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Paminklai ir
planavimai
Tik dabar jau ir viešai Lietuvoje prasi
tariama, kiek žaizdų — daugeliu atvejų
nebepagydomų — Lietuvos kultūros pa
minkluose pridarė vadinamųjų „komu
nizmo statytojų“ siautėjimas, šiandien
daug kalbama apie tų paminklų apsaugą,
šis tas ir daroma, bet nuostoliai vis dar
nesustabdomi.
Lit. ir Meno bendradaibis (bal. 30 d.)
rašo: „Ar taip jau būtina aptarinėti ir
svarstyti tą patį? Be abejo, dar ginčytinos
(Vilniaus) senamiesčio ribos, eilė
kitų
klausimų. Bet Bernardinų ansamblio ar
kito architektūrinio paminklo kapitalinės
sienos neklaus, kiek joms dar stovėti. Jos
reikalauja priežiūros ir restauracijos
šiandien. Pavyzdžiui, Petro ir Povilo baž
nyčios zakristijos lubos kiaurai permirku
sios. Su laiku drėgmė, patenkanti per sto
go kiaurymes. „lips" aukštyn ir aukštyn.
Ką darysime, kai ims byrėti vertingiausi
vidaus papuošimai? Kviesimės iš kažin
kur restauratorius, sudarinėsime milijo
nines sąmatas remontui, kaip Kauno ka
tedros atveju?"
Architektas V. Žemkalnis pasikalbėjime
„prie apskrito stalo" Kultūros barų 3 nr.
sako: „Mūsuose tebėra tendencija ne
kreipti
dėmesio į specialistų įspėjimus
spaudoje apie daromą kultūros pamink
lams žalą... Paimkime kad ir architekto
Stuokos - Guzevičiaus katedrą, dabar Pa
veikslų galeriją. Pats pastatas su savo in
terjeru yra taip pat muziejus. Todėl labai
svarbu, kad nauji eksponatai ir senas pa
statas turėtų tam tikrą ryšį, kad atitiktų
vieni kitus... Bernardinų bažnyčios, jau
daugiau kaip 20 metų esančios Vilniaus
Dailės instituto žinioje, interjeras smar
kiai apnaikintas, ir tai padaryta pačių
dailininkų. O kuo pateisinti neapsaugoto
buv. Visų šventų bažnyčios interjero apnaikinimą visai neseniai, mūsų dienomis!
Čiurlionio paveikslų apsauga rūpinamasi
jau daug dešimtmečių, tačiau ir lig šiol ji
dar neišspręsta. Paskutiniais metais išmū
rytos sienos, bet, negaunant reikalingos
aparatūros, paveikslų apsauga vis dar ne
užtikrinta..."
O prof. Galaunė kalba svečiui
(Kult,
baruose, 3 nr.):
„Va. ant stalo gulį paskutinis leidinys
apie liaudies meną. Raižiniai ir tapyba.
Labai originali ir įdomi kūrybos šaka,
bet širdį spaudžia pagalvojus.
kiek tų
liaudies kūrinių dingo per mūsų pačių
trumparegystę. Nekalbant jau apie Mažei
kių muziejų, kuriame buvo daugiausia
raižinių ir kuris sudegė. Bet buvo ir ki
tuose ir dingo be žinios. Kaip ir sudegin
tos liaudies skulptūros, sudaužyti kryžiai
— nemokšų primityvios „antireliginės"
kovos aukos. Tie nuostoliai nebepataiso
mi...
„Mes buvome jūsų metuose darbingesni. Kai atidarėme Čiurlionio galeriją, iš
viso dirbome tik keturiese. įskaitant pečkurį, ir susitvarkėme. Ir nesiskundėme,
nors darbo buvo begalės".
Lit. ir Meno kitas bendradarbis (bal.
30 d.) susirūpinęs rašo apie Kėdainius:
„Čia senoji miesto dalis pradėta tvarky
ti jau praėjusiais metais. Pirmosios chi
rurginės operacijos atliktos Smilgos rajo
ne, kuriame būdingas gatvių tinklas susi
formavo XVI a. viduryje... Išlikę menka
verčiai mediniai namukai tikrai miesto
nepuošė... Šių namelių vietoje dabar sta
tomi tipiniai penkiaaukščiai mūrai. Jei jie
iškiltų visai naujame mikrorajone, būtų
visai pateisinama, tačiau daugiaaukščių
tipinių pastatų kaišiojimas senamiesčio
teritorijoje, kur vyrauja XVI - XVII am
žiaus gatvių tinklas su miniatiūriniais
kvartalais, — vargu..."
Autorius suskaičiuoja visą eilę Kėdai
niuose išsaugotinų pastatų, primena, kad
Kėdainių senamiestis turi urbanistinio
draustinio teises, kad numatyta rengti jo
rekonstrukcijos planą, bet... tipiniai pen
kiaaukščiai pastatai jau veržiasi, nelauk
dami, kol architektai ką suplanuos.
(E)
STRAIPSNIAI APIE KARĄ

LIETUVOJE
Britanijoje leidžiamasis History of the
Second World War V tomo 16 .sąsiuvinyje
išspausdino du straipsnius apie karą Lie
tuvoje.
Vienas straipsnis parašytas ruso, o ki
tas — Australijoje gyvenančios Kava
liauskaitės, kuri reiškia nepriklausomybinį požiūrį ir nušviečia okupacijas ir išve
žimus.

„Papildomas plotas” lietuviams
Vilniškėje spaudoje dažnai su tam tikru
pasitenkinimu skelbiama, kad Lietuvos
įmonių gaminiai, lietuvių dailininkų kūri
niai, net dailiau išleistosios lietuviškos
knygos išsiunčiamos į, taip sakant, „bur
žuazinių" kraštų parodas ar muges. Girdi,
štai, ten ir ten ir Lietuva yra atstovauja
ma. Užsienių lietuvių, kurie patys kartais
turi progos tokias parodas aplankyti, toks
„atstovavimas" niekuomet neįtikino, nes
Lietuva kaip tokia, tegu ir tarybinė, tose
tarptautinėse parodose ir mugėse iš tiesų
iki šiol dar niekuomet nebūdavo atstovau
jama. Lietuviški gaminiai, kūriniai ar kny
gos visuomet, kaip taisyklė, būdavo įrikiuojami į bendrą Sovietų Sąjungos eks
poziciją: Vilniuj gamintos staklės stovėda
vo šalia kokios nors ukrainietiškos maši
nos, lietuviški gintaro dirbiniai—šalia tra
dicinių rusiškų medžio tapybos dailenybių,
o lietuviai dailininkai paprastai atstovau
davo Sovietų Sąjungai, taip kad kritikai
juos senu įsibėgėjimu dažnai ir pavadinda
vo „rusais". Lietuviškasis tokių parodų in
dėlis „tešlovindavo“, sovietinės spaudos
žodžiu pasinaudojus, pačią Sovietų Sąjun
gą, o viešojoje Vakarų nuomonėje tai bu
vo ir tebėra tolygu Rusijai. Ypačiai aki
vaizdu tai buvo Ekspo 67 parodoje Montrealyje, kurią aplankė tūkstančiai užsienių
lietuvių, kurie sovietiškame pavilione tik
lietuvių vadovų dėka galėjo susirasti lietu
vių sukurtuosius eksponatus.
Užsienių lietuvių spauda jau daug kartų
yra atkreipusi dėmesį į tą skirtumą, kuris
susidaro tarp Vilniaus laikraščių skelbia
mo Lietuvos „atstovavimo“ tarptautinėse
parodose ir šiek tiek kitokios tikrovės pa
čiose tose parodose. Laimingi tokia padėti
mi būti negalėjo nė lietuviai Lietuvoje,
pradedant į parodas siunčiamųjų darbų
kūrėjais ir baigiant atitinkamais Vilniaus
pareigūnais: kiekvienas juk nori būti tuo,
kuo yra, ir niekas juk netrokšta netekti sa
vo tapatybės...
Užsienių lietuvių reiškiamosios nuomo
nės ir jų spauda, atrodo, vis dėlto susilau
kia šiokio tokio dėmesio ir dabartinės Lie
tuvos valdžios sluoksniuose, o kadangi so
vietinėje santvarkoje visi principiniai ir
svarbesnieji sprendimai yra daromi ne kur
kitur, kaip Maskvoje, matyti, ir atitinkami
Maskvos įstaigų darbuotojai kartais at
kreipia dėmesį į lietuvių išeivių spaudą,
arba jų dėmes} atkreipia patys lietuviai
pareigūnai Vilniuje.
Gegužės 16 d. Vilniaus dienraščiai pa
skelbė smulkesnių žinių apie busimąją so
vietų prekybos ir pramonės parodą, kuri
rugpiūčio 6-24 d.d. vyks Londono Earls
Court parodų salėje. Iš tų pranešimų pa
aiškėjo, kad šįkart išstatomieji atskirų res
publikų darbai nebebus įrikiuoti į bendrą
„visasąjunginę" parodą, bet kiekviena jų
turės ir savo atskirą skyrių, o Baltijos res
publikoms parodos organizatoriai net pa-

KAS BUS PL SEIME?
Rugpiūčio 29 d. — rugsėjo 2 d. New
Yorke ruošiamame Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės III Seime jau numatytos
šios paskaitos: „Laisvinimo kova ir lais
vės perspektyvos" — Vliko pirm. dr. J. K.
Valiūno. „Okupuotos Lietuvos padėtis ir
išeivija" — St. Lozoraičio, jr., „Išeivijos
kultūros ir švietimo rūpesčiai" — Kana
dos LB pirm. A. Rinkūno, „Valstybingu
mas ir tautiškumas“ — prof. dr. A. Kli
mo.
Literatūros vakarui vadovaus rašyt. P.
Jurkus. Tikimasi, kad literatūros vakare
dalyvaus svečias iš Australijos rašyt. P.
Andriušis.
Jaunimo pasirodymai: motorkada, pa
rodos, sporto varžybos, Miss Lithuania
rinkimas.
Bus Seimo banketas, iškilmingos Seimo
pamaldos, iškilmingas Seimo posėdis: kul
tūrininkų ii- kultūros darbuotojų pagerbi
mas, 1968 metų premijų įteikimas. Didžia
jame koncerte bus simfoninė dalis: sim
foninis orkestras, solistai: Stankaitytė,
Baras, Vaznelis; dirigentas: Vyt. Marijošius. Kompozitoriai: Gaidelis, J. Kačins
kas, Lapinskas. Visi kūriniai nauji ir pir
mą kartą išpildomi.
Pasirodys Čiurlionio ansamblis iš Clevelando, vad. muz. A. Mikulskio. Meno
paroda pirmą kartą Amerikoje ruošiama
skaidrėmis. Numatoma apie 2000 darbų
paroda. Ekskursija laivu apie New Yorką — vainiko padėjimas prie Laisvės sta
tulos.
Seimo vadovas — red. Paulius Jurkus
(Seimo programa ir sveikinimai).
Numatoma susukti filmą, paruošti al
bumą nuotraukų, užrekorduoti į juostą
Seimo darbus, surinkti viską, kas
bus
lietuviškoje periodinėje spaudoje apie III
PLB Seimą.

skyrė papildomą plotą. Dar daugiau: Lie
tuvos skyrius būsiąs didžiausias iš Pabal
tijo respublikų ir užimsiąs daugiau kaip
600 kvadratinių metrų ploto.
Toks Baltijos respublikų ir ypačiai Lie
tuvos iškėlimas šioje parodoje, be abejo,
yra sietinas su tuo nykiu įspūdžiu, kurį iki
šiol palikdavo tas tariamasis Lietuvos „at
stovavimas“ tarptautinėse parodose. Tai
pagaliau išryškėja ir iš vyriausiojo lietu
viškojo tos parodos tvarkytojo M. Ka
niausko (pilnas titulas: „LTSR Parodų ko
miteto narys ir LTSR ministrų tarybos pa
rodų grupės vedėjas“) pasisakymo, kad jis
iš dalyvavimo Earls Court parodoje tikisi
ne tik susilaukti užsakymų eksportuoti ga
minius į Angliją. Pasak M. Kaniausko,
„svarbiausia, kad D. Britanijos gyvento
jai ir Londono svečiai galės akivaizdžiai
pamatyti, kokia Lietuva šiandien". ŽoDIDIEJI BROLIAI VALDŽIOJ

džiu, ne prekyba, bet propaganda buvo
akstinas lietuviams šioje parodoje duoti
„papildomo ploto".
Iš tiesų, šalia įprastinių tokiose parodo
se išstatomųjų gaminių, kaip tiksliosios
staklės, baldai, tekstilės gaminiai, įvairūs
prietaisai ar maisto produktai, svarbią vie
tą porodoje užimsianti visokia propagan
dinė bei informacinė medžiaga, pradedant
25 didelio formato skaidrėmis, dokumenti
nių ar reklaminių filmų juostų demonst
ravimu ir baigiant Vilniaus leidyklų išleis
tomis knygomis. Kad lietuviškasis tos pa
rodos skyrius yra skiriamas ne vien tik
anglų publikai, liudija faktas, jog parodo
je dalijami informaciniai spaudiniai būsią
ne tik anglų, bet ir lietuvių kalba.
Lietuviškąjį tos parodos skyrių supro
jektavo architektas Tadas Baginskas, ku
ris nurodo, kad „labai įspūdingai nuteiks
erdvinis vitražas, kurio tematika „Vilnius
— Lietuvos sostinė“. Autorius — dailinin
kas Algimantas Stoškus. Aštuonių metrų
mobilus vitražas tikrai darys nuostabų
įspūdį; efektingai apšviesti stiklo gabalai
suksis...". A. Stoškus, viduriniosios kartos
dailininkas, savo darbus išstatęs ir Ekspo
67 parodoje Montrealyje, tur būt, aplamai
laikytinas vienu stipriausių dabartinių vitražistų,
Vilniaus dienraščiai, beje, tą parodą gar
sindami, neišvengė ir kai kurių keisteny
bių. Earls Court, sakykime, jų aprašuose
išvirto į sunkiai beatpažįstamą „Erlz
Kort“, o, tą parodų salę aprašinėdami,
dienraščiai taip ir nesutarė dėl jos ploto.
„Tiesos“ nuomone, Earls Courto parodų sa
lė turinti 15.000 kvadratinių metrų ploto,
o „Komjaunimo tiesa“ tą plotą jau padvi
gubino iki 30.000.
(reni)

Lietuvos teritorijoj suorganizuotos ko
munistų partijos sekcijos ne tik viršūnė
Vilniuje, bet ir miestuose bei miesteliuose
rūpestingai nusagstyta rusais, šių metų
piadžioj buvo atliekamas rajkomų (rajo
ninių partijos vadovybių)
perrinkimo
formalumas. Laikraščiuose ta proga mi
nimi, kur kokie dabar yra rajoniniai se
kretoriai. Beveik kiekviename rajone vie
nas iš trijų sekretorių yra rusas. Pavyz
džiui: Akmenėj — N. Krasilnikov, Anykš
čiuose — D. Grabusov, Eišiškėse — A. N.
Novikov (pirmasis sekr., šalia jo — Milaszewicz, S. Greviški), Ignalinoj — P.
Kolesnikov, Jonavoj — F. Žabin, Jonišky
— A. Guščin, Kaišiadoryse — V. Kiuršin,
Kauno rajone — A. Smirnov, Kupiškio —
A. Sagulin, Mažeikių — V. Šarapajev,
Panevėžio raj. — J. Kalčiova, Raseinių —
Lev Molotok, Rokiškio — S. Boldarev, Ši
lutės — N. Berdnikov, Širvintų — S. Ko
PASIRODYMAS TEATRINIUOSE
rovin, Švenčionių — K. Finogenov, Trakų
— Grigorij Mogilcev, Varėnos — P. ČiuMENUOSE
derov, Vilniaus (užmiesčio) — V. Petuch,
Gegužės 5 d. Vilniaus dramos teatre sa
N. Byčkov ir V. Gubin, Zarasų — A. Tuvo diplominį darbą parodė jaunas režisojezov, E. Petrova...
Vilniaus miesto sudėtingesniame komi rius P. Bielskis, ką tik baigęs studijas Vil
tete: J. Bie'.ousov, A. Šachraj, G. Simo niaus konservatorijos teatro fakultete. Tai
nenko, A. Masiuk, R. Jadevič, N. Uksov... buvo spektaklis, sudarytas iš 3 amerikie
Kauno mieste — L. K. Maksimov, N. Laš- čių rašytojų kūrinių: D. Galsworthy „Sau
kov, F. Butylkin, I. Golubov... Klaipėdoj lė", Tennesee Williams „Pasmerkti na— D. Rožnov, Panevėžy — V. Palksin, mai" ir W. Saroyano „Ei, žmonės“. DebiuŠiauliuose — V. Avralev...
tantas buvo ne tik režisorius, bet ir deko(E) racijų autorius.
(E)

Septynios DIENOS
Padėtis su neaiškia išeitim
Visuotinis streikas sustabdė visą Pran
cūzijos gyvenimą. Kol kas iš tos padėties
nerandama išeities. Prezidentas paskubom
grįžo, nebaigęs savo viešnagės Rumunijoj.
Parlamentas svarstė pasitikėjimo vy
riausybei klausimą. Pasitikėjimas pareikš
tas tik 11 balsų dauguma. Vyriausybę par
lamente išgelbėjo nepriklausomieji res
publikonai, kurie už ją balsavo.
Streikas yra palietęs apie 9 mil. darbi
ninkų.
Profesinės sąjungos jau pradeda šnekėti,
kad jos esančios pasiryžusios tartis. Pa
grindiniai jų reikalavimai: panaikinti per
nykštį socialinio draudimo potvarkį, nu
statyti ne mažesnį kaip 600 frankų atlygi
nimą mėnesiui ir ankstyvesnį pensijos am
žių ir sumažinti savaitinį darbo valandų
skaičių.

Naujienos Vidur. Rytuose
Izraelis, Jordanas ir Egiptas sutiko pra
dėti tartis dėl taikos su J. Tautų misija.
Pasitarimai jau pradėti.
Jei pasitarimai pasibaigtų nesėkmingai,
tada Britanija iškeltų savo pasiūlymus.

Kariuomenė Čekoslovakijoje
Ryšium su pastaraisiais pasikeitimais Če
koslovakijoje, skelbiama, kad ten bus lai
koma iki 12.000 ne čekų karių.
Čekoslovakija iš pradžių tokį pasiūlymą
griežtai atmetusi. Bet dabar tvirtinama,
kad daliniai būsią atsiųsti vykdant pasi
keitimą ir juos sudarysią lenkai, vengrai
ir bulgarai.

Italijos rinkimai
Italijos rinkimuose padidino balsų skai
čių krikščionys demokratai ir komunistai.
Nesutarimai Afrikoje
Socialistai daugiausia pralaimėjo.
Federalinė Nigerijos vyriausybė jau ku Ligi šiol kraštą valdė krikščionys demo
ris laikas kariauja su atskilusia ir Biafra kratai su socialistais. Tos abi partijos ir
pasivadinusia savo dalimi.
toliau turės pakankamą daugumą ir galės
Dabar jau keli Afrikos kraštai — Tan valdyti.
zanija, Gabonas, Dramblio Kaulo Krantas
ir Zambija — pripažino Biafrą. Juos įtiki Tunisas nepatenkintas
nęs Biafros vyriausybės nurodymas, kad
Tuniso prez. Bourguiba pareiškė, kad
Nigerija yra per didelė ir dėl to gali suda sovietinių pajėgų daugėjimas Viduržemio
ryti grėsmę kitiems Afrikos kraštams, va jūroje pakerta toje srityje galios pusiau
dinas, ją reikia skaldyti.
svyrą.
Federalinė vyriausybė nepatenkinta tuo, Prezidentas lankėsi JAV ir tarėsi su prez.
kad Biafra pripažįstama. Jos vado gen. Go- Johnsonu.
wono tvirtinimu, kiti kraštai pavydi Nige
rijai ir nemėgsta jos karinio režimo.
Pasitarimuose nieko nauja
Pasitarimai tarp JAV ir 'šiaurės Vietna
Atsakomos bazės
mo atstovų dėl taikos Vietiaame tebevyksta
Pakistanas įteikė JAV notą, kurioje pra Paryžiuje.
šoma likviduoti amerikiečių susisiekimo
Bet kol kas nieko nepasiekta. Abi pusės
bazę.
kaltina viena kitą.
Pastaruoju metu Rusija ir Kinija reiškė
protestą dėl tos bazės: amerikiečiai naudo Rumunijos norai
ją ją šnipinėjimui. 1960 m. iš tos bazės pa
Rumunijos prez. Ceausescus pareiškė
kilo skristi per Sov. Sąjungą amerikiečių Prancūzijos prez. <ie Gaulle'iui, kad jo
lakūnas Powers.
kraštas nori glaudžiau bendradarbiauti su
Pakistanas norįs taikiai gyventi su Sov. Vakarais, bet jokiu būdu nenori traukyti
Sąjunga, Kinija ir JAV.
ryšių su Maskva.

XXII metai

spaudoje
ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS
Chicagoje leidžiamas „Technikos žodis“
1968 m. 1 nr. išspausdino N. Balčiūno
straipsnį „Uždelstas entuziazmas XX-jam
amžiui“. Autorius 1967 m. kaip turistas
lankėsi Vilniuje ir Kaune. Čia spausdina
me jo įspūdžių ištraukas:
„Vilniaus aerodromo pastatas pokari
nis, bet su antikinėmis kolonomis. Stalino
laikais jos reiškė grožį, didingumą ir pre
stižą. Paimu taksį, šoferis nors ne lietuvis,
bet lietuviškai supranta. Užmiesčio gatvės
daug kur tik grįstos, neasfaltuotos. Nerin
gos viešbutis. Tai vienas pirmųjų pokari
nės moderniosios architektūros kūrinių
Lietuvoje, apie 1962 m. įrengtas brolių A.
ir N. Nasvyčių. Jaučiama fantazija, tik
naudotos medžiagos atrodo nepakankamos
kokybės. Ir darbas ne visur pakankamai
kruopštus.
„Čia pat už sienos restoranas, taip pat
Neringos vardu. Erdvi, bet gana jauki pa
talpa. Trikampiai staliukai ir puošnios de
talės rodo, kad labiau siekta grožio, negu
patogumo. Gretimas Vilniaus restoranas,
tame pat Gedimino (dabar Lenino) pros
pekte irgi įrengtas 19 a. name. Pastatų vi
daus moderninimas, paliekant istorinę iš
orę, Vilniuje tiek pat žinomas, kaip ir Va
karų Europoje. Nuo Vakarų Europos se
namiesčių senąjį Vilnių ar Kauną dau
giausia skiria dažai. Lietuvoje daug kur
sienas dengia dar „buržuazinių“ dažų li
kučiai.
„Einu į katedrą, dabartinę išvaizdą įgi
jusią po L. Stuokos-Gucevičiaus rekons
trukcijos 18 a. Dabar ten paveikslų gale
rija. Įėjimas 10 kap. Kazimiero koplyčia
palikta. Pastatas išdažytas ir prižiūrėtas.
Išdažyta ir 17 a. baroko šv. Kazimiero
bažnyčia. Čia dabar ateizmo muziejus. Pa
kankamai prižiūrėta atrodo šv. Onos baž
nyčia. Tą popietę pataikiau į pamaldas.
Maža bažnytėlė buvo pilna. Lankytojų
amžius įvairus. Įspūdis, kad ją lanko ma-”
žiau privilegijuota publika: apsirengimas
truputį prastesnis, negu gatvėje sutinka
mų. Aušros vartų koplyčia atrodo kaip
seniau. Koplyčioje prie durų kabo varpe
lis su parišta liaudies raštų juosta. Juos
tos spalvos primena geltoną, žalią ir rau
doną. Atrodo, kad dabartiniai pareigūnai
nesiduoda perdaug lengvai įsiutinami.
Gatvėje prieš vartus klūpo kelios moterė
lės.
„Tikrasis gyventojų entuziazmas šven
čiamam spaliui (Spalio revoliucijai 1917
m.) išskaitomas Liaudies meno parodos
lankytojų knygoje: „Mažiau šlovės spa
liui, daugiau sveiko liaudies humoro“.
Naujas ne tik viduje, bet ištisai yra Dai
navos restoranas. Jis garsėja, kaip nakti
nis klubas. Lietuvos sąlygom tai reiškia,
kad ten iki vėlumos groja šokių muziką,
tarpais gana temperamentingą. Išskyrus
tvistą, šokama pabrėžtinai lėtai. Tokia
mada.
„Vilniuje parodos ruošiamos Vingio par
ko pavilione, kurio kitoje pusėje prilipdy
ta estrada dainų ir šokių šventėms. Neto
liese, tarp medžių ant tvorų pamautos
puodynės, o lankytojų atsisėdimui pristyt.a kaladžių. Tas kaimiško ir skautiško sti
lių mišinys tai kavinė Lakštingala. Ji bu
vo įrengta, kaip vienos parodos priedas,
bet taip patikusi žmonėms, kad palikta
visam laikui.
„Vos įėjus į Rasas, priėjo dvi moterys,
matyti, iš provincijos, ir pasiteiravo kur
palaidotas Mykolaitis-Putinas, Netoli Pu
tino guli Boruta, Cvirka. Sruoga, Basana
vičius. Jonas Šimkus, „Stalino premijos
laureatas" Tallat-Kelpša, B. Dauguvietis,
Chadaravičius. Jonas Marcinkevičius, Po
vilas Pakarklis (kuris po karo raginęs lie
tuvius užimti likusį pustuštį Vilnių). Petro Vileišio šeimos koplytėlės duryse už
kištas gladiolas. Tai retenybė Vilniuje.
Atokiau — medinis apšepęs kryžius Lie
tuvos universiteto rektoriui Mykolui Roemeriui. Ant kalnelio — kuklus M. K. Čiur
lionio paminklas ir Povilo Višinskio ap
trūnijęs, krucifiksą pametęs kryžius.
„Vilniaus gatvėse žmonės mašinų sau
gosi per pusę kvartalo. Vilniuje mašino
mis važinėja tik aukštesnioji klasė, tad ir
judėjime negalima tikėtis lygybės.
„Važiuodamas į Vilnių, tikėjausi miestą
rasiąs užgožtą stalininiais architektūros
tortais. Taip buvo galima spręsti iš iliust
racijų spaudoje ir iš atviručių, patekusių į
Vakarus. Dėkui Dievui,
tokie pastatai
kaip Kauno ar Vilniaus geležinkelio sto
tys yra tik pavieniai. Lėšų stoka ar nepa
kankama planavimo ir statybos sparta
Rusijos architektams sutrukdė sustalinti
Lietuvos miestų vaizdą“.
(rem)
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Mes, jie ir anie

Prof. Z. Ivinskis

„STIMME DEK FKEIHEIT“ APIE MUS

60 METŲ AMŽIAUS PROGA

Pabaltijys viešojoje pasaulio nuomonė
je yra maždaug vienalytė sąvoka. Vaka
riečių tarpe mažai kas skiria lietuvius,
latvius ir estus, o, kiek žinome, panašiai
yra ir rytinėje Europoje, net pačioje So
vietų Sąjungoje visas Pabaltijys populia
riai vadinamas „naša zagranica“, atseit,
„mūsų užsieniu“.
Baltijos kraštai iš tiesų sudaro tam tik
rą vienumą, ypačiai dabartyje. Istorinio
likimo bendrumą, geo'olitinė radėtis, nū
dienė kultūrinio ir kūrybinio gyvenimo
problematika, visuomeniniai santykiai,
ekonominiai galvosūkiai, tautiniai klau
simai, ateities svajonės ar dabarties už
daviniai
visoms trims Baltijos tautoms
yra vienodi.
Tik užkliudžius kūrybinio
gyvenimo turinį — grožinę literatūrą,
dailę, muziką, — tektų apie estus, latvius
ir lietuvius pakalbėti atskirai, nors ir į
tokias temas galima būtų žvilgterėti sin
tetiniu, suvestiniu būdu.
Gilinantis į istorinę Baltijos tautų eigą,
ypačiai į senesniuosius laikotarpius, be
abejo, tektų atskirai nušviesti kiekvienos
tautos nueitąjį kelią, tačiau ir šiuo atve
ju rastume ne vieną bendrumą, štai, kone
visuose lietuvių istorijos
aprašymuose,
kalbant apie pirmuosius rašytinius šalti
nius, minimas romėnų istorikas Tacitas,
kuris 98 metais savo veikale „Germania"
užsiminė vadinamąsias aisčių gentis. Lo
tyniškai jis rašė „aestorum gentes“,
ką
mes paprastai verčiame į „aisčius“, kai
tuo tarpu estų istorikai visiškai rimtai
mano, kad Tacitas kalbėjęs apie estus.
Vadinasi, jau pačiuose pirmuosiuose mū
sų istorijos rašytiniuose šaltiniuose mes
užtinkame bendrų baltiętiškų problemų,
kurios, be kita ko, leidžia į visą baltų is
toriją žvilgterėti bendru žvilgsniu.
Progų apie visas tris Baltijos tautas
vienoje vietoje pakalbėti
pastaraisiais
metais užsieniuose buvo apstu. Knygos,
brošiūros, periodika vadinamajam Balti
jos klausimui ne kartą yra skyrę vietos,
bet toji tema, berods, dar niekieno nebu
vo bandyta pagvildenti bendrai, suvesti
niu metodu. Vis atsitveriama gardeliais
— čia mūsų, čia jūsų, o ten — anų. žo
džiu, lietuviai pasakoja apie lietuvius,
latviai apie latvius,
o estai apie estus.
Apie Pabaltijį kaip tokį taip ir nebūna
parašoma.

Iš mūsiškių bene vienintelis W. C. Ba
naitis, ypačiai rašydamas ekonominėmis
temomis, atrodo, kartais nesutelpa gry
nai lietuviškuose rėmuose ir į ne vieną
ekonominio gyvenimo reiškinį pažvelgia
bendru Baltijos kraštų požiūriu.
W. C.
Banaičio dabartinės Lietuvos ekonominės
padėties
apžvalgos ir nagrinėjimai, tur
būt, aplamai laikytini vieni iš įžvalgiau
sių, o „wcb“ inicialais pasirašytas straips
nis „Sowjetwirtschaft in Litauen“
(So
vietinis ūkininkavimas Lietuvoje)
bene
bus stipriausias ir rimčiausias lietuviškos
tematikos rašinys „Stimme der Freiheit“
laikraščio balandžio mėnesio numeryje.
„Stimme der Freiheit“
(Laisvės bal
sas) yra Saarbrueckene, Vakarų Vokieti
joje. leidžiamas laikraštis, pats save api
būdinąs, kaip „mėnraštis už demokra
tiją, aktyvią laisvės politiką ir susijungi
mą“. Susijungimas, atseit, „Wiedervereinigung“, nūdienėje Vakarų
Vokietijoje,
žinoma, reiškia ne ką kita, kaip rytinės
ir vakarinės Vokietijų susijungimą į vie
ną valstybę. Bet visi 16 laikraščio balan
džio mėnesio laidos puslapiai yra skirti
baltiečiams. Pirmąjį puslapį puošia trijų
Baltijos valstybių herbai, ir yra išspaus
dinti estų, latvių ir lietuvių tautų him
nai kartu su vokiškais jų vertimais. Be
vyriausiojo redaktoriaus Friedrich Frit
sche vedamojo, visa kita numerio medžia
ga, atrodo, yra pateikta pačių baltiečių.
Tačiau ir šiame leidinyje
prisilaikoma
senojo, įprastinio gardelinio metodo
—kiekviena tautybė rašo tik apie save...
Tokiuose jungtiniuose baltiečių
leidi
niuose jau pradeda įsigalėti savotiška
„tradicija“: estai save pristato
skonin
giausiai arba bent patraukliausiai, o lat
viai — plačiausiai. Nuo panašios formu
lės ir šiame leidinyje, atrodo, nėra per
daug nukrypta. Lietuviams skirtuose tri
juose puslapiuose akysna krinta parink
tųjų iliustracijų blankumas. Juk šiandie
ną jau turime gana didelius gerų Lietuvą
ir lietuviškąjį gyvenimą
vaizduojančių
nuotraukų rinkinius (sakykime, vien tik
tai „Mūsų Lietuva“ tomuose, nekalbant
apie periodiką šiapus ir anapus), po ku
riuos pasirausus galima būtų buvę "lietu
viškąją šito leidinio dalį tikrai Įtaigiai ir
daug kultūringiau iliustruoti.
Be jau minėto „wcb“ inicialais pasira-

K. B ARENAS

S A LIB N A S
(3)
Iki šiol Ratas-Wheel buvo jai tik žmogus, geras
ir malonus žmogus, o dabar ji pradėjo galvoti ir apie
socialistą. Ne, jokiu žodžiu nei veiksmu pats Ra
tas savo socialistiškumo nepriminė jai, bet tos seno
sios kalbos, Justino urzgimas lyg šmėkla vis mintyse
ir akyse. Tokio gerumo socialistas jai geras ir dar
kartą geras, ir ji su Toniu gražiai praleis senatvę,
nes be jo nebemoka gyventi. Tik tas saliūnas, rodos,
bus pati didžioji kliūtis bendrajame jų kelyje. Na
mai — reikia namų, pinigai — reikia pinigų, o sa
liūnas, tas nelaimingasis saliūnas... Kai Tonis su
sikirto saliūne su Justinu, tai kalbėjo ne apie namus
ar pinigus, bet apie saliūną. Tik per savo gerumą
Tonis jai nė žodžio dar nepratarė ir apie saliūną.
Rodos, geriau nebūtų toks malonus, o imtų ir pasa
kytų: atsikratyk savo to saliūno!
Vakare Tonis vėl atėjo ir atsisėdo prie to pa
ties nuolatinio staliuko. Kai ji atskubėjo, Tonis atsi
stojo, išbučiavo jai abi rankas, ir tokį jį nėra kaip
klausti dėl saliūno.
— Toni, — tarė ji, kai jau aplinkui ūžė žmo
nės ir niekas pašalinis nebegalėjo išgirsti jos, — To
ni, tu cicilikas, ar ne?
— Taip, martele, cicilikas. Nuo jaunų dienų ci
cilikas, — ir Ratas-Wheel išdidžiai atsistojo prie sta
liuko, rodos, tam, kad didesnis pasirodytų. — Tai iš
Justino žinai, kad cicilikas. Atsimeni, dar ir čia iš
pradžių jis man liepė išeiti?
— Atsimenu, Toni.
— Tai ką? Cicilikas irgi žmogus.
— Aš žinau, Toni, žinoma.
— Tik tavo tas Justinas... Niekai.buvo žmo
gus, sakau tau, labai niekai, jam tik turtas ir pinigai
rūpėjo. Turtas tik ir pinigas! Dar būtų gyvenęs, tai
kelis saliūnus būtų nusipirkęs. Niekai buvo žmogus!
— Aš žinau, Toni, aš žinau.
Tą kalbą Ridikienė-Radish užvedė tyčia. Vie
ną kartą paaiškės saliūno reikalas! Stačiai ji neklau
sė, neišgirdo nė stataus atsakymo, bet tas Tonio
šviežias pasisakymas prieš turtus jai lygus atsaky
mui. Tai po nemigo tos nakties ji anksti išsiruošė į
kleboniją. Kas gi vargšus tuos geriau pažįsta, jeigu
ne kunigas! Kas bus toks teisingas padalyti pagal
reikalą?

Sukaktininkas gimė 1908 m. gegužės 25
d. Kaušėnų km., Plungės vis.. Telšių ap
skrityje.
17 metų būdamas baigė Telšių
gimnaziją, o 24 metų sulaukęs jau gavo
filosofijos daktaro laipsnį.
Studijavo Kaune, Muenchene ir Berly
ne istoriją. Būdamas 25 metų, parašė ha
bilitacinį darbą ir 1933 m. birželio 12 d.
išrinktas Vytauto D. universiteto Teologi
jos - filosofijos fakulteto
privatdocentu
prie visuotinės instorijos katedros, o nuo
rugsėjo 1 d. paskirtas laikinu tos kated
ros vedėju.
Tais pačiais metais pašauktas kariuo
menėn atlikti būtinos tarnybos. Tarnau
damas jis nepertraukė darbo universitete
ir išsitarnavo grandinio laipsnį. Paskaitas
skaitydavo kareivio uniformą dėvėdamas.
Tik kai skaitė specialiai karininkams, bu
vo paprašytas apsirengti civiliai...
Nuo 1935 m. rugsėjo 15 d. paskirtas do
centu ir visuotinės istorijos katedros ve
dėju. 1940 m. pakeltas ekstraordinariniu
profesorium. Bolševikams teol. - filosofi
jos fakultetą uždarius, Ivinskis kurį laiką
buvo „valandinis darbuotojas“
Vilniaus
universiteto ekonominių mokslų fakulte
te. Nuo 1941 m. rugpjūčio 1 d. grąžintas į
VDU. Laikinosios vyriausybės paskyrimu
crgnizavo filosofijos fakultetą ir buvo jo
dekanu iki 1942 metų galo. Iki Lietuvos
aukštųjų mokyklų uždarymo 1943 m. ko
vo mėn., be istorijos dalykų Kaune, dėstė

tojau Vilniaus universiteto ekonominių
mokslų fakultete.
Nuo 1944 m. rudens Vokietijoj. 1945 1947 metais Lietuves Raudonojo Kryžiaus
vyr. valdybos narys. 1947 - 1949 metais is
torijos mokytojas Nuertingeno ir Schwaebisch Gmuendo lietuvių gimnazijose. 1949
- 1963 m. Vatikano archyvuose rinko me
džiagą Lietuves istorijai. Nuo 1963 m. pro
fesoriauja Bonnos universitete. Ilgametis
Baltų Instituto Bonnoje darbuotojas, bu
vęs jo pirmininkas. Nuo 1933 m. Liet. kat.
mokslo akademijos narys. 1961 m. V tos
akademijos suvažiavimo proga lankėsi
JAV, kur skaitė paskaitą, o vėliau su pa
skaitomis aplankė daugelį lietuvių kolo
nijų.
Nuo 1953 m. su trumpomis pertrauko
mis jis — Lietuvių Fronto Bičiulių Euro
poje pirmininkas. 1952 m. Vliko narys ir
Vykdomosios Tarybos užsienių reik, val
dytojas, pareiškęs Liet. Fronto pasitrauki
mą iš Vliko. Nuolatinis Studijų savaičių
Vokietijoje paskaitininkas. 1965 - 1968 m.
Vasario 16 gimnazijos Švietimo komisijos
narys, joje atstovavęs Baltui. Ateitininkas
nuo 1920 m., ilgą laiką ateit, vyr. tarybos
narys. Dienraščio XX amžiaus viceredak
torius iki dienraščio uždarymo. Mirus Lie
tuvoje likusiai žmonai Griniūtei, vedė P.
Talanskaitę ir su ja augina sūnų Kęstutį
Kazimierą.
Vienas iš pačių vaisingiausių prof,

šyto straipsnio apie ekonominę Lietuvos
padėtį, dėmesį atkreipia Juozo Ereto ra
šinys, kuriame mūsų tautos bičiulis į lie
tuvių savarankumo teisę pažvelgia įdo
miu. sakytume, kultūrpolitiniu požvilgiu.
Šiuo atveju tekyla klausimas, ar vokiečių
viešumai skirtame leidinyje nebūtų tiks
lingiau autoriaus pavardę rašyti ne su
lietuvintai, bet originaliai — Joseph Eh
ret?
Tokiu būdu autoriaus samprotavi
mai vokiečius skaitytojus galėtų įtaigiau
paveikti.
Ištraukos iš prisiminimų vokiečių pa
bėgėlių, kuriuos pokario badmečiu lietu
viai Lietuvoje šelpė ir valgydino, be abe
jo. yra labai tinkama ir gera medžiaga
vokiečių skaitytojui skirtame laikraštyje,
ypačiai prisiminus, kad šio laikraščio ti
ražas tikriausiai yra žymiai didesnis už
vokiškąjį Eltos biuletenį, kuris šiuo mė

tu, atrodo, yra beveik vienintelis lietuviš
kas leidinys vokiečių kalba. O Augusti
nas Upėnas savo ten pat spausdinamame
straipsnyje „Litauen — ein
leidendes
Land“
(Lietuva — kenčiantis kraštas)
net įsakmiai pabrėžia,
„kad vokiečių
spauda, radijas ir televizija apie Lietuvą
beveik visiškai neinformuoja. Muenchene
kiekvieną mėnesį išeinantis informacijų
biuletenis „Elta-Pressedienst“ laikraščių
beveik visai nepanaudojamas“...
Šia proga tekyla dar viena mintis. Ga
bus prekybininkas, teisininkas arba ir vi
suomenininkas nebūtinai juk turi būti ir
geras straipsnių autorius. Kiekvienas tu
ri savo „metier“, kaip prancūzai kad sa
ko. Todėl, panašius leidinius ruošiant, na
šiausia, gal būt, būtų medžiagą paruošti
ir suredaguoti kviesti pirmoje eilėje tik
spaudos žmones.
R. E. M.

— Tai, kunigėli, nežinau net, kaip čia pasaky
ti. Turiu tokį saliūną. Ne koks ten tas saliūnas, bet
amžiną atilsį mano vyras vis kalbėjo: uždirbsim, už
dirbsim, ir nupirko.
— Žinau, žinau. Tik, moterėle, aš skubu baž
nyčion.
— Tai, kunigėli, noriu vargšams atiduoti.
— Ar saliūną?
— Tai saliūną, kunigėli. Sakau, aš jau nebejau
na, vaikų neturėjom, tai saliūną atiduodu vargšams.
Gal, sakau, kunigėlis paimtumėt...
— O, no, no! Tik ne saliūną! Kur aš tą saliū
ną dėsiu? O, no, no! Pinigus vargšams, o saliūno —no, no! Pinigais duok vargšams!
— Pinigais, sakot, kunigėli? Ne kažin kiek aš
ir teturiu.
— No, no! Aš nekalbu apie pinigus. Parduok
tą saliūną, moterėle.
Ridikienė tyliai lukterėjo. Žiūrėdama kunigui
į veidą, ji, rodos, akimis ieškojo atsakymo.
— Parduoti ir atnešti pinigus? — tarė ji.
— Yes, yes!
Kunigas šypsojosi, o ji buvo patenkinta, kad
jau surasta išeitis. Tik ją dar liūdnino, kad reikia
laukti, kol saliūnas bus parduotas, ir ji negalės at
vira širdimi priimti Tonio pasipiršimo. Truputį su
jaudinta, truputį jau ir aprimusi, bet vis dar lyg ne
baigusi kalbos ji išėjo iš klebonijos.
Iki vakaro, kol atėjo Tonis, ji daug kartų per
dėliojo vietomis žodžius, kuriuos ruošėsi ištarti dėl
saliūno. Dėliojo sakinius, senus žodžius metė lauk,
spraudė naujus, gražino ir dailino. Va, taip, rodos,
pasakys, jau bus gerai. Ne, gal šitaip. O kai Tonis
atėjo, tai minčių knibždėjimo privarginta ji tarė tik:
— Toni, tai parduodu saliūną.
Pasakė ir atsisėdo.
— Parduodi saliūną? — nustebo Ratas, nes jis
jau buvo įpratęs našlės nebeskirti nuo saliūno, Daug
kartų jis matė ją, daug kartų kalbėjo, o vis saliūne
ir saliūne. Ta ir meilė jų išaugo ir subrendo vis sa
liūne.
— Tai tu, Toni, cicilikas, tu nemėgsti turtingų,
tai kaip aš už tavęs tekėsiu? Parduosiu, tai tada iš
tekėsiu, tai tada ir gyvensim sau. Namų negaliu par
duoti, nes kur tada gyvensim. O pinigų vis tiek tru
putį reikia.
— Neparduok saliūno, — pravira burna sėdė
jęs ir laukęs progos prabilti dabar tarė jis, suspaus
damas ant staliuko krašto atremtą jos ranką, ir tarė
tokiu žemu ir minkštu balsu, kokiu būna įspėjami
mieliausi žmonės. — Brangute, martele, saliūno tai
jau neparduok. Saliūnas gerai turėti.
— Aš išdalysiu vargšams.

— Katram vargšui tu čia paduosi, katras čia
bus pasotintas? Šitaip tai jau nedaryk.
— O tu Justinui sakei...
— Ką tas Justinas! Buvo niekai ir numirė nie
kai. Ką tas Justinas?
— Nupirko saliūną Justinas, o tu sakei, kad
reikia išdalyti.
—• Aš pajuokavau, o Justinas tuoj už gryną pi
nigą.
— Pajuokavai? Tai tu cicilikas, sakei.
— Cicilikas!
— Aš nenoriu, kad tu turėtum nesmagumų.
Va, sakys, cicilikas, o saliūną turi.
— Niekas nesakys. Kas čia dabar sakys, mar
tele, brangute, kas sakys?
Jis apkabino moterį per pečius.
— Saliūnas tai saliūnas, — lukterėjęs tarė jis.
— Kas čia ką sakys! Turi saliūną, tai lengviau gy
venti.
— Bet tu, Toni, cicilikas, tu nekenti turto...
— Tu tik pažiūrėk, kiek čia cicilikų turi ne
mažus turtus. Va, pažįstu Katelę (taip pat Antanas),
tai cicilikas, o ho-ho koks, nepalyginsi su manim,
prakalbas jaunas sakė, o dabar turi tokį ūkį, kaip
Lietuvoj buvo geras dvaras. Jis vis tiek cicilikas.
Aš ir kitų pažįstu, — mostelėjo jis ranka, — kurie
turi. Onute, tu nesuprask blogai, tu negalvok, kad
cicilikas turi tarbom apsikabinęs vaikščioti. Ne, ne.
Svarbu, kad būtum...
Jis kalbėdamas įsmarkėjo, ir tie žodžiai Ridikienę, rodos, šildė, todėl ji nebegirdėjo net Dirvelės,
kuris dukart jau šaukė, o dabar nekantriai šūktelėjo
dar trečią.
— Anute, paskubėk, please.
Tas jo balsas nutildė įkarštėjusį Tonį.
— Eik, — patylėjęs tarė, — Stasius baigia už
sirėkti.
Kol ji grįžo, Tonis nervingai kosėjo ir mirksėjo.
Tas kalbėjimas apie saliūną ir turtą ir apie socialis
tus privargino jį. Net ir rankos truputį dreba, o kosėja jis iš džiaugsmo, kad bekalbėdamas staiga atsi
minė Katelės ūkį, kuriame anais metais socialistai
suruošė didelę ir pasisekusią gegužinę.
Saliūnas dabar jau nebestovėjo skersai kelio
abiejų našlių vedyboms. Ridikienė atvira širdim
džiaugėsi, kad nebeteks ieškoti pirkėjų ir atsisakyti
pelningo biznio. Net ir pats Tonis jai kitoks atrodė.
Ji mylėjo tą žilą senį, bet jis vis būdavo kitoks negu
kiti. Kalba dėl saliūno sulygino Tonį su kitais. Da
bar Tonis jos akyse toks pat, kaip ir visi žmonės, ku
rie nieko nedalija.

(Bus daugiau)

Ivinskio darbo laukų yra jo raštai. Jau
1930 m., taigi tebūdamas 22 m. amžiaus,
jis paskelbė studija apie Vytauto D. veiki
mą iki
1392 metų P. Šležo redaguotoje
monografijoje Vytautas Didysis. Be ilges
nės pertraukos sekė studijiniai raštai lie
tuvių. vokiečių ir italų kalbomis. Pami
nėtina knyga Šventasis Kazimieras (1955)
ir Aidų premiją gavusi studija apie Mer
kelį Giedraitį. Bendradarbiavo Herderio
naujajame leksikone, italų katalikų enci
klopedijoje ir Lietuvių
Enciklopedijoje,
kurioje ligi 1600 sk. buvo Lietuvos istori
jos redaktorius. Ruošia Lietuvos istoriją
lietuviškai ir vokiškai. Nemalonumų turė
jo dėl stropiai vesto ir Lietuvoje palikto
dienoraščio, kuris pateko į rankas komu
nistams. Šie paskelbė su savo komenta
rais kritiškas Ivinskio mintis a.pie nepri
klausomos Lietuvos įvykius ir žmones.
Prof. Ivinskis tebėra kupinas sveikatos,
sėkmingai darbuojasi universitete (jo pa
skaitų studentai netrukdo,
kaip trukdo
kai kurių jo kolegų paskaitas), uoliai daly
vauja raštijoje, nevengia nė visuomeniš
kos veiklos. Suvažiavimuose jaunų ir senų
džiaugsmui padeklamuoja eiles savo nu
mylėta ir išsaugota žemaičių tarme, arba
suplėšia su bičiule Griniene
žemaitišką
dainą. Beveik kiekviena tokia proga jis
tampa daugelio linksmybės priežastimi.
Linkėtina, kad. pasekdamas savo prosene
lių pavyzdžiu, sulauktų 100 metų amžius.
ELI

DIEVO DVASIA

Ar jūs nežinote, kad jūs esate Dievo
šventovė ir Dievo Dvasia gyvena ju
myse? (1 Kor. 3,16).
šventoji Dvasia pašventė mus antprigimtine pašvenčiamąja malone už mūsų
pareikštą, net netiesiogiai, mūsų krikšto
tėvų lūpomis, mūsų tikėjimą ir meilę. Atgimėm į Dievo vaikų skaičių iš vandens ir
šventosios Dvasios. Su tuo akimirksniu
pradėjome žemėje gyventi dangaus gyve
nimu: mūsų asmuo pasidarė Dievo šven
tovė.
Nuo mūsų tikėjimo Dievo žodžiu ir jo
meile priklauso mūsų asmens tobulumas,
šventumas, visa mūsų dorinė ir net istori
nė vertė, visa garbė ir daromoji gera įta
ka kitiems. Tos pagrindinės savybės ypač
išryškėja sunkių bandymų ar nelaimių
metu.

H ar b i n a s
1948 m. gruodžio 22 d., atgiedojus ku
nigams marijonams mišparus šv. Mikalo
jaus licėjaus koplyčioje, įpuolė į licėjų ko
munistų milicijos būrys. Neleisdami pasi
imti šiltesnių rūbų, komunistai pagrobė
archimandritą kun. A. Cikito,
kun. J.
Hermanavičių. kun. T. Podziavą, prancū
zų kun. P. Chaley, rusų literatūros prof,
kun. P. Portniaginą ir dar 3 pasauliečius
licėjaus mokytojus.
Išlaikę pirmąją naktį kalėjime ant pli
kų grindų, slapta išvežė surištomis ran
komis į nežinią. Visi spėliojo, kad juos
veža sušaudyti. Kun. J. Hermanavičius ra
šo savo atsiminimuose:
„Kas nors nauja įvyks, kalbėjomės pa
šnabždomis. Ir sielos apsaugai atlikome
išpažintį, prisirengę prie jos karšta mal
da. Tikra laimė, kad galime patys prieiti
išpažinties ir kitų išklausyti".
Jų tada nesušaudė. bet daug teko išken
tėti. Kaip prieš 10 metų nuo komunistų
rankos žuvo kun. F. Abrantavičius. mari
jonas, taip dabar komunistų žiaurumų ne
išlaikė kun. A. Cikoto. Jiedu ir kiti ste
bino tardytojus savo dvasios giedra ir at
laidumu.

Gelbėk

sielą

Kai mūsų gyvenimą dengia nežinios
migla, verta atsiminti Kristaus įspėjimą:
„ką padėtų žmogui, jei jis laimėtų visą pa
saulį. bet prarastų savo sielą?“ (Morkaus,
8.36). Iš tikrųjų ne tiek mums svarbu ži
noti ir suprasti gilūs prigimtiniai mokslai.
pvz„ Einšteino laiko relatyvinę
teoriją,
bet labai svarbu mums žinoti, kam mes
gyvename žemėje ir kokia bus mūsų am
žinybė. Jei geležinkelio stotyje keleiviai
perka bilietus, tai jie žino, kur nori va
žiuoti, tik nevienas asmuo nesižino, kur
jis keliauja per visą gyvenimą.
Otto Didysis, vokiečių
imperatorius,
aptikęs miškuose šv. Nilą, pasiūlęs jam:
— Prašyk, ko nori, ir gausi.
— Didybe, gelbėk savo sie’.ą, — atsakė
nuošalietis. Ir imperatorius nustebo.
Iš
tikrųjų svarbiausias mūsų uždavinys že
mėje — tai išgelbėti nuo pražūties savo
sielą. Ją išgelbėsime antprigimtiniu tikė
jimu Dievui ir jam reiškiama meile.
Sekminių dieną Bažnyčia prašo:
— Dieve, tu šiandien tikinčiųjų širdis
apšvietei Šventosios Dvasios šviesa. Leisk
mums tos Dvasios dėka visa, kas
gera,
mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC
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Skattytaju lakiai
KODĖL TAIP RAŠOMA?

Labai malonu matyti veikiant
mūsų
jaunimą, kuris pradėjo vesti EL net savo
skyrelį. Kiekvieną kartą skaitau ir džiau
giuosi, kad mūsų jaunimas nemiega, sten
giasi pasirodyti darbais.
Tačiau norėčiau padaryti jiems mažą
priekaištą ir pastabą dėl
to
skyriaus
straipsnelio iš Nottinghame įvykusio Mo
tinos dienos minėjimo (EL Nr. 20). Labai
gaila, kad tokiu aprašymu lyg ir užbėgta
už akių pilnesnį am aprašymui, o vis tiek
gerokai prasilenkta su teisybe. Jau vien iš
to korespondento išsireiškimo, kad Nottinghaman tą dieną „atsilankė apie 400
žmonių“, darosi aišku,
kad blogai buvo
skaičiuota. Jeigu jam buvo reikalinga tai
žinoti, reikėjo atsiklausti pačių rengėjų,
nors visiems buvo matyti, kad tenai daly
vavo gerokai daugiau kaip 500 žmonių.
Toliau rašoma, kad vakaro programoje
pasirodė Nottinghamo. Mansfieldo ir Lon
dono jaunimo grupės. Bet dar pridedama:
„Gaila, kad Bradfordo, Manchesterio ir
Derbio jaunimo grupės neatvyko“.
Tektų paklausti tą korespondentą: kur
jis buvo tą vakarą? Ar sėdėjo namuose,
ar praleido laiką kur nors už salės sienų?
Jeigu nors būtų nusipirkęs vakaro prog
ramą, tai tikrai taip nebūtų rašęs. Dėl
Bradfordo ir Manchesterio jaunimo gru
pių nekalbėsiu, bet čia paliesta ir'Derbio
jaunimo grupė.
Derbio jaunimas net pats pirmasis pa
sirodė programoje ir gražiai išpildė kele
tą dalykėlių, pašokdami.
padainuodami,
paskambindami bei padeklamuodami.
Todėl negražu, kai taip netiksliai ( o gal
sąmoningai?) rašoma ir tuo
užgaunami
asmenys, kurie įdeda darbo ir vargo. Jei
gu būtų praleista nepaminėta kuri nors
grupė, dar nebūtų taip nemalonu,
kaip
nurodymas, jog „gaila, kad nedalyvavo".
Todėl šiam korespondentui tenka pri
minti, kad jei jis ką rašo, tai tegul rašo
teisybę, o jeigu ne, tai tegul sėdi namuo
se ir skaito komikus. O jaunimo skyrelis
tegul ir toliau būna šviesus ir teisingas.
J. Levinskas

VYTIS — GERAI
Pasisakydamas dėl E. L. išspausdinto
DBLS ir LNB sekr. A. Pranskūno pareiš
kimo Vyties klausimu antspaude, J. Dyvas rašo:
„Mano nuomone, dėl greitumo tai tik
propaganda būtų, o jeigu yra. tai gerai.
Vytis yra gerai, ir įrašas gerai. Neklausyk
T. Jono ar kitų, kas kam patinka. Visiems
niekada neįtiksi, o kokie šūkiai ne visur

tinka siųsti. Čia yra šūkis ir reklama, kad
lietuviai gyvi, turi namus ir Lietuvą. O ko
daugiau reikia?
Mes nieko nenorim, tik laisvos Lietu
vos. Lietuvis yra tikras lietuvis,
katras
nenori pavergti ką nors kitą. Lietuvoj ga
lės tilpti bedievis ar laisvamanis komu
nistas, bet Lietuva turi būti laisva".
PO LIETUVIŲ SĄSKRYDŽIO

NOTTINGHAME
Su didžiausiu įdomumu sekiau lietuvių
jaunimo sąskrydį, Aušros Vartų židinio
suorganizuotą gegužės 11 d. Dažnai man
londoniečiai veikėjai kartodavo, kad mes
esame sunykę, nutautę, maža mūsų belikę,
kad nėra ko čia bet ką bedaryti.
Šis sąskrydis parodė, kad mūsų lietu
viška bendruomenė provincijoje ne nyks
ta, o dar priauga. Svarbiausia, kad pro
vincijos lietuviai tėvai kartu dalyvauja su
savo priaugančiu jaunimu. Taip nesielgia
mūsų Londono tėvai. Ten priaugantis jau
nimas nebijo tėvų, o tėvai nebijo parodyti
savo vaikų.
Kun. dr. S. Matulis, MIC, be abejo, tu
rėjo daug rūpesčio ir įdėjo daug darbo,
sutraukdamas visus jaunimo vienetus net
iš keliolikos paskirų kolonijų!
O kokia
puiki programa, kuri tęsėsi 2 vai. 15 min.,
neduodama žiūrovams nė minutei nukryp
ti mintimis šalin!
Programai baigiantis, pilnutėlė salė
(galėjo būti apie 750 žmonių) susiūbavo,
ir suskambo Lietuva brangi. Kai šios dai
nos melodija nuskambėjo sale, tai ir lu
bos, rodos, išnyko ir likai, rodos, stovėti
po savo dangaus mėlyne... Nuaidėjus po
to Tautos himno garsams, kažin kas užpa
kaly sušneko: „Tauta gyva savame kraš
te, o jos sūnūs ir dukros tebėra ištikimi
savai motinai tėvynei svetimoje padangė
je".
Šis sąskrydis tūrėtų atidaryti akis mū
siškiams ateities planams. Mūsų bendruo
menė yra gyva. Jaunimas nori dirbti lie
tuvišką darbą, jis pasinešęs eiti tuo ke
liu.
Reikia daugiau tokių tautinių su meni
nėm programom sąskrydžių, kuriuose pa
sireikštų jaunimas.
Tokius sąskrydžius reikia rengti
ten,
kur visiems arčiau ir daugiausia yra lie
tuvių, kaip Nottinghamas, apie kurį yra
gausios kolonijos — Manchesteris, Bradfordas ar ir Glasgowas. Na, pagaliau ir
vienintelis Londonas visoje pietinėje Ang
lijoj. Tokie suvažiavimai visas kolonijas
sujungia savotiškais draugystės ryšiais.
St. Kasparas

Atėjus pavasariui, pradėjo judėti ir vi
so neramiojo pasaulio proletarai. Kadangi
mūsų kraštas dabar yra proletarų valdo
mas ir negali laisvai reikštis, tai yra mū
sų pareiga kalbėti ir už juos. Anot a.a.
Lietuvos ministerio B. K. Balučio išsireiš
kimo, „Būkime mes kiekvienas ambasa
dorius šiame laisvame krašte“. Ne vien tik
savo laikysena būti pavyzdingu šio laisvo
jo krašto gyventoju, bet nepamiršti ir sa
vojo nelaisvo krašto ir pagal išgales, lai
ką, aplinkybes laisvinti jį.
Nesenai teko skaityti EL, kad DBLS vba pasiuntė memorandumą nelaisvos S.
S-gos premjerui Kosyginui į Maskvą. Ar
jis į tai reaguos, ar ne,
ar jis Lietuvai
laisvę duos, ar ne, bet prašyti galima
mums, esantiems laisvame krašte.
Mūsiškių atliktasis veiksmas ne’tik pa
girtinas, bet brangesnis, mano manymu,
net ir už auksą. Juk kiekvienas gerai ži
nome, kad laisvė už pinigus neperkama.
DBLS v-bai linkėtina nenuilstamai ir
toliau tęsti laisvinimo darbą, pasiunčiant
panašius memorandumus nelaisvos S. Sgos ir nelaisviems satelitinių kraštų prem
jerams, pvz., Lenkijos,
Čekoslovakijos,
Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos ir t.t.
Tik, žinoma, satelitinių kraštų premje
rams memorandumų turinys turėtų būti
kitoks. Jiems reikėtų plačiai paaiškinti,
ką S. S-ga Lietuvai davė ir ką atėmė, ką
Lietuva dabar turi ir ko nebeturi, o kas
svarbiausia — kur dingo dalis jos gyven
tojų, okupavus kraštą Sovietų S-gai. Visa
tai dabartiniai Lietuvos komunistai nega
li pareikšti, jei ir norėtų.
P. š.

BITININKYSTĖ PRIEŠ 9000 METŲ
Ilgą laiką buvo numanoma, kad biti
ninkystė prasidėjo trečiame tūkstantme
tyje prieš Kr. Egipte. Nilo slėnyje iki šiol
gyvena įvairių rūšių bitės. Yra išlikę se
novinių bičių piešinių. Be kitų vardų, Že
mutinio Egipto faraonai būdavo tituluoja
mi „bičių viešpačiais“.
Tačiau Čatal Hiujuko šventykloje Pie
tų Anatolijoje (Turkijoje) aptikta sieninė
tapyba, kurioje vaizduojamos bitės ir ko
riai. Tapyba priskiriama 7-jam tūkstant
mečiui prieš Kr. Vadinasi, Mažojoje Azi
joje bites žmonės pradėjo laikyti žymiai
anksčiau, negu Egipte.
Matyt, bitė yra vienas seniausių žmo
gaus prijaukintų ir globotų gyvūnų.
(M. ir G.)

NAUJA OPERACIJA

Vilniaus klinikinėj ligoninėj balandžio
mėnesį buvo padaryta dar viena sutriku
sio širdies vožtuvo dirbtinio
pakeitimo
operacija ir buvo rengiamasi trečiai.
|niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Antroji operacija buvo padaryta 30 m.
amžiaus moteriai. Balandžio 20 d. žinio
1
MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
mis, operacija pasisekusi, ir ligoninės sa
vijauta tada buvusi gera.
Gera savijauta buvusi ir anksčiau ope
Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
ruotos rokiškietės Grigalavičienės (kurios
|
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
amžius ankstesnėje žinioje
turėjo būti
|
Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
| „beveik 40", o ne „apie 60").
1
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
Į Antrąją operaciją irgi atliko prof. A.
Marcinkevičius,
padedamas gydytojų G.
|
Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
Kavoiūno. G. Uždavinio, V. Sirvydžio ir
Ę
ypač naudingi jūsų giminėms:
| keliolikos kitų pagalbininkų.
Trečioji operacija buvo rengiamasi da
g
VASARINIS 1968. 1:
g ryti inžinieriui iš Panevėžio.
(E)
=;
E
f
E
=

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 34 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 34 jardo vilnonės medžiagos
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
kojinių.

=

Kaina £25.0.0.

I

E

VASARINIS 1968. 2:

į
|
į
1

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 34 jardo
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

|

Kaina £27.10.0.

g
1
|

Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:

|
I
g

Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, naitoninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

š

|

I
I

=
.
|

(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako,
kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
supirktuosius siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
Income Tax klausimais.

Dr. Antanas P. Ramūnas Iš sutemų į
=
aušrą. Kiekvienam verta šią knygą per
E skaityti ir pamąstyti. Gražiai išleista, 450
= psl„ 43 šil. 6 penai.
G. Šimokonienė Dainų sūkuryje. Popu
I
liarios ir šokių dainos. Kaina 9 šil. 6 pen.
|
J. Budrys.
Kontržvalgyba Lietuvoje.
Kaina 22 šil.'
Pr. Alšėnas Martynas Jankus. 27 š. 6 p.
Gaunama: DAINORA, 14 Priory Rd.,
Kew, Surrey.

E

|

už turinį ir už kalbą. Nepriklausomai Lie
tuvai paskirta daugiau kritiško dėmesio.
Dėl šios kritikos Nepriklausomos Lietu
vos redakcija piktai atsikirto.
Matote, ką reiškia kritika.
* * *
Gali būti, kad Nepriklausomos Lietuvos
pyktį sukėlė ne kalbinės priežastys.
Kanadoje eina du laikraščiai, ir supran
tama, kad tarp jų vyksta varžybos. Kadai
se tos varžybos vyko gana atvirai.
O dabar vienas tų laikraščių buvo pa
glostytas, o kitas — pašokdintas.
Jeigu mūsiškį Europos Lietuvį ir pakri
tikuotų Gimtoji Kalba, tur būt, nešoktumėm pykti. O gal ir pyktumėm. Varžytis,
tiesa, tam tikra prasme nėra su kuo — te
turime tą vieną savaitraštį. Kita vertus,
jei Šaltinis būtų paglostytas, o Europos
Lietuvis pabartas už tai, kad jis net ir to
paties numerio atskiruose
straipsniuose
rašo ministerį ir ministrą, Alžeriją ir Al
žyrą, nuošimtį ir procentą, de Gaulle'į ir
de Golį,
kolchozininką ir kolchozninką,
paminklą įr PAMINKLĄ, gal ir pasišiauštume. Sakytume:
va, tai tau, žiūrėkite,
žiūrėkite, mus bara, o geriau būtų, kad
glostytų.
Žinoma, jei glostymo nebūtume nusi
pelnę, tai ką gi darysi, tegu bara.
Tavo Jonas

D. URBO SUKAKTIS
Domas Urbas, buvęs „Sakalo“
knygų
leidyklos korektorius, technikinis redak
torius ir kalbos prižiūrėtojas, balandžio
28 dieną susilaukė 60 metų amžiaus. Nuo
pat karo pabaigos dirba Vilniuje, grožinės
literatūros leidykloje. Ligi šiol esąs išver
tęs į lietuvių kalbą per 70 knygų iš rusų,
lenkų, latvių, vokiečių ir prancūzų kal
bų.
(E)

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles,
Manchester.

JAUNIMUI
JAUNIMO KELIONĖ Į SODYBĄ

Į didįjį Sekminių sąskrydį Sodyboje at
vyks daug ekskursjų. Jų organizatoriai at
veš taip pat ir jaunimo, kuris žada atlikti
programą. Dauguma jaunuolių lanko mo
kyklas ir neturi pajamų. Todėl labai ma
lonu girdėti, kad Nottinghamo ekskursijos
rengėai jaunimą veža nemokamai. Būtų
gera, kad ir kitų ekskursijų organizatoriai
pasektų Nottinghamo pavyzdžiu ir ateitų
jaunimui į pagalbą.
Jaunuosius ypač vilioja Sekminių šešta
dienio šokiai Sodyboje. Teko patirti, kad

jaunimas iš Londono ir tolimesnių vietų
ruošiasi šokiuose dalyvauti.
ITALIŠKI KAZICKAI
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero garbini
mas yra gan ptačiai paplitęs ir Italijoje.
Daug italiukų yra tuo vardu krikštijami,
o Florencijoje šv. Kazimiero relikvija ne
šama gatvėmis procesijų metu. Ant relik
vijos yra užrašyta: S. Casimirvs Magnvs
Dux Lituaniae — Šv. Kazimieras, Didy
sis Lietuvos Kunigaikštis.
* * *

— Cilla Black vaidino filme, pavadinta
me „Love... is a four letter word“. Šią sa
vaitę Cilla tęsė įrašus plokštelei „Step in
side love". Antroj pusėj, tur būt, bus fil
mo įžanginė muzika.
— Prieš porą savaičių Beach Boys-Maharishi turas Amerikoje nepasisekė. Tik
300 žmonių atvyko į New Yorko Singer
Bowl. Koncertas buvo atšauktas. Už poros
ja ir Prancūzija bandė pasėti nesutarimą dienų Maharishi išvyko nežinoma kryp
ir nepasitikėjimą tarp Vokietijos ir Sov. tim.
S-gos Baltijos valstybėse.
Į pasitarimus naujom vyriausybėm su
uliariosios
formuoti Sovietų vyriausybė, be ten ak
SAVA ITĖS PLOKŠTELĖS
redituotų sovietų pasiuntinių,
pasiuntė
šiuos specialius emisarus:
— Union Gap
Lietuvon — užsienių reikalų komisaro 1. Young Girl
— Bcbby Goldsboro
pavaduotoją Dekanozovą, Latvijon — mi 2. Honey
— Small Faces
nistrų tarybos atstovą Višinskį, Estijon — 3. Lazy Sunday
Leningrado srities partijos vadą — Žda- 4. Wonderful World — Louis Armstrong
novą.
5. I don't Want our Loving to Die
— Herd
Ryšium su Smetonos pabėgimu ir gali
mu Lietuvos kariuomenės dalinių sienos 6. A Man Without Love
— Engelbert Humperdinck
peržengimu Molotovas pareiškė, kad, ma
— 1910 Fruitgum Co.
tyt, Lietuvos siena nėra tinkamai saugo 7. Simon Says
ma. Dėl to sovietų vyriausybė padės Lie 8. Rainbow Valley
— Love Affair
tuvos vyriausybei saugoti savo sienas.
9. Can't Take My Eyes off You
— Andy Williams
Schulenburg
10. Jonna
— Scott Walker

TEGUL KALBA
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MASKVA INFORMUOJA BERLYNĄ
Vokietijos ambasadorius Sovietų
S-goje (Schulenburg) Vokietijos
užs. reikalų ministerijai
Telegrama
Labai skubu
Nr. 1167, birželio 17 d.
Maskva, 1940 m. birželio 18 d. 1.10 vai.
Gauta 1940 m. birželio 18 d. 4 vai.

Molotovas pakvietė mane šį vakarą į
savo įstaigą ir pareiškė Sovietų vyriau
nuoširdžiausius sveikinimus dėl
s
z sybės
vokiečių ginkluotų pajėgų puikaus laimė
|
jimo. Po to Molotovas painformavo mane
g
į apie sovietų akciją prieš Baltijos valsty
B
z bes. Jis paminėjo spaudoje paskelbtas
|
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
z priežastis ir pridūrė, kad reikėjo padary
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir ti galą visoms intrigoms, kuriomis Angli
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Mielas Redaktoriau.
pasaulis, reikia tiesą sakyti, pilnas ka
rų, demonstracijų ir maištų, bet visa tai
vyksta toli nuo manęs. O aš atidirbu savo
darbą, kad būtų iš ko duonos nusipirkti,
ir klausaus sau strazdų, kurie tarpais pa
sigirsta mano gyvenamojo rajono daržuo
se, arba žiūriu, kaip jie rankioja sau mais
tą ar peni jau paskrendančius, bet vis dar
nemokančius kirmėlaitės susiieškoti ir dėl
to čer-čer-čer šaukiančius ir valgyti pra
šančius vaikus.
žydi medžiai, žydi krūmai. Žydi, žydi ir
žydės. Tokiu metu aš ir pats nesistebiu,
kad pavalgęs užmirštu visus karus ir re
voliucijas,
demonstracijas ir riaušes.
Moksliškai šnekant, tai reiškia gal jau net
nebe nesikišimo, bet tikrą izoliacijos poli
tiką, užsidarymą savo kiaute. Pasikarkit
jūs sau visi, kurie kariaujate, demonstruo
jate, maištus ir riaušes keliate!
Žinau, kad taip daryti negražu. Jeigu
žmogus yra visuomeninis galvijas, tai jis
nusideda, kai iš visko išsijungia ir paval
gęs vien dairosi pro langą į žydinčius krū
mus ar įtempia senstančias ir po truputį
apkurstančias ausis strazdo giesmės pasi
klausyti.
* * *
Tą mano izoliacinę politiką šiek tiek su
maišė laiškas iš Vakarų Vokietijos. Net ne
pats laiškas, bet ženklas ant voko, žiūriu
taip, žiūriu kitaip — Karolis Marksas ir
gana! Taip, Karolis Marksas, kurio sukak
tis šįmet švenčiama, kuriam pagarbinti
sovietinė spauda paskyrė daug straipsnių
ir kurį, matote, kapitalistinė Vakarų Vo
kietija pagerbia pašto ženklu! Kaip čia
dabar nesistebėsi?
Sovietai, marksizmu grindžiantieji savo
santvarką, užėmė pusę Vokietijos ir jau
nebenori atiduoti. O ta Vokietija, kuri ne
teko pusės krašto, ėmė ir išleido Marksui
skirtą pašto ženklą.
Ką būtų pasakęs lietuvis, jei nepriklau
somos Lietuvos vyriausybė būtų, pavyz
džiui, išleidusi pašto ženklą su Juozapu
Pilsudskiu, kurio patvarkymu užgrobtas
Vilniaus kraštas?
Aš net neįsivaizduoju.
* * *
Tur būt, nedaug mūsų skaitytojų težino,
kad svetur čia (JAV) eina kalbos reika
lams nagrinėti skirtas žurnaliukas Gimto
ji Kalba, mūsų kalbininkų tvarkomas ir
dažniausiai jų prirašomas.
Tas žurnaliukas jau kiek kartų yra pa
rodęs dėmesį svetur einančių lietuviškų
laikraščių kalbai. Net atskiri straipsniai
buvo skirti didesniems laikraščiams pa
kritikuoti.
Kai Amerikos laikraščių kalba jau pa
kedenta, naujausiame Gimtosios Kalbos
numeryje sustojama ties Kanados laikraš
čiais. Ten yra du lietuviški laikraščiai, ir
vienas jų, Tėviškės Žiburiai, pagiriamas ir
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Europos lietuviu kronikų
KADA NEIŠEINA LAIKRAŠTIS?
Dėl spaustuvės vasaros atostogų „Euro
pos Lietuvis“ neišeis birželio mėn. prieš
paskutinę savaitę (birželio 17-23 d.d. sa
vaitę).
Kas nori, kad kokie nors pranešimai dėl
parengimų ar susirinkimų dar patektų į
priešatostoginį laikraščio numerį, prašomi
juos nedelsiant atsiųsti.

LIET. SODYBA
SEKMINIŲ SĄSKRYDIS BUS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — birželio 16 d., 11 vai..
Jaunimo Židinyje.
COVENTRY — birželio 9 d., 12.45 vai. Pa
maldos rekolekcinio pobūdžio.
DERBY — birželio 16 d., 11 vai. Pamaldos
už Sibiro tremtinius ir žuvusius.
NORTHAMPTON — birželio 23 d., 12 vai..
Katedroje.
NOTTINGHAM — birželio 23 d., 11 vai.,
Židinyje.
WOLVERHAMPTON —birželio 30 d., 11 v.
BRADFORD — birželio 2 d., 12.30 vai.
BRADFORD — birželio 16 d., 12.30 vai.
LEEDS — birželio 23 d., 3 v.p.p., Holy Ro
sary bažn.

VOKIETIJA

BELGIJA

ALF. KRIVICKO PARODA
Gegužės 10 d. Ludwighafene (Mannheimo priemiestyje) įvyko dail. Alfonso Kri
vicko parodos atidarymas.
Ekspozinę kalbą pasakė Ludwighafeno
burmistras Albert Wild. Jis gana įžvalgiai
ir tiksliai apibūdino Alf. Krivicko kūrybą.
Wi.d pabrėžė, kad A. Krivickas yra bū
dingas lietuvių tautos atstovas, savo kū
ryboje išreiškiąs linijinę liaudies meno
techniką. Tačiau dailininko dvasinis pa
saulis esąs labai savitas įr originalus. Idė
joms išryškinti dailininkas naudoja tezę
ir antitezę, juodą ir baltą spalvas. Kont
rastams sušvelninti taip pat vartoja ir pil
ką spalvą. Dailininkui labiau rūpi ne spal
vos, bet kūrinių kompozicija, minties nau
jumas ir lakumas.
Paroda tęsis iki gegužės 31 d.
Loros
Dauer meno galerijoje, Ludwighafen, Hafenstr. 12. Tenka pažymėti, kad šioje ga
lerijoje yra ruošiamos žymiausių pasau
lio dailininkų parodos, kaip Buffet, Cha
gall, Picasso, Miro ir kt.
Džiaugdamies Alf. Krivicko meniniais
laimėjimais, linkime ir toliau veržliai re
prezentuoti lietuvių dailę
tarptautinėje
plotmėje.
(sv)

Ką dar reikėtų pasakyti apie Sekminių
sąskrydį Lietuvių Sodyboje?
Žinome, kad bus šeštadienio vakare
jaunimo pasilinksminimas - šokiai, o Sek
minių diena pradedama pamaldomis 11
vai., popiet — didžiulė jaunimo progra
ma. Bus dvi milžiniškos palapinės norin
VOKAI
tiems nakvoti, o tokių nemaža bus. Pala
Lietuvių Namų B-vė Lietuvos nepri pinėse bus šieno ar šiaudų, bet kiekvienas
klausom} bė. paskelbimo sukakčiai pami atsiveža, ką pasikloti ir kuo užsikloti.
O pagrindinis dalykas tas, kad pats są
nėti atspausdintų vokų dar imi.
Vartai Sodybos platūs —
SEKMINĖSE
Kaina už 25 vokus su persiuntimu yra 5 skrydis bus.
prašom visi, dideli ir maži, važiuoti ir
šil. (Vokietijoje DM 3).
Birželio 2 d., sekmadienį, pamaldų Liet.
pėsti, iš čia pat ir iš tolimų tolybių, pra Židinyje nebus.
Prašom rašyti:
šom, prašom!
Lithuanian House Ltd..
1 Ladbroke Gardens,
Rekolekcijos
London, W.ll.
NOTTINGHAMO ir apylinkių lietuviams
Bradfoide vokų galima gauti pas V. Igmetinis susitelkimas, vadovaujant kun. V.
PAVASARIO ŠVENTĖ
naitį.
Kamaičiui, rengiamas St. Patrick's bažn.
DBLS Manchesterio Jaunimo
skyrius
(London Rd.).
birželio 8 d., šeštadienį,
6 vai. vakare,
MŪSŲ RĖMĖJAI
Birželio 8 d., šeštadienį. 12 vai., Mišios,
Cheetham Town Hall salėje rengia
išpažintis ir pamokslas; 4 v.p.p. — pa
Apsimokėdami už Europos Lietuvį
ar
PAVASARIO ŠVENTĘ.
mokslas ir išpažintis.
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
Vakaro meninę programą išpildys Man
Birželio 9 d., sekmadienį, 12.30 vai.. Mi
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš chesterio jaunimas.
AUKOS TAUTOS FONDUI
Veiks baras, o po
šios, išpažintis ir pamokslas.
kam spausdintam žodžiui paremti: 40 šil. programos gros tikrai gera kapela.
PLB Vokietijos Krašto tarybos sesijos
Kviečiu visus dalyvauti rekolekcijose, metu ižd. J. Matulaitis surinko DM 330.
P. Trečiokas, 18 šil. J. Pranauskis, 5 šil. L.
Maloniai kviečiam visus iš toli ir iš ar
pasinaudojant
svečio kunigo patarnavimu. Aukojo šie asmenys: dr. P. Karvelis —DM
Nemeika ir 2 šil. J. Venskūnas.
ti atsilankyti į šią mūsų pirmą sykį ren
Kun. J. Kuzmickis
AUKOS A.A. MIN. B.K. BALUČIO
80 (anksčiau keliais atvejais jis paaukojo
giamą šventę.
PAMINKLO FONDUI
dar kelias dešimtis markių), tėv. K. Gul
DBLS Jaunimo skyr. valdyba
JAUNIMO ŽIDINYS
Pastaruoju metu fondui aukojo po 5 sv.
binas DM 50, Stp. Vykintas DM 25, prel.
prel. J. Gutauskas ir A. Miliūnas, 200 vo
dr. J. Aviža DM 20, J. Glemža DM 20, dr.
16
Hound Rd., West Bridgford,
BIRŽELIO
TRĖMIMŲ
MINĖJIMAS
kiškų markių J. Norkaitis.
V. A. Raišys DM 20, tėv. Bernatonis DM
Nottingham,
NG2
6AH,
Tel.
85738.
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko
20, E. Simonaitis DM 10, Fr. Skėrys DM
mitetas birželio 15 d., šeštadienį, rengia
JAUNIMĖLIO VASARA
10, kun. J. Dėdinas DM 10, A. Veršelis DM
Birželio trėmimų minėjimą.
PLB JAUNUMO VADOVŲ STUDIJŲ
Sparčiais žingsniais atskuba vasara. 10, kun. A. Bunga DM 10, kun. V. Dami
Minėjimas vyks dviem dalim.
jonaitis DM 10, dir. V. Natkevičius DM 10.
SAVAITĖ
Moksleiviai gaus pelnyto poilsio.
4.30 vai. Mostono R. kat. kapinėse bus
Liet. Jaunimo Židinys rengia vasarinę kun. V. Šarka DM 10, J. K. Valiūnas DM
PLB Jaunimo sekcijos Stovyklų sky padėtas vainikas prie lietuvių paminklinio
rius rengia Pasaulio lietuvių jaunimo va kryžiaus. Visos moterys, ypač mergaitės, stovyklą nuo liepos 21 d. iki rugpiūčio 4 d. 10. dr. J Grinius DM 5.
Gegužės 6 d. TF atstovybė V. Vokieti
Priimami jaunučiai nuo 8 m. ir jaunuoliai.
dovų studijų savaitę, į kurią kviečia vi prašomos dalyvauti tautiniais rūbais.
Šiemet žada būti net tolimosios Australi joje pasiuntė Tautos Fondui New Yorke
sus jaunimo vadovus.
6 vai. paskaita Manchesterio Lietuvių
500 dolerių, arba DM 2000,25.
jos liet, jaunimo atstovas.
Stovyklos laikas: 1968 m. rugpjūčio 20- Soc. Klube.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoju.
Nauji mokslo metai prie židinio prasidės
29 d. Vieta: Tėvų Pranciškonų Sodyba
Prašomi visi gausiu dalyvavimu pagerb
Tautos Fondo atstovybės V. Vokietijoje
Kennebunkporte, Maine. JAV. V,eta yra ti savo tautiečius, mirusius bei kenčiančius rugsėjo 4 d.
Židinys kviečia jaunimėlį atostoginei at
iždininkas
prie Atlanto, apie 250 mylių į šiaurę nuo Sibire.
gaivai ir naujiems mokslo metams. Užsira
New Yorko.
Koord. Komitetas
šyti jau reikia paskubėti.
Kas gali dalyvauti? Jaunimas, kuris yra

NOTTINQHAMAS

MANCHESTERIS

LONDONAS

vadovavęs jaunimo stovykloms ar organi
zacijoms ar kuris numato ateityje įsijung
ti į jaunimo organizuotą veiklą ir dirbti
vadovaujančiose vietose.
Stovyklavimo kaina. Visiems kraštams,
išskyrus JAV ir Kanadą, stovyklavimas
nemokamas. Pageidaujama, kad kelionės
išlaidas apsimokėtų patys ar organizaci
jos, siunčiančios stovyklautojus. Gal ir
bus galima gauti kiek paramos, bet daly
kas nėra tikras.
Jaunuoliai, kurie norėtų vykti, prašomi
ko greičiausiai įsiregistruoti pas DBLB
sekretorių Romą Kinką. 16 Tudor
Rd.,
London, E.2.

PARAPIJOS RUDENS BALIUS
Parapijos rudens balius - šokiai
bus
šeštadienį, spalio 12 d., Yoik Hali.
Ieškoma
geros muzikos tam vakarui.
Artimiausiu laiku bus pradėti platinti bi
lietai.

D. KANIAUSKAS LONDONE
Nuolat Glasgowe, Škotijoje,
gyvenąs
mūsų teatralas Domas Kaniauskas, pabu
vojęs šen ir ten tarp Anglijos lietuvių,
pasiekė Londoną, aosistcjo Lietuvių Na
muose ir ruošiasi čia ilgiau pagyventi.
Jis protarpiais vis pabuvoja Londone.

PLB MOKYTOJŲ SAVAITĖ
PLB rengia Mokytojų savaitę rugpiūčio
17-24 d.d. Dainavos stovykloje. JAV. Kas
norėtų dalyvauti, prašomi užsiregistruoti
pas S. Kasparą. 32 Puteaux House, Lon
don. E.2 ne vėliau kaip iki birželio 1 d.

METINIS PARAPIJOS
SUSIRINKIMAS
Balandžio 28 d. parapija turėjo metinį
susirinkimą Sporto ir soc. klubo salėje.
Klebonas kun. dr. K. Matulaitis, MIC.
padarė platų pranešimą nuo to laiko, kai
jis grįžo į Londoną 1967 m. lapkričio 11
d. Vedybų 1967 m. nebuvo,
krikštų tik
vienas, o nuo 1967 m. lapkričio 11 d. mi
te 9 asmenys.
Parapijos komiteto pirm. S. Kasparas
priminė,
kad buvo dekoruoti kai kutie
kambarių. Darbai atlikti talkos
būdu.
Daugiausia prisidėjo Ignas Dailidė. Sta
sys Kačinas įr Antanas Kusta. Baigdamas
veiklos apžvalgą, padėkojo komiteto na
riams ir parapijiečiams už bendradarbia
vimą ir iškėlė naujų sumanymų: kad pa
rapija turėtų patikėtinius, suorganizuoti
lietuviuose schemą atgauti žmonių vals
tybinius mokesčius bažnyčios naudai už
sumas, kurias lietuviai sumoka (tuo klau
simu bus aiškus konkretus pranešimas),
ir kad parapija įsigytų automobilį, kuris
būtinai reikalingas aptarnavimą vykdant.
Kas. J. Babilius pranešė apie finansų
padėtį. Pajamų per 1967 m. gauta 1410
sv., išlaidų 1280 svarų.
Naujan komitetan išrinkti:
pirm. S.

STOVYKLA

WOLVERHAMPTONAS KETTERINQAS
MINĖJIMAI

EKSKURSIJA SODYBON

Gegužės 4 d. įvyko šokių vakaras, Mo
tinos dienos ir Vilties 14 metų sukakties
minėjimas, kurį atidarė L. Adamkavičius.
V. Narbutas tarė jautrų žodį apie mo
tiną. V. Kelmistraitis paskaitė savo eilė
raštį Mama, kuris irgi visiems patiko.
Cicėnienė padainavo iš Lietuvos atsi
vežtą dainelę apie mamytę. Drūtys padek
lamavo eilėraštį.
Sporto
klubo Vilties sukakties proga
kalbėjo Danielius Narbutas. Klubas gavo
sveikinimus iš
Wolverhamptono krep
šinio lygos vadovybės. Sveikinime, be ki
ta ko, rašoma:
„Vilties klubas, be abejo, suvaidino di
džiausią vaidmenį, kad pastaraisiais me
tais dar išsilaikė Wolverhamptono lyga,
ir
tai pasiekta aukšto lygio žaidimu ir
sportiškumu savo žaidime, o tai, esu tik
ras, buvo pavyzdys kitiems klubams. Jūs,
aišku, tesate vienintelis klubas lygoje, ku
lis pajėgiate išlaikyti dvi komandas,
o
tai jau yra laimėjimas. Viltis man ir, be
abejo, daugeliui šio rajono
gyventojų
reiškia „krepšinį“, ir tegu ilgai jūsų klu
bas vis laikosi ir ruošia geriausius krep
šinio žaidėjus šiam rajonui“.
Gauta taip pat daug sveikinimų iš bu
vusių žaidėjų ir
rėmėjų iš Kanados ir
Amerikos.
Viltiečiams šia proga buvo įteikta tau
rė ir medaliai, kaip lygos čempionams.
V. Kelmistraitis padėkojo visiems.
Vakaras praėjo labai
geroje nuo
taikoje. Dažnai buvo girdėti
skambios
dainos prie staliukų ar prie mikrofono.
Pelno liko 11 sv. 11 š. 6 p.

Ketteringo skyrius rengia ekskursiją į
Liet. Sodybą. Nors ir nėra gausi čia lietu
vių kolonija, bet neatsilieka įr nuo dides
nių. Tuo reiškiasi darbštaus pirmininko
A. Navicko sugebėjimai ir jo judrumas.
Vienų ketteringiškių būtų kaip ir ma
žoka. Kai prisijungia ir Corbio lietuviai,
tuomet pasidaro lyg ir kiek daugiau.

SPORTAS
Vilties jauniai laimėjo pirmąsias rung
tynes prieš Walsall. Laimėjimas nustebi
no visus. Tuo sudaryta proga viltiečiams
užimti antrą vietą lygoje metų gale. La
bai gerai žaidžia mūsų jauniai V. ir A.
Bondoniai ir P. ir J. Petkevičiai. Jų žai
dimas kas kartą gerėja.
Viltis šiuo metu lygoje yra trečioje vie
toje ir Bert Williams taurės finale. Pa
skutinėse
dvejose rungtynėse taškų su
rinko P. Petkevičius — 40. J. Petkevičius
— 12. A. Bcndonis — 6. V. Bondonis —
10. Visi jauniai dar vis auga, nors yra pa
siekę beveik 6 nėdas ūgio.

V. K.
Kasparas, vicepirm. J. Šemeta,
kas. J.
Babilius, nariais J. Guoga, J. Parulis. L
Dailidė, J. Čepaitis. Kolektoriais S. Starolis. J. Dirvonskis, A. Knabikas, J. Ton
kūnas. Rev. komisija: Z. Juras. V. Zdana
vičius. J. Ramašauskas.
Einamuosiuose reikaluose
plačiai pa
sidalyta mintimis, kas turėtų būti daroma
per 1968 m. išvystyti dar didesnei veik
lai.

J. Liobė

PADĖKA
Lietuvos nepriklausomybės sukakties ir
Motinos dienos minėjimo Ketteringe gegu
žės 4 d. suruošti nebūtume galėję be visos
eilės talkininkų ir padėjėjų, didžiai prisi
dėjusių, kad parengimas pasisektų. Jiems
visiems tikrai širdingai dėkojame, o ypač
minėjime kalbėjusiems A. Pilkauskui, J.
Johnstonui ir kun. A. Gerybai, programos
atlikėjams E. Vainorienei ir jos vadovau
jamoms Nottinghamo merginoms, daini
ninkei Vidai Gasperienei ir akomponatoriui A. Crooks, J. ir P. Paruliams, M. Pau
lauskienei. Taip pat esame dėkingi N. Ur
bonienei ir jos dukrelėm Levutei ir Vidai
už gražų šeimininkavimą ir I. Timminsienei, M. Uogintienei ir G. Johnstonienei už
tokią malonią talką vakaro metu.
Nepaskutinėje eilėje esame dėkingi taip
gausiai atsilankiusiems svečiams, nottinghamiečių ekskursiją organizavusiam jų
pirmininkui K. Bivainiui, Leicesterio pir
mininkui K. Paukščiui, Corbio tautiečiams
ir visiems tiems, kurie pirmą kartą apsi
lankė lietuviškame parengime.

DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba

PA S A įJL YJE
— Pats didžiausias JAV turtuolis ligi
šiol buvo Gettys, o dabar jį pasivijo Hug
hes — abu jie turi tarp milijardo ir pus
antro dolerių.
— Priimdami gegužės pirmosios para-’
dą, Kremliaus vadai šįkart buvo išsiri
kiavę abėcėline tvarka, dėl to kremnologai nebegali daryti išvadų, kas tose vir
šūnėse po ko eina pagal pirmumą ir ga
lią.
— Indijoje yra 520 mil. gyventojų, me
tų pabaigoje gal bus 530 mil. (vien balan
džio mėn. įregistruota milijonas naujagi
mių).
— Houstone, Teksaso valstijoje, polici
ja pritrūko kvitų, kurie išduodami pri
imant baudas už nusižengimą judėjimo
taisyklėms,
todėl vairuotojai kurį laiką
džiaugėsi, kad jie nebaudžiami.
— New Delhio zoologijos sode gimė 3
balti tigriukai, ir dabar tokių baltų tigrų
bus 23 pasaulyje
(18 jų yra mėlynomis
akimis, ir jų kailis turi rudų ruožų, ir visi
jie yra Indijoje).

VOKIETIJOJ

Aušros tunto skautai su dideliu įkarščiu
ruošiasi tautinei stovyklai, kuri įvyks šių
metų vasarą Vokietijoje. Ruošos darbai
ryškiausiai matomi Vasario 16 gimnazi
joj, kur veikia Vytauto Didžiojo draugo
vė. šis vienetas šiais metais parodė nema
ža veiklumo.
Po sukaktinių metų įžanginės sueigos,
kuri įvyko lapkričio mėn. ir kurios metu
nemažas būrys skautų bei vilkiukų davė
įžodį, vargiai savaitė praėjo be skautiškų
užsiėmimų. Kas mėnesį Įvykdavo draugo
vės sueiga, kurių vieną gimnazijos direk
torius kun. dr. P. Bašinskas įrašė į mag
netofono juostelę, vėliau per Vatikano ra
diją tai transliuota Lietuvon. Padaryta iš
kylų į Hemsbachą. Lorschą, į Odenwaldo
kalnus ir į apylinkės miškus. Nuo praeitų
metų vasaros gimnazijoj veikia skautų vy
čių kandidatų būrelis.
Sukaktinių metų proga Aušros tuntininkas ps. A. Veršelis yra numatęs nema
ža žygių. Numatoma
draugovę įsteigti
Hamburge, o gal ir kitose vietovėse, kur
yra lietuviško jaunimo. Be to. norima po
visą Vokietiją išsisklaidžiusius
skautus
sujungti į vieną korespondencinę draugo
vę.
Tačiau didžiausias užsimojimas yra
tautinė stovykla, kurią organizuoja Auš
ros tuntas. Į ją. be Vokietijos skautų bei
skaučių, atvyks 35 broliai ir sesės iš Ang
lijos. Taip pat tikimasi, kad į stovyklą
atvyks ir prie jos prisidės buvusieji Auš
ros tunto skautai, o ypač vadovai. Kadan
gi ne visų adresai žinomi, tai jie maloniai
prašomi stovyklos reikalu kreiptis į tuntininką ps. A. Veršelį, 684 Lampertheim Huettenfeld. Litauisches Gymnasium, W.
Germany.
Visi skautai kviečiami išnaudoti šią sto
vyklavimo progą. Aušros tuntui ryšium su
stovykla iškyla nemaža problemų, kurių
didžiausia — reikalingų lėšų sutelkimas.
Tačiau manoma, kad bendromis visų mū
sų skautų bei rėmėjų jėgomis visi sunku
mai bus pašalinti.

PENKIASDEŠIMTMEČIO

MINĖJIMAS
Gegužės 4 d. Briuselyje įvyko bendras
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklauso
mybių paskelbimo 50-mečio
minėjimas.
Pagerbus žuvusius už laisvę vainiko pa
dėjimu ant Belgijos nežinomojo kareivio
kapo, apie 300 Belgijos ir Olandijos bal
tų susibūrė JOC pastato konferencijų sa
lėje.
Po pamaldų evangelikams ir
katali
kams. Belgijos latvių bendruomenės pir
mininkas inž. Jarumanis atidarė akademi
nę minėjimo dalį, pakviesdamas prie mi
krofono latvių katalikų vysk. Slonskans.
Garbingas svečias papasakojo keletą įspū
džių iš skausmingos praeities ir perskaitė
popiežiaus Pijaus XII maldą už Tylos baž
nyčią. Estų choras sugiedojo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos himnus ir giesmę Žuvu
sioms didvyriams. Pagiindinę paskaitą
prancūziškai skaitė Ed. Cinzas.
Po to Belgijos ir Olandijos baltus svei
kino Tarptautinio pabėgėlių komiteto at
stovas Lautsherre. pik. Lanskoronskis, ku
ris pasidžiaugė Belgijos baltų organizuo
tumu ir perdavė Paryžiaus lietuvių svei
kinimus, Belgijos lenkų ir
ukrainiečių
bendruomenių pirmininkai. Telegramomis
sveikino Latvijos charge d'affairs Angli
joje T. V. Ozolinš, buv. Latvijos minist
ras R. Liepinš, dr. Makstenieks ir B. Pavasars, Olandijos latvių atstovai ir estų
konfederacijos prezidentas tremtyje.
Meninę dalį pradėjo Spies - Gailiūtė lie
tuvių ir latvių liaudies dainų
rečitaliu.
Skambus lyrinis sopranas sužavėjo publi
ką. ir dainininkė buvo priversta pakartoti
net keletą kartų Šimkaus ir Cimzės kū
rinius.
Antroje meninės programos dalyje pasi
rodė estų mišrus choras ir latvių tautinių
šokių.grupė.
Minėjimo pabaigoje Belgijos latvių
perbendruomenės pirm. J. Jarumanis
kuriame
skaitė rezoliuciją - protestą,
smerkiamas Rusijos imperializmas baltų
kraštuose ir kuris buvo pasiųstas į Tehechartos
rane vykstančią Žmogaus teisių
tarptautinę konferenciją.
Minėjimas, kuriame dalyvavo ne vien
belgų
tik kelių tautų tremtiniai, bet ir
žurnalistai ir patriotinių organizacijų atstovai, praėjo jaukioje, draugiškoje nuotaikoje. Belgų laikraščiai, jų tarpe Įr vienas didžiausių dienraščių La Libre Belgiųue. išspausdino straipsnius apie minėji
mą su nuotraukomis.

E. C.
-W-

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Lietuvoje.
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti,
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio
Korespondentas reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

— Britų artistė Julie Andrews sekan
čiais metais vaidins JAV televizijoje už
apie milijoną dolerių atlyginimo.
— Tanzanijos kalėjimo pergrūstoje ce
lėje užduso 13 kalinių
(dėl to areštuoti
keli valdininkai).
— Atlaikęs po operacijos 2 dienas, mi
rė svetimą širdį gavęs pirmasis prancū
zas Roblainas.
— Britanija įsigabeno iš Kubos pirmą
sias 250 tonų mėsos, kurios šiuo metu jai
neužtenka.
— Su fašistine jaunimo pagarba palai
dota jauniausioji Musolinio duktė AnnaMaria (ji mirė 38 m. amžiaus).
— Volkswagen fabrikai pradėjo gamin
ti taksiams automobilius su neperšauna
mu stiklu tarp šoferio ir keleivių, kaip
apsaugą nuo galimų pasikėsinimų.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain by
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

