijos susirinkimas įvyko rugsė
jo 3 d. Manchesterio lietuvių klube. Susi
rinkimo programa buvo labai įdomi ir 
įvairi: p Popikienė parodė ir pakalbėjo 
apie savo 84 lapų karalienės Sidabrinio 
jubiliejaus ženklų seriją, aptartas filate
listų biuletenio leidimas ir pašto ženklų 
fondas. Draugijos iždininkas S. Lauruvė- 
nas surinko nario mokestį.

Ateinantis draugijos susirinkimas 'įvyks 
lapkričio 19 d., 6 vai. vakare. K. Minutas 
parodys dalį iš savo didelio ir vertingo 
Austrijos pašto ženklų rinkinio.

BRADFORDAS
Rugsėjo 24 d. 6,30 vai. Vyčio klubo sa

lėje rengiama
ŠEŠTADIENIO VAKARONĖ.

Programoje dalyvaus A. Bučys, kun. J. 
Kuzmickis, E. Navickienė ir kiti.

Kviečiame visus, kurie tą šeštadienį tu
rės laisvą valandėlę, šioje vakaronėje da
lyvauti.

Vyčio klubo valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, Vyčio klubo 
salėje rengiamas Tautos šventės minėji
mas.

VL. ČAPO paskaita.
Meninėje dalyje p'lokštelėn įsukta Mai

ronio poema „Jaunoji Lietuva“, kurią de
klamuoja lietuvių teatro aktorius.

Pradžia 7 vai. vak.
Kviečiame visus dalyvauti.

Skyriaus ir klubo valdybos

NOTTINQHAMAS
RUOŠIAMAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 6.30 vai. uk

rainiečių klubo salėje (30, Bentindk Rd.) 
ruošiamas platesnio masto

Rugsėjo 8-osios minėjimas.
Dainuos solistai J. Čemis ir V. Gaspe- 

rienė. Nottinghamo moterų sekstetas ir 
kanklininkės pasirodys su lietuviškomis 
dainomis. Taip pat pasirodys pats jau
niausias (lietuviškasis atžalynas.

Vėliau pasilinksminimas-šokiai iki vi
dunakčio. Gros geras orkestras.

Kviečiame visus iš arti ir toli gausiai 
dalyvauti. Atvykę nesigailėsite!

Šventės-minėjimo pelnas skiriamas „E. 
Lietuviui“ paremti.

Iki pasimatymo Nottinghame.
Rengėjai

BOLTONAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Boltono lietuviai rugsėjo 4 d. padarė 
dar vieną savo susirinkimą. Skyriaus pir
mininkas painformavo apie lietuvių veik
lą apylinkėje, ir buvo nutarta dalyvauti 
Manchesteryje rengiamuose Tautos ir Ka
riuomenės švenčių minėjimuose ir šokiuo
se. Taip pat buvo diskutuotas Kalėdų po
būvio rengimas, ir nutarta Boltono (lietu
vių Kalėdų pobūvį padaryti ir šiais me
tais.

ŠKOTIJA
SOCIALDEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, spalio 1 d. 3 vai. p. p. Lie
tuvių Instituto namuose, 1, Calder Rd., 
Belflshill, Škotijoje įvyks LSDP D. Brita
nijos metinis narių ir atstovų susirinki
mas.

IŠEIVIJOS SUKAKTIS

šeštadieni, spalio 1 d. Lietuvių Institu
tas Škotijoje ruošia Naujosios Išeivijos 
D. Britanijoje 30 metų sukakties minėji
mą. Iškilmės įvyks Instituto būstinėje, 1, 
Calder Road, Bellshill, kur po paskaitos 
bus meninė programa ir šokiai. Pradžia 
6 vai. vak.

Kviečiami dalyvauti Anglijos, Valijos 
ir Škotijos lietuviai.

Kadangi salėje vietų skaičius yra ribo
tas, prašome įėjimo bilietus užsisakyti iš 
anksto. Kaina — £1.50.

Kreiptis i A. Jovarą. Tel. Bellshill 4549.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugsėjo 18 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — rugsėjo 25 d., 1 vai. p. p.
NOTTINGHAME — rugsėjo 18 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
DERBYJE — rugsėjo 18 d., 14 vai., Brid

ge Gate.
NOTTINGHAME — rugsėjo 25 d., 11.15 

vai., Lietuvių židinyje.
PETERjEOROUGH — rugsėjo 25 d., 325

Eastfield Rd., S. B. O. Vaitkevičių re-
ROCHDALE — rugsėjo 18 d., 11.30 vai.,

Pallotinų vienuolyne, Manchester 
Rd.

MANCHESTERYJE — rugsėjo 25 d., 11 
vai., Lietuvių Namuose.

SIŪLO ANTRĄ LAIKRAŠTĮ
„Išeivių Draugas“ (Nr. 9) išspausdino

K. Vilkonio straipsnį-atsišaukimą, kuria
me siūloma „Išeivių Draugą“ padaryt: 
„antruoju veiksmingu savaitraščiu lietu
viams išeiviams britų salose ir Europoje“.

Esą, „Europos Lietuvis“ nepatenkinąs 
visos išeivijos Europoje, ir daugelis išei
vių neturį progos jame pasisakyti. Be to, 
jis siūlo įsivesti vieną puslapį, skirtą tik
tai juokams ir humorui...

,;E. Lietuvio“ redakcija taip pat yra ga
vusi panašų laišką, kuriame siūloma laik
raštį prijungti prie „Išeivių Draugo“ ir jo 
leidimą perkelti į Škotiją. Verta pagalvo
ti...

„Išeivių Draugo“ redakcija savo priera
še sako, kad K. Vilkonio „per aukštai už
simota“. Plačiau apie tai žada pasisakyti 
vėliau.

ŠVEICARIJA
DR. A. ŠTROMO PASKAITA

Rugpiūčio 19 d. Zueriche Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenė sukvietė visų egzi- 
lų bendruomenių valdybų susirinkimą, 
kuriame paskaitą skaitė iš Anglijos atvy
kęs dr. A. Štromas. Paskaitoj taip pat da
lyvavo šveicarų naujos politinės organi
zacijos, pasivadinusios Die Stimme der 
Schweigende Mehrheit, atstovai.

Paskaitos tema — Opozicija Tarybų Są
jungoje. Jau pats pavadinimas byloja, 
apie ką ten buvo kalbama. („E. Lietuvio“ 
skaitytojai bus supažindinti su šia pa
skaita kiek vėliau, išspausdinant ją išti
sai).

Zuericho spauda (Zuercher-See Zei- 
tung) įsidėjo platų paskaitos aprašymą, o 
laikraščio atstovas turėjo pasikalbėjimą 
su paskaitininku. Kadangi paskaita buvo 
vokiečių kalba, tai jos tekstas taip pat pa
sirodys šveicarų spaudoje.

Šitam lietuvių suorganizuotam susirin
kimui pirmininkavo dr. A. Gerutis, o prie 
jo suorganizavimo labai daug prisidėjo 
dr. Pečiulionytė, dr. Jakaitis ir kt.

Lenkų tautinės grupės atstovai, atsidė
kodami dr. Štromui už paskaitą, įteikė 
jam lietuviška tautine juosta perrištą gė
lių puokštę.

Ta pačia proga paminėtina, kad dr. A. 
Štromas praleido visą savaitę Muenchene, 
bendraudamas su klausytojais Lietuvoje 
per ,;Laisvės“ radiją.

Lapkričio 24-28 d. d. jis vyksta į San 
Francisco, kur rupošiama tarptautinė 
mokslininkų konferencija — „The Search 
for Absolute Values in a Changing 
World“. Šitos organizacijos paskaitų seri
joje dr. A. Štromas kalbės apie Taikos 
strategiją (Strategy for Peace).

Skautiškuoju keliu
LSS 60 METŲ SUKAKTIS IR ŠEŠTOJI 

TAUTINĖ STOVYKLA
Prieš 60 metų suliepsnojo pirmieji 

skautiški laužai laisvojoje Lietuvoje. To
kius pat laužus prieš 30 metų keli skauti
ninkai ir vadovai uždegė čia, Anglijoje, 
pasiryždami tęsti skautiškąjį darbą išei
vijoje.

Skautiški laužai liepsnoja Amerikos, 
Australijos ir Europos žemynuose. Pasi
ryžusių vadų dėka jaunimas vis dar su
buriamas į skautiškas stovyklas prie 
skautiškų laužų. Anglijos rajone 'taip pat 
šis skautiškas darbas tęsiamas arti 30 me
tų, nors keitėsi veidai, rankos ir darbai.

Veiklos sukakčiai atžymėti 1978 metais 
Lietuvių Skautų Sąjungos vyriausioji va
dovybė, susitarusi su Australijos lietuvių 
skautų vadovais, rengia pagrindinę 6-ąją 
skautų Tautinę Stovyklą, kuri įvyks Aust
ralijoje, 1978 m. sausio 2-14 dienomis prie 
Melbourne.

Į šią Tautinę Stovyklą suskris skautai 
ir jų vadovai iš visų pasaulio kampų, o 
daugiausia iš JAV.

Anglijos rajono vadovybė yra užsimo
jusi siųsti savo atstovę, kuri reprezentuos 
Anglijos Rajono skautus ir atstovaus Di
džiosios Britanijos lietuviams. Praėjusio
je skautų stovykloje buvo pasiūlyti du at
stovai: v. s. J. Alkis ir ps. R. Valteris. De
ja, dėl susidariusių aplinkybių juodu at
sisakė. Šioje skautų-jaunimo stovykloje, 
įvykusiame skautų-jaunimo posėdyje, bu
vo pasiūlyta ir pakviesta vyresnioji skau
tė, skiltininkė Daina Traškaitė, kuri suti
ko vykti į Australiją ir atstovauti LSS 
Anglijos Rajonui ir D. Britanijos lietu
viams šiame didžiajame skautiškos šei
mos įvykyje.

Vyr. skaut. si. Daina Traškaitė įstojo 
į jaun. skaučių eiles 1959 m. Tos vasaros 
stovykloje davė jaun. skautės įžodį. 1962 
m. (E'radforde davė skautės įžodį, o vyres
nės skautės įžodį davė 1975 m. skautų va
saros stovykloje. 1976 m. vadovavo sesių 
•pastovyklei, 1977 m. skautų ir jaunimo 
stovykloje ėjo sesių pastovyklės pavaduo
tojos pareigas, įdėdama daug širdies, dar
bo ir sumanumo. Bradforde baigė gimna
ziją, o Londone mokytojų seminariją 
(1975 m.). Dabar dirba Bradford© miesto 
valdybos Socialiniame skyriuje, vaikų 
prieglaudų priežiūros asistente. Gražiai 
lietuviškai kalba ir rašo. Turi gražų bal
są, sugeba pravesti įvairiausius skautiš
kus užsiėmimus. Tad linkime geros sėk
mės ir laimingos kelionės.

Kelionei lėšos telkiamos per lietuviškas 
organizacijas, klubus ir pavienius rėmė
jus. Iki šiai dienai jau gauta 185 svarai. 
Tai didelė, padrąsinanti, bet dar nepakan
kama parama. Tikime, kad į pagalbą 

ateis ir tie, kurie iki šiol dar neatsiliepė.
Per paskutiniuosius 15 metų aktyviai 

dalyvaujant skautiškame gyvenime man 
daugiausia teko kreiptis į mieląją visuo
menę lėšų reikalais ir reikšti padėką už 
skautams teikiamąją paramą. Tada ir šį 
kartą iš anksto dėkoju, tikėdamas, kad 
visuomenė skautiškuosius reikalus pa
rems.

Jei kas dar galėtų mūsų atstovės kelio
nę paremti (lėktuvo bilietas iš Londono į 
Melbourną kaštuos daugiau kaip 500 sv.), 
nuoširdžiai iš anksto dėkojame.

Lietuviškosios organizacijos, kurios no
rėtų perduoti sveikinimus Tautinei Sto
vyklai, Australijos lietuviams ir skau
tams, prašomos juos iš anksto paruošti ir 
prisiųsti.

Lėšas ir sveikinimus siųsti šiuo adresu:
J. Masflauskas, 7, The Crescent, May- 

field, nr. Ashbourne. Derby's, DE6 2J E.
Budžiu,

v. s. J. Maslauskas

JAV SPAUDA APIE BRAŽINSKUS
Rugpiūčio 26 d. „Washington Post“ įsi

dėjo informacinį straipsnelį apie P. ir A. 
Bražinskus. Jame atpasakotas (Bražinskų 
kelias nuo 1940 metų iki paskutiniųjų die
nų. Be kita ko, ten rašoma: „Teisingumo 
ministerija bando ramiai deportuoti į Ru
siją Sovietų disidentą ir jo sūnų“.

Toliau aprašoma, kaip Bražinskai 1970 
m. pateko į Turkiją ir pagaliau atsidūrė 
Amerikoje, kuri neturi šios rūšies žmonių 
išdavimo sutarties su Sovietų Sąjunga.

„Tačiau JAV, atrodo, nusilenks Sovietų 
reikalavimams ir gali netrukus juos grą
žinti, nors Valstybės departamento tar
nautojai yra pareiškę, jog „visiškai gali
mas dalykas, kad jie 'bus nužudyti“.

Laikraštis priduria, kad Bražinskai 
priešinasi deportacijai motyvuodami, kad 
jie yra politiniai pabėgėliai. Kongresma- 
nas R. K. Dornan stengiasi išgauti Bra
žinskams imigrantų teises. Tačiau laik
raštis sako, kad Teisingumo ministerija 
laiko juos kriminaliniais nusikaltėliais ir 
jau esanti davusi parėdymą sūnaus de
portacijai. Tėvo deportacijos klausimas 
taip pat būsiąs greitai išspręstas jam ne
palankia prasme.

JAV lietuvių spaudos žiniomis, atitin
kami valdžios organai esą užtikrinę, kad 
Bražinskai nebūsią deportuoti į Sovietų 
Sąjungą.

BULGAKOVO VEIKALAS MASKVOS 
TEATRE

Maskvos Tagankos teatre septynias sa
vaites ėjo vaidinimas „Ponas ir Margari
ta“, parašytas pagal seniau draudžiamą 
M. Bulgakovo romaną. Nors vaidinimas 
nebuvo skelbiamas, bet 650 vietų teatras 
visada buvo mušte primuštas.

Veikalas vaizduoja Maskvoje apsilan
kiusį Velnią, kuris pajuokia Stalino lai
kų tironiją, grobstymus ir biurokratiją. 
Vedama paralelė tarp Jėzaus ir beprotna
myje uždaryto moderniško sovietų rašy
tojo. Scenoje pasirodo net nuoga moteris, 
nugarą atsukusi į publiką.

Sovietų teatro kritikai visą laiką tylė
jo, nežinodami, ką apie veikalą pasakyti. 
Pagaliau prabilo „Pravda“, pareikšdama, 
kad scenoje vaizduojamas gyvenimas 
esąs iškraipytas, nes nuo Stalino laikų jis 
esąs pasikeitęs iiiberalėjimo linkme. Vai
dinimas nebuvo uždraustas, tik nugarą 
rodanti nuoga mergina pasisuko šonu į 
publiką...

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

SKAITYTOJŲ ŠEIMA

Štai E. Lietuvis (seniau buvęs Britani
jos Lietuvis) jau atšventė 30 metų su
kaktį. Tos sukakties džiaugsmu dalijamės 
ir mes, skaitytojai, kurie prenumeruoja
me savo laikraštį nuo pirmosios dienos.

Apgailestaujant reikia paminėti, kad 
skaitytojų šeimoje jau vis daugiau .atsi
randa ir tokių, kurie, pramokę angliškai, 
atsisako savojo laikraščio. O kas bus dar 
po 30 metų?

Mane įgąsdina spaudoje pasirodę būkš- 
tavimai dėl mūsų spausdintojo žodžio 
menkėjimo. Kodėl niekas skaitytojų šei
mai nepaaiškina ir neužtikrina, kad mes 
dar ilgus metus turėsime savo laikraštį ir 
knygas?

Laikraštis mūsų lauktas, prašytas, 
nes jis tėvelių kalba rašytas.

J. Liobė

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
l LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PT

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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