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AMERIKA SU GINKLU
Vakarų pasaulyje pats didžiausias, tur
tingiausias ir techniškai pažangiausias
kraštas yra J. A. Valstybės. Kita vertus,
nė viename pasaulio krašte šiuo metu, tur
būt, nėra tiek riaušių su šaudymais, degi
nimais, plėšimais, žudymais. Kai kuriuose
miestuose ar jų rajonuose naktį žmonės
nedrįsta išeiti į gatvę, nors apiplėšimų pa
sitaiko ir dieną. Jau dažnoki būna atsitiki
mai, kai rasiniais, politiniais ir tiesiog net
neįmanomais suprasti sumetimais nušau
namas žmogus. Suimtąjį žudiką vėl kaž
kas užpuola ir nušauna, kaip atsitiko su
Oswaldu. kuris nušovė prez. Kennedį. Da
bar nei iš šio, nei iš to buvo nušautas se
natorius Kennedys. Neseniai žudikai paty
kojo ir nušovė negrų vadą kun. Kingą.
Kas gi atsitiko su ta didžiąja ir galingąja
Amerika?
Trumpo ir aiškaus atsakymo čia nėra.
Kalti, žinoma, tie ginklai, kuriuos nusi
pirkti lygiai taip lengva, kaip ir cigarečių.
Kaltos sąlygos, kuriose šalia pertekliaus
lygiomis sąlygomis gyvena skurdas. Kal
tas didelis Amerikos užsispyrimas laikytis
reakcinių pozicijų. Tų kalčių galima būtų
priskaičiuoti gausybę, ir visos jos, kartu
sudėtos, sudarytų Ameriką.
Visa ko šaknys siekia labai toli — tuos
laikus, kada iš kitų kraštų suvažiavusieji
busimieji amerikiečiai kovojo su senai
siais žemyno gyventojais - indėnais, skirs
tėsi sau žemes kas pirmesnis, kariavo tar
pusavy dėl sąjungos, dėl vergijos panaiki
nimo. Tada amerikietis vaikščiojo gink
luotas ir dabar tebesinešioja ginklą ir ne
nori jo atsisakyti. Rodos, niekur pasauly
je nėra taip, kad be leidimo galėtum nusi
pirkti ir nešioti ginklą, išskyrus JAV. Da-

bar kai vienas po kito krinta nuo kulkų
krašto vadai, dar kongresas neskuba pa
keisti įstatymo, kuris suvaržytų ginklų
pirkimą. Kodėl? Kongresas juk renkamas
amerikiečių, kurie nešioja ginklus ir
mėgsta tokią seną neribotą laisvę. Tą pa
mėgimą dar vis pastiprina ir padirgina ma
sės filmų, kuriose visa ko aukščiausia vir
šūnė yra sugebėjimas pirmiau už savo
priešą ar vaidininką išsitraukti ginklą.
Amerikietis nenori atsisakyti ginklo, kaip
jis nenori, kad kas nors apkarpytų neribo
tus jo žemių plotus, didelius pelnus ar
įvestų pažangų socialinį draudimą. Jis ne
nori jokių nukrypimų nuo to dėsnio, ku
ris leidžia ir skatina neribotą privačią ini
ciatyvą ir varžybas.
Negalima būtų pasakyti, kad visi ameri
kiečiai yra tokie. Yra ir kitaip galvojan
čių ir kitokias idėjas skelbiančių. Kokios
nors labiau kraštutinės idėjos Amerikoje
nėra populiarios. Pavyzdžiui, socialistai,
kurių partijos Europoje net valdo kai ku
riuos kraštus, JAV kaip ir nežinomi, būtų
per kairūs. I partijų programas ir jų vadų
kalbas besigilinantieji žurnalistai tvirtina,
kad dabar nužudytasis senatorius Rober
tas Kennedys maždaug galėtų savo idėjo
mis atitikti Britanijos konservatorių va
dą Eduardą Heathą. O senatorius savo
kalbose JAV sąlygomis pasirodė ypač kai
rus. Užtat neturtingieji ir didelė dalis neg
rų buvo už jį. Dabar, po jo mirties, kai
kurie negrų vadai sako, kad jie nebeturi
jau sau kandidato į prezidentus.
Nors prez. Kennedžio byloje komisija
neįžiūrėjo jokio sąmokslo, nors kai kuriais
kitais atvejais nėra dar jokių sprendimų,
ar buvo kas nors už žudikų pečių, bet

Septynios DIENOS
Susitaikymas su Belgija

Sušlubavo sveikata

Kongo prezidentas Mobutus nuvažiavo
Sušlubavo sveikata brito Westo ir Pie
j Belgiją tartis dėl paramos, kuri buvo nu
tų
Afrikos piliečio dr. Blaibergo, kurie kol
traukta, ir dėl atsiskaitymo už kasyklų
yra ilgiausiai su svetimomis širdimis
įrengimus, kuriuos nusavino savo krašte kas
gyvenantieji žmonės.
Kongo vyriausybė.
Westas pagaliau mirė.
Prancūzijoje dar nėra ramu

Prancūzijoje dar buvo policijos susidū
rimų su tebestreikuojančiais darbininkais,
o ypač su studentais. Be kita ko, vyriausy
bė uždraudė visas kairiųjų studentų orga
nizacijas ir policinėm priemonėm išvalė
Sorbonos universitetą.
Pakeistas Sa'lanas

Prez. de Gaulle'io įsakymu paleistas bu
vęs gen. Salanas, nuteistasis kalėti iki gy
vos galvos už sukilimą Alžyre. Jis atsėdė
jo 6 metus.
Paleista ir keliasdešimt kitų buvusių
sukilėlių.
Grįžo į Prancūziją ir Bidaultas, kuris
ryšium su anais Alžyro įvykiais organiza
vo pasipriešinimą prezidento vyriausybei
užsieniuose.
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Renaultas dirba

Apie 60.000 darbininkų turintieji pran
cūzų Renaulto automobilių fabrikai nuta
rė po streiko pradėti darbą. Dar tebesitaria Citroeno ir Peugeoto automobilių fa
brikų darbininkai.
Iš viso bestreikuoja tik apie pusmilijonis darbininkų.
Sudaryta vyriausybė

Po ilgesnės krizės naują Belgijos vy
riausybę sudarė flamas prof. Eyskens.
Vyriausybė bus koalicinė, sudaryta iš
krikščionių socialų ir socialistų.
Grąžintos teisės

amerikiečių vadai vienas po kito krenta
nuo kulkų kaip tik tie, kurie savo idėjo
mis buvo artimesni kairei. Vienas vienin
telis dešinės vadas buvo Rockwellis, ku
rio kai kas nenorėtų įskaityti į tikruosius
Amerikos vadus. Tas pažangesniųjų, o ne
reakcinių vadų šaudymas irgi savaip
reikšmingas apibūdinti amerikiečio neno
rui susilaukti kokių nors didesnių refor
mų, nenori nieko atsisakyti.
Amerikos perdėta laisvė yra priauginu
si reakcinių organizacijų, ypač pietinėse
valstybėse. Žudymais ir kitokiais žiauru
mais tų organizacijų nariai tvarko neg
rus, žydus, kai kur katalikus. Žudymai ir
užpuldinėjimai vykdomi dažniau nakti
mis. Bet ta įsisiautėjimo liga nepalieka
ginklą nešiojančių amerikiečių ir dieną.
Kitokiuose kraštuose gyvenantiems, mums
keista atrodo, kad Kalifornijoje neseniai
žmogus nušovė jam įkyrėjusį kaimyno šu
nį, o kitas — taip pat įkyrėjusį kaimyno
sūnų. Arba Vašingtone, sako, susiginčijo
du būreliai studentų. Praeivis nutarė juos
sutvarkyti ir nušovė vieną studentą. Ar
ba restorane, matyt, patriukšmavo jūri
ninkai. Tai gėrikas paėmė ir nušovė net
du.
Jei mums ir nesuprantama, bet tai yra
Amerika.
LIETUVIŲ IRKLUOTOJŲ

LAIMĖJIMAS

Vilniaus Žalgirio aštuonvietė Ratzeburgo vandenyse — Kuechensee, Fed. Vokie
tijoje, laimėjo pasaulio meistro vardą irk
lavime, o taipgi ir brangią Gillete taurę.
Birželio 8-9 d.d. tarptautinėse irkluoto
jų varžybose iš 11 dalyvavusių aštuonviečių valčių Vilniaus Žalgirio aštuonvie
tė 2000 metrų nuotolį įveikė per 6:02,10 ir
tapo pasaulio aštuonvietės irkluotojų
meistru. Antroje vietoje liko Maskvos jū
rininkų akademijos aštuonvietė, o trečioje
Vesper klubas Filadelfijoje, JAV. Ketvir
toji vieta atiteko šeimininkams — Fed.
Vokietijos irkluotojams. šis pralaimėji
mas namuose ir žinomuose vandenyse vo
kiečiams sudavė skaudų smūgį.
Vilniaus Žalgirio irkluotojai gražiai ir
meistriškai irklavo. Birželio 9 d. dar kar
tą jie pademonstravo savo irklavimo me
ną (taurė jau buvo laimėta šeštadienį)
daugiau kaip 10.000 žmonių ir čia pat lai
mėjo, nors didesniu laiko skirtumu — 6:
13,94.
Šis Žalgirio laimėjimas, suprantama,
plačiai nuskambės per pasaulio spaudą.
Trijų milijonų tautos irkluotojai sausai
„sutašė“ šimtamilijoninių tautų irkluoto
jus ir išsinešė pergalę.
Fed. Vokietijos treneris Kari Adam pa
reiškė spaudos atstovams, kad irkluotojai
iš Lietuvos praėjusiais metais jau du kar
tus sausai „apšluostė“ vokiečius.
J. Pyragas
TEISĖS GYVENTI KAINA

Amerikiečių „Newsweek“ rašo, kad Če
koslovakijos naujasis komunistų partijos
vadas Dubčekas nuo sovietų karinio įsi
kišimo išsigelbėjęs pažadu prisilaikyti vie
nos partijos santvarkos, neišstoti iš Var
šuvos karinės santarvės, neleisti priva
čios pramonės, sustabdyti spaudos laisvę,
nebeleisti judint klausimo, kiek sovietai
kalti dėl ankstyvesnių valymų krašte, ir
draugauti su kaimyniniais komunistiniais
kraštais.

Sovietiniai turkai, kurdai ir azerbaidža
niečiai, kurie Stalino laikais buvo ištremti
iš savo gimtųjų vietų Gruzijoje ir išga
Rytų Vokietija nepajudinama
benti į Vidur. Aziją ir Sibirą, naujai pa
Rytų Vokietijos komunistų partijos se skelbtuoju potvarkiu atgauna visas teises.
kretorius Honeckeris pareiškė. kad jo
kraštas nesileis jokių „demokratizacijų, Aptarta mirtis
liberalizacijų ir decentralizacijų", kokios
vyksta kai kuriuose kituose Rytų Europos
Ryšium su širdies persodinimų operaci
kraštuose.
jomis ne specialistams nebūdavo visiškai
aišku, kada yra miręs tas, kurio širdis pa
SUKAKTINIAI PAŠTO ŽENKLAI
imama.
Riaušės Italijoje
Ženevon susirinkę 24 žymūs širdies ligų
Prancūzijos pavyzdžiu Italijos studen
Gegužės 29 d. Britanijos paštas išleido
specialistai sutarė, kad mirusiu reikia lai jubiliejinę pašto ženklų laidą. Ją sudaro 4
tai pradėjo riaušes.
kyti žmogų, kai jo smegenys jau „visiškai skirtingi ženklai, kurie yra skirti paminė
ir nebepakeičiamai" nebeveikia.
Atleistas sekretorius
ti sukaktiniams įvykiams.
1868 m. įvyko pirmasis britų profesinių
Atleistas sovietinio komsomolo pirma Draugystė ir tarpusavio pagalba
sąjungų (Trade Unions) kongresas. Šiai
sis sekretorius Pavlovas. Jis paskirtas
Čekoslovakija ir Vengrija pasirašė sukakčiai paminėti yra skirtas 4 penų
sporto sąjungų pirmininku.
draugystės
ir tarpusavio pagalbos sutartį, vertės ženklas. Šiemet sukanka 50 metų
Manoma, kad jis nepajėgęs susitvarky
kuri turėtų galioti 20 metų.
kaip Anglijos moterys išsikovojo lygias su
ti su dabartinio jaunimo reikalais.
vyrais balsavimo teises. Tai jų kovai at
Ginklai ir nužudymai
žymėti yra skirtas 9 penų pašto ženklas.
Suvaržymai susisiekti su Berlynu
Niekas tikrai nežino, kiek JAV žmonės Vieno šilingo vertės pašto ženklas prime
Rytų Vokietijos vyriausybė paskelbė
potvarkį, pagal kurį Vakarų Berlyno ir turi ginklų. Pats atsargiausias spėliojimas na. kad 1918 m. buvo įsteigta britų karo
Vakarų Vokietijos gyventojai privalės tu — 50 milijonų, o pats baisiausias — 200 aviacija (RAF). Prieš 200 m. žymusis An
glijos jūreivis kapitonas James Cook pra
rėti pasus ir vizas, jei norės keliauti per mil.
1966 m. ginklu buvo nužudyta 6.500 dėjo savo garsiąsias keliones. Tai sukak
Rytų Vokietiją.
žmonių, patys nusižudė 10.000. netyčia čiai paminėti yra skirtas 1 šil. 9 penų paš
to ženklas, kuriame pavaizduotas anų lai
nuo ginklo žuvo 2.600.
Už protestą
Anglijoje ginklu nužudoma per metus kų būrinis laivas ir ženklo viršuje yra to
Trys jauni britai, priklausantieji krikš
garsaus atradėjo autografas.
čionims radikalams, nuvažiavę į Maskvą, apie 30, Kanadoje 99. Vakarų Vokietijoje
Anglijos filatelistų sąjunga toms sukak
68,
Japonijoje
37.
pradėjo platinti rusų kalba išspausdintus
tims paminėti dar atspausdino įvairių vo
atsišaukimus, kuriuose reikalaujama lais
kų.
V. Z.
vės kalinamiesiems rašytojams, baptis Suimtas įtariamasis nužudęs Kingą
Anglijoje suimtas Sneyd (dar kitaip —
tams ir apskritai politiniams kaliniams.
Susitarimas dėl konsulatų
Jie visi buvo suimti. Grupę sudarė du Galt, dar kitaip — Ray), kuris buvo pa
Baltuosiuose rūmuose pasirašyta JAV ieškomas
ryšium
su
JAV
negrų
vado
dr.
berniukai ir mergaitė. Vėliau jie buvo iš
SSSR sutartis dėl konsulatų steigimo.
Kingo nužudymu.
tremti namo.

NAFTA

LIETUVOJE

Nuo birželio 1 d. Lietuva jau galėtų bū
ti įrašyta į žibalo (naftos) šaltinių turin
čiųjų kraštų sąrašą. Tą naktį ties Gargžrais, šiubarių kaimo lauke, ištryško stip
ri naftos srovė iš beveik 2000 metrų gilu
mos. Apie 45 iki 50 kubinių metrų to
skysčio jau teka į parengtus vamzdžius.
Lietuvai tačiau tuo tarpu nėra perspekty
vų tapti savarankišku naftos šaltinių sa
vininkų „klubo“ nariu, nes vamzdžiais tas
skystis teka ne į Lietuvos, o į maskvinės
imperijos katilą, nors, kaip rašo Tiesos
(birž. 7 d.) korespondentas. „Žygyje už
Lietuvos naftą dalyvavo apie penkis šim
tus gelmių žvalgų“, ir tie žvalgai esą „dau
giausia profesoriaus Dalinkevičiaus auk
lėtiniai“. (Prof. Dalinkevičius kaip tik
šiomis dienomis sulaukė 75 metų amžiaus.
Lietuvos nepriklausomybės laikais išsi
mokslinęs ir subrendęs geologas).
Tikima, kad šis pirmasis trykštantis
naftos šaltinis užtiktas tik po devynerių
metų ieškojimo.
Tuo pačiu metu atsivėrė ir kitas šalti
nis kažkur Mažojoj Lietuvoj (vadinamo
joj Kaliningrado srity), bet Lietuvoj ne
minima nei tiksliau apibrėžta jo vieta,
nei šaltinio gausumas. Tik paminėta, kad
ten jis pasiektas dar giliau, kaip ties
Gargždais.
(E)

SPAUDOJE
KITIEMS MES JAU RUSAI

Bronys Raila savo straipsnių serijoje
„Dialogas su kraštu“ Dirvos gegužės 13 d.
numeryje rašo:
„Dar visai neseniai sovietų ambasados
Washingtone žurnalistai, redaguojantys
sovietų leidžiamą anglų kalba žurnalą
Amerikai, pasikalbėjimuose su spauda ar
per paskaitas aiškina tik apie 210 milijonų
rusų tautą. Respublikų vardai tada be
lieka tik savo namų falšyvos apyvokos
reikalams. Išnyksta ukrainiečiai, gruzinai,
dešimtys kitų tautybių ir visas Pabaltijys.
Tik 210 milijonų rusų! Tiek rusų, kiek jų
iš tikrųjų dar nė pusės nėra tautų kalėji
me.
,
„Estai, latviai ar lietuviai, išleidžiami į
užsienius politinėms konferencijoms, su
mokslininkų ar menininkų ekskursijomis,
sporto rungtynėms ar bet kokiai repre
zentacijai, vadinami SSSR atstovais, prak
tiškai rusais, rusams niekad šios malonios
„klaidos" neatitaisant, o tik patvirtinant.
Absurdas įpilietinamas, kaip faktas.
„Klasikinis šio metodo pavyzdys buvo
per pesaulinę parodą Montrealyje.
—ęų žzą
„Daug ir talentingai prisidėję prie SSSR
pavilijono įrengimo ir užpildymo, lietu
viai menininkai ir Lietuva ten net jokio
atskiro kampelio neturėjo. Visoms svar
PLK. SIR TUFTON BEAMISH
besnėms pavilijono ruoštoms iškilmėms
LAIŠKAS
vadovavo rusas, oficialiems priėmimams
tas pats rusas, kur Lietuvos delegacijos
Britų savaitraštis „The Observer" birže pirmininkas neturėjo teisės net savo gim
lio 23 d. išspausdino parlamento nario pik. tąja kalba prabilti“.
Sir Tufton Beamish laišką, kuriame pla
čiau dėstomas nusavintojo Baltijos vals „LIETUVIŠKAI - KAIMIŠKA
tybių aukso klausimas.
CIVILIZACIJA“
Pagrindo tokiam laiškui sudarė birželio
Gegužės 13 d. Česlovas Gedgaudas Dir
16 d. to laikraščio iliustruotame priede iš
spausdintasis straipsnis apie Rusijos carų voje savo straipsnyje apie Lietuvos vals
tybės kilmę, be kita ko, rašo:
skolas Britanijai.
KARALIŲ ŠEIMOS ATLYGINIMAI

Britanijos karalaitis Čarlis, sulaukęs 18
metų amžiaus, gauna kasmet po 30.000
svarų. Ta suma jam leidžiama paimti ne
iš valstybės iždo, bet iš Cornwallio kuni
gaikštijos pajamų, nes jis yra ne tik ka
ralaitis, bet iir Cornwallio kunigaikštis. O
kunigaikštijos pajamos gana didelės.
Pvz., 1964 m. tos pajamos prašoko 200.000
svarų.
Sulaukęs 21 m. amžiaus, karalaitis-kunigaikštis pagal ligi šiol nustatytąją tvar
ką turėtų naudotis visomis ten gaunamo
mis pajamomis. Bet grupė konservatorių
parlamentarų siūlo priimti įstatymą, pa
gal kurį Cornwallio kunigaikštijos turtus
pelrimtų valstybė, o Čarliui būtų mokama
iš valstybės iždo atitinkamai pagal jo ei
namąsias pareigas ir atliekamąjį vaidme
nį.
Ta proga nurodoma, kad Britanijos ka
ralienė-motina
(dabartinės karalienės
motina) gauna metams 70.000 svarų.
Edinburgo kunigaikštis — karalienės vy
ras gauna 40.000 svarų, Gloucesterio ku
nigaikštis — 35.000 sv., kalralaitė Margareta — 15.000 sv.
Kai sulauks atitinkamo amžiaus, kara
laičio Čarlio sesuo Annė gaus 60.000 sv„
o jaunesnieji broliai karalaičiai Edwardas ir Andrius — po 10.000 sv. Ište
kėjusi Annė gaus po 15.000, o jaunieji
karalaičiai — po 25.000 sv.
GRUZIJOS ŠVENTĖ

Birželio 15 d. Londone buvo atšvęsta
Gruzijos demokratinės respublikos 50 m.
sukaktis, šventėje dalyvavo apie 100 sve
čių, anglų ir rytų europiečių, tarp jų Lie
tuvos Pasiuntinybės charge d'affairs V.
Balickas su ponia ir Latvijos pasiuntiny
bės Ozolinš su ponia.
Su Gruzijos istorija supažindino gruzi
nų draugijos pirmininkas dr. Akaki Ramišvili, kuris nuolat gyvena Birminghame.
(j.v.)

PA S A UL Y J E
— Madraso mieste Indijoje kilo namų
laužynuose eilė gaisrų, 3 žmonės žuvo,
apie 10.000 liko be pastogės (manoma, kad
kažkas tyčia padeginėjąs.
— Olandijos vyriausybė pateikė parla
mentui svarstyti įstatymą, kuris numato
karalienės pajamas iš 288.000 svarų pakel
ti iki 548.000 sv. ir perimti atsakomybę už
karališkąjį dvarą.

— V. Vokietijos aviacija skraidimuose
neteko jau 83 Starfighter markės lėktuvų
(amerikietiškų).

„Daugiausia betgi mūsų istorija nuken
tėjo nuo mūsų šviesuomenės dalies ultra
separatistinio nusistatymo, noro izoliuoti
mūsų besikuriančią demokratiją nuo bu
vusių pašalinių įtakų, ir apsivalyti nuo
svetimybių
įneštų
kalbon, socialinėn
struktūron ir kitosna sritysna...
„Prisimename klasišką Konrado kavi
nės anekdotą, kai mūsų prezidentas pate
kęs dangun pastebėjo į jį lotyniškai besi
kreipiančiam Viešpačiui: „prašau kalbėti
lietuviškai“.
„Tačiau kas perdaug, tas nesveika, sa
ko mūsų kaimas. Nedraugiškoj aplinkoj
gimstanti bendruomenė, atkirtus visas ją
rišusias gijas su aplinkiniu pasauliu, atsi
dūrė Robinsono būklėj, vien tik iš savęs
bekuriant naują lietuviškai - kaimišką ci
vilizaciją. šalia labai nuoširdžios ir nau
dingos veiklos, beugdančios jaunas kartas
laisvės ir lietuvybės dvasioje, atsirado tam
tikra „bažnytkaimio patriotizmo“ tenden
cija, kuri smerkdavo ir įžiūrėdavo „sveti
mybes“ ten, kur iš tiesų mūsų didingos
praeities liekanų būta, ir lyg ežys susiriesdavo į aštrų kamuolį vien tik užsimi
nus apie mūsų praeities ryšius su bet kuo.
„Taip, tyriausių motyvų vedami „baž
nytkaimio patriotai“
patys stipriausiai
griovė jų siekiamą tikslą — Lietuvos var
do iškėlimą".
(rem)
PIRMOJI LIETUVIO GYDYTOJO
PAGALBA

Amerikiečių savaitraščiai „Newsweek"
ir „Times“ aprašinėdami, kaip sužeistasis
ir dabar jau miręs senatorius Robertas
Kennedys buvo pristatytas į ligoninę Los
Angeles mieste, nurodo, kad ten jam pir
mąją pagalbą suteikė lietuvis dr. V. F.
Baziliauskas, kuris ten dirbo naktinėje pa
mainoje.
ANTSPAUDAI SU VYČIU

Iš Sao Paulo. Brazilijos, gauta laiškų,
kurių pašto ženklai Lietuvos Vyčio ženklu
ir įrašu: Aureo Jubilee da Independencia
da Lituania Restaurada (Auksinis atsta
tytos Lietuvos nepriklausomybės jubilie
jus).
(E)

Gauta žinia iš Lietuvos, kad ten
staiga mirė S. Alesiaus sūnus,
vardu Česlovas, 30 metų amžiaus.

DBLS Leigh skyriaus nariui

STASIUI ALESIU1,
netekusiam brangaus sūnaus,
užuojautą reiškia

DBLS Leigh skyriaus nariai ir
Valdyba

2
Nr. 25(1017). 1968. VI. 25

EUROPOS LIETUVIS

Erotika, politika, poezija

KNYG1NIS PASAULIS LIETUVOJE

VERTIMAI

Kad apie poetę Salomėją Nėrį rašant mini „mano Dievas" — t.y. tik jos vienos
daug rašalo ir spaustuvės dažų išlieta bu išpažintas Dievas“.
vo pokario Lietuvoje — suprantamas da
M. Slavėnienė — V. Mykolaičio-Putino
Kadaise buvo premijuotas ir paleistas į
lykas. Ji, be abejo, buvo pati talentingiau sesuo — turėjo pragos Salomėją Nėrį ar
apyvartą
šūkis, kad laukinis žmogus laik
sią ir iškiliausia literatūrinė lietuvių as čiau asmeniškai pažinti, nes kurį laiką raščių neskaito. Nežinau, ką daro žmonės,
menybė, nuo pat 1940 m. birželio 15 d. trys studentės — M. Mykolaitytė, E. Kve- kurie neskaito knygų, bet tarpais gal
viešai, įsakmiai ir nedviprasmiškai nuėju daraitė (vėliau ištekėjusi už Putino) ir voju, kad neskaitantieji yra laimingesni
si su komunistais, aiškiai pasisakiusi už Salomėja Nėris — kartu gyveno Putino už skaitančiuosius. Jiems atkrinta vienas
Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, net bute Kaune. M. Slavėnienė mano, kad nemažas rūpestis. Jei nori skaityti, tai
dalyvavusi delegacijoje, kuri su Justu Pa „erotika gal buvo vienas iš ryškesnių sti reikia turėti knygų. Kai kalbu apie kny
leckio priešakyje 1940 m. liepos mėnesį mulų jos kūrybai“. Kai buvo išspausdin
gas, žinoma, galvoje turiu pirmoje eilėje
išvyko Maskvon, kaip jau įprasta sakyti, tos Nėries eilės
lietuviškas knygas. Kiek jų dabar per me
„Stalino saulės atsivežti“, atseit, formaliai
Negaliu aš pamiršt tų įkaitusių lūpų. tus čia išeina? Trupinėlis! O kiek tarp jų
apipavidalinti to Lietuvos prijungimo.
Jos išdegino žymę lig širdies gilumos, yra paskaitomų? Duonos, rodos, turim,
Salomėja Nėris Lietuvos komunistams
skaitantiesiems gresia tikjras badas.
ir sovietiniam režimui buvo ir išliko savo Lazdijų gimnazijos (kurioje Nėris anuo bet
Laimė, kad tie skaitantieji dar turi šir
tiška puošmena, sakykime, kultūrinis or met mokytojavo) mokinukai kartą labai
dies vieni kitiems, užjaučia vieni kitus ir
namentas, atkištinis pasididžiavimo sim susidomėję kažką skaitė ir kikeno.
bolis. Apie ją Lietuvoje iš tiesų daug pri — Panele mokytoja, čia jūsų eilėraštis! pasidalija knygomis.
Kiek knygų reikia per metus? Yra žmo
rašyta — ir paviršutiniškai-propagandiš- — vienas iš drąsesniųjų parodė jai pirštu.
nių, kurie sakosi vienu prisėdimu per
kai ir nagrinėjančiai-literatūriškai.
— O kaip jis jums patinka? — paklausė skeltą po knygą. Tokiems, be
abejo,
Tačiau nemažesnio, o, proporcingai ly Nėris.
bloga gyventi. Mano skaičiavimu, po kny
ginant, gal net didesnio dėmesio Salomėja
gą kas savaitę vis tiek reikia susimedžio
— Gražus! — ir vėl vaikai kikeno.
Nėris susilaukė ir užsienio lietuvių raš
tuose. Prisiminimus, samprotavimus, na Tačiau gimnazijos direktorius kun. Star ti. kad nejaustum skurdo.
Dabar stebiuos, kaip tvslrkėmės tada,
grinėjimus ir pamokslavimus užsienio lie kus buvęs kitokios nuomonės. Eilėraštį
kai dar knyga iš Lietuvos mums buvo re
tuvių periodikoj daug kas rašė, išėjo apie parodęs, jis Nėriai taręs:
— Nieko čia gražaus, nė įdomaus nėra! tenybė, o ir ta pati dažnai su propagandos
ją ir knygos. Malėnas, Orintaitė, Raila,
Tai pasipasakojusi pati Nėris M. Myko atspalviu. Pasirodo, tada skaitėme anglų
Lozoraitienė įeina j tą nėristikos autorių
kalba. Į bloga toks skaitymas neišėjo —
sąrašą, bet šios pavardės jo dar toli gra laitytei ir E. Kvedaraitei.
susipažinome su naujas turtais. Bet ar
žu neišsemia.
J. Grinius yra rašęs apie poetės didelę gali palyginti knygas svetima kalba su
Ir užsienio lietuvių dėmesys Salomėjai meilę Juozui Eretui, anuomet buvusiam lietuviškomis! Rodos, ir svetimų autorių
Nėriai yra suprantamas. Stipri, tur būt, Kauno gražuoliui, kuris betgi vedęs kitą knygas daug maloniau skaityti lietuviš
stipriausia lietuvių poetė aplamai, štai, lietuvaitę. M. Slavėnienė pasakoja apie ki kai. Tur būt, toks jutimas yra kažkokia
nuėjo su bolševikais! Tie patys faktai, ku tą Salomėjos Nėries meilę, o gal tik įsimy nacionalizmo forma, bet aš tikrai norė
rie komunistus verčia Nerimi didžiuotis, lėjimą. Tai buvęs Borisas M. Jis — aukš čiau geriausius pasaulinės literatūros vei
rašantiesiems svetur išvirsta į didžiulį tas brunetas, apygražio veido, nugyvento kalus perskaityti lietuviškai, net ir tuos,
dvaro savininkas, su poetiniais polėkiais,
kodėl? kaip? kuriuo būdu?
kuriuos jau esu skaitęs kita kalba.
Paskutinysis įnašas užsienių lietuvių mėgęs Kaune maišytis tarp literatų. Jo tą
Reikia pasakyti, kad per bičiulius ir
nugyventą
dvarą
modeliu
panaudojęs
Pu

nėrištikai bene bus M. Mykolaitytės-Slaįvairius tarpininkus vis dažniau į rankas
tinas
savo
romane
„Krizė
“
.
Tas
Borisas
vėnienės straipsnis „Salomėja Nėris bui
patenka ir Lietuvoje išėjusieji vertimai.
ties dramoje“, paskelbtas 1967 m. „Mo susibičiuliavęs su Salomėja Nerimi, kuri Jų yra gerų. Turiu vieną kitą Main Read
bene
1931
metų
Kalėdų
atostogas
pralei

ters“ 6 nr. Autorė ten susumuojamai ra
ir Hagardo romaną, bet jie turės palaukt
dusi jo dvare. Pasak M. Slavėnienės, poe manęs. Bet su malonumu perskaičiau G.
šo:
tė savo draugei Emilijai Kvedaraitei pa
„Dar ir iki šiol, jau daugiau kaip 10 me tikėjusi, kad Borisas abejojęs jos meile ir Hauptmano dramų tomą. Džiaugiuos, kad
tų po Salomėjos Nėries mirties, laisvojo kad ji jam atsakiusi: „Jei netiki mano manęs laukia Moljero komedijos ir Russo
pasaulio lietuviškoje spaudoje vis tebe meile, pastatyk mane prie ' sienos ir su- Išpažintis. Šituos tikrai suvirškinsiu. Mol
randame keliamų klausimų dėl rašytojos šaudyk!“ Tačiau pačios atostogos buvusios jeras — senas pažįstamas, nes jo kome
pasaulėžiūros, — ar ji buvo tikinti, ar ne žavingos, abu daug važinėjęs! rogutėmis... dijų buvo išversta ir anais senais laikais.
Visada norėjau perskaityti Turgenevo
tikinti, ar komunistams ji tarnavo iš šir
M. Slavėnienė rašo: „Ir poetės garsus Medžiotojo užrašus. Su tam tikrais malo
dies, ar tik aplinkybių priversta, ar savo
paklaidas prieš mirtį apgailestavo ir pan. drąsiais pasisakymais eilėraštis „Be baž numais man susijęs ir Tulrgenevo roma
Man gi atrodo, kad Salomėja Nėris per vi nyčios, be altorių“, manding, sukurtas nas Tėvai ir vaikai — prieš keliasdešimt
są savo gyvenimą turėjo savo atskirą, sa kaip tik tų pasivažinėjimų nuotaikoj, o ne metų jis buvo ne tik skaitytas, bet ir nag
romano
vitą pasaulį ir į jokias griežtai apibrėžtas įkvėptas, kaip kas kad teigia, meilės Ere rinėtas. Dabar susilaukiau to
naujo vertimo. Kas gi atsispirs nepaskai
pasaulėžiūrines formas jos nebūtų galima tui...".
Taigi, tas dėmesys poetei Salomėjai Nė tęs!
įstatyti. Todėl ir negalima teigti, kad ji
Gana dailiai (rodos, Švietimo Ministe
savo subrendimo amžiuje kada nors būtų riai didele dalimi yra paremtas arba po
buvusi giliai tikinti, praktikuojanti kata litinėmis aistromis, arba erotiniu smalsu rijos) buvo anuomet išleistas brolių Kaulikė, bet taip pat klaidinga būtų manyti, mu. Iš tikrųjų gaila, kad taip yra, nes juk
kad, perėjusi į komunistinį frontą, būtų toji erotika jau dabar pradeda išvirsti į
čiupusi ginklą į ranką kovai prieš Dievą, anekdotiškumą, poetės politikavimas po liks stiprioji jos poezija, apie kurią mū
prieš tokį Dievą, kuris suprantamas po truputį apsiklos vis storesniais istorinių suose vis dėlto, palyginti, nedaug teužsiR- E- Maziliauskas
puliaria sąvoka. Rašytoja savo kūryboje dulkių sluoksniais, ir galų gale gyva teiš- menama.

dzyčių klasiškasis romanas Matininkų
laikai. Naujas leidimas pateko į mano
rankas.
Sukant į klasikus, žinoma, negalima už
miršti ir nemiirtingojo Servanteso su jo
Don Kichotu. Tiesa, kai jis buvo kartoja
mas nauja laida, dar išėjo negražus nesu
sipratimas. Don Kichotą lietuviškai yra
išvertęs Pulgis Andriušis. Iš naujo spau
džiant, Lietuves laikraščiuose buvo pa
skelbta. kad tą darbą atlikęs Churginas,
kas, žinoma, netiesa. Bet tuomet dar tebe
pūtė atšiaurūs vėjai. Nepaisant to nesusi
pratimo, Don Kichoto sovietinė lietuviš
ko vertimo laida iirgi neblogai išleista.
Aišku, sunku viską suminėti, nors, žiū
riu, ir pro mano rankas jau praėję nema
ža vertimų. Kai kurių verstinių dalykų
platesnieji skaitytojų sluoksniai čia, tur
būt. nė nežino, negirdėjo.
Pavyzdžiui,
graikas N. Kazandzakis. Iš tiesų geras
rašytojas. Arba kas mūsų žino K. šandoIrą, G. Molnarą, H. Faladą, tokį garsų
prieš šį pasaulinį karą?
Nebijau paskaityti ne tik prozos, bet ir
poezijos. Kalbant apie verstinę poeziją,
pirmon vieton, tur būt. reikia iškelti Ho
merą su jo Iliada ir Odisėja. Abiejų kny
gų buvo išleista senieji vertimai, kuriais
naudojomės ir nepriklausomybės laikais,
tik A. Dambrauskas ylra paredagavęs. Ne
pro šalį, žinoma, turėti bent kai ką Mic
kevičiaus ar Lermontovo, Lorkos ar Ver-

K. Plaučiūnas

MOKSLININKAS — MAŽLIETUVIS

Beveik 'lietuvių nepastebėtas baigė
aukštuosius mokslus Endrius Žilius.
Jis yra gimęs 1919 m. spalio 3 d. Rau
džių kaime. Šilutės aps., ūkininko šeimoj.
Lankė Ramučių pr. mokyklą ir baigė Vy
tauto D. gimnaziją Palangoje. Karo me
tais (1940) gavo pradž. mokytojo teises.
Mokytojavo Purviškių (Kauno aps.) pra
džios mokykloje. Kartu su mokyt. Birute
Vitkauskaite 1941 m. pradėjo Kauno uni
versitete filologijos studijas (vokiečių ir
anglų kalbas), 1941 m. prie švietimo Va
dybos įsigijo vidurinės mokyklos mokyto
jo teises.
Po karo Vokietijoje darbavosi Lietuvių
Bendruomenėj ir buvo. Kr. valdybos na
rys. 1958 m. Kielio universitete pradėjo
studijuoti psichologiją, o’ 1961 m. gavo di
plomuoto psichologo laipsnį. Nuo 1962 m.
tarnauja Hamburgo miesto mokyklų psi
chologu, o pastaruoju metu — kalėjimų
psichologu.
E. Žilius, kaip mokslininkas, pasižymėjo
teisminės psichologijos srityje.
E. Simonaitis

bet prašė mane pasilikti, pažadėdamas sutvarkyti švietimo, nei išlaikymo technikos reikaluose, tai mū
reikalą su Marijampolskaitė ir perleisti man pusę to sų nuotraukos vis išeidavo negražios. Kartą, pasi
DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVELIENĖ
trečdalio atlyginimo, kurį jis gaudavo nuo Rentgeno ėmusi kelių nuotraukų negatyvus ir pozityvus, nusi
skyriaus brutto pajamų. Dar tą pačią popietę, pasi nešiau pas Al. Balsį pasiklausti, ko joms trūksta. Jis
šaukęs mane ir Marijampolskaitę, pasakė, kad aš sakė, kad stipriai peršviesta, papasakojo man apie
esu atsakinga už Rentgeno skyriaus darbą ir jeigu ji apšvietimo ir išlaikymo santykį ir patarė įsigyti foto
manęs neklausys ar jeigu kils tarp mudviejų koks grafavimo vadovėlį. Taip pamokyta ir dar pasiskai
nors nesusipratimas, tai ji turės pasitraukti, o ne aš. čius! vadovėlį, jau geriau sugebėjau apšviesti, ir ma
Išgirdusi tokį griežtą sprendimą, ji net apsiverkė.
no nuotraukos išeidavo neblogos. Vėliau įsigijau
Aš irgi buvau šiek tiek susijaudinusi. Maniau, nuosavą 12x15 aparatą su Voigtlaenderio objekty
kad iš to įspėjimo nieko gero neišeis. Norėdama išsi vu, nusipirkau šviesos filtrus ir šviesos matiklį. Taip
blaškyti ir pasinaudodama šeštadieniu, išvykau su apsirūpinusi, kai važiuodavau į svečius ar atostogų,
viena chirurgijos skyriaus gailestingąja seserim į Če tai mėgdavau fotografuoti, dėl to turėjau susidariu
kiškę. Važiavom pas jos slaugytąją ligonę — smul si nemažą nuotraukų rinkinį, kuris, deja, liko Kau
(2)
kią dvarininkę. Ta ligonė turėjo krūtinės vėžį, dėl to ne. Tiesa, tenai liko daug ir geresnių daiktų...
buvo
operuota, o po operacijos švitinta rentgeno
1922 m. pavasarį švietimo Ministerija paskyrė
Ar aš pamėgau šią specialybę? Į šį klausimą ne
spinduliais,
taigi
ji
buvo
ir
mano
klijentė.
Nuvykukomisiją,
kuri turėjo egzaminuoti medicinos moks
lengva man net ir dabar atsakyti. Aš čia užtikau
daug naujų gamtos paslapčių gelmių, kartais nuo sios radom svečiuotis suvažiavusius jos sūnus ir duk lus baigusius, bet valstybinių egzaminų dar neišlai
stabių, o kartais ir šiurpių. Mane tatai domino. Aš teris. Neatsimenu, kiek jų buvo, tačiau būta gausios kiusius gydytojus. Tų egzaminų laikyti, rodos, ėjo
stengiausi kiek sugebėdama visa tai suprasti ir ne ir inteligentiškos šeimos: sūnūs ir dukterys baigę kas me 10 asmenų. Kiek atsimenu, tai buvo dr. VI. Kuz
tik dėl to, kad man pačiai įdomu, bet kad geriau gimnaziją, kas aukštąjį mokslą. Taigi gausiai besi- ma, dr. J. Čeponis, dr. O. Landsbergienė, dr. Bubūtų galima visu tuo naudotis ir tiksliau tai pritaiky vaišinant netrūko ir šnekos apie vokiečių okupacijos bėnaitė, dr. Ūsas, dr. Al. Grigaitis, dr. A. Matulevi
laikus, apie Petrapilį ir jo apylinkes, nes viena duktė čius, dr. F. Tallat-Kelpša, dr. L. Koganas ir aš. Man
ti medicinos praktikai.
karo
metu buvo baigusi gimnaziją Petrapily. Tai tik nepasisekė histologijos egzaminas pas J. Žilinskį.
Jau pirmaisiais mano darbo metais čia įvyko
rai
čia
užmiršau kasdienį gyvenimą bei jo smulkius Kaip man atrodė, jis buvo priekabingas, o aš ne
žymių pasikeitimų. Buvo įrengti 2 naujo tipo moder
nūs transformatoriniai rentgeno aparatai su moto rūpestėlius. Sugrįžova atsigaivinusios kūnu ir dvasia. kantri. Apie jo priekabingumą man jau buvo tekę
Kai pirmadienio rytą atėjau į darbą, beveik ne- girdėti, o tatai kaip tik didino mano nekantrumą.
riniais elektros srovės lygintuvais, vienas diagnosti
kai, kitas terapijai. Neužilgo buvo gauta ir naujų bepažinau savo personalo: visi buvo švelnūs ir klus Tačiau, dr. Žemguliui tarpininkaujant, jis sutiko
elektroninių rentgeno lempų. Darbas pasidarė leng nūs, kaip ištrinkta balta vilna. Ir Marijampolskaitė mane peregzaminuoti už poros savaičių. Kai antrą
vesnis ir tikresnis, nes rentgeno spindulių kokybę bei kreipdamasi vadino mane jau nebe panele Kalvai kartą laikiau, prof. Žilinskis buvo geros nuotaikos
kiekybę jau galima buvo reguliuoti prie skirstomojo tyte, o panele gydytoja. Taigi bylą laimėjau. Tačiau, ir taktiškas.
Tą pavasarį grįžo iš Vokietijos dr. J. Mackevistalo. Buvo padidintas ir personalas, nes ligi tol bu norėdama išvengti kokių nors nenumatytų trinčių,
čaitė
jau su medicinos daktaro diplomu. Doktoratą
dr.
Žemguliui
sutikus,
Marijampolskaitei
pasiūliau
vusiojo toli gražu neužteko. Buvo duotos dar 4 gai
laikyti
jai pataręs dr. Žemgulys. Matyt, jis galvojo,
tvarkyti
tik
skyriaus
raštinę
ir
atskaitomybės
darbus.
lestingosios seserys, kurios dirbdamos turėjo išmok
ti rentgeno technikių darbo. Jas mokyti teko man, Ji tai priėmė, kaip paaukštinimą, ir tuo būdu buvo kad ji galės eiti į medicinos fakulteto mokomąjį per
sonalą. Grįžusi ji tuojau gavo Sveikatos Departa
bet jos greit susipažino su techniškuoju darbu ir su gražiai sutvarkytas personalo klausimas.
prato savo atsakomybę. Marijampolskaitė, žinoma,
Rentgeno skyriuje buvo geras foto aparatas su mento medicinos skyriaus viršininko vietą, šiai vie
buvo vyresnioji, ji joms vadovavo. Su manim ji vis Zeiso objektyvu 13x18 stiklo plokštelėms. Pasinau tai nereikėjo valstybinių gydytojo egzaminų. Taigi
dar išdidžiai laikėsi, kartais nepaklusdama net, kaip dojant specialiais tamsiais rėmeliais, juo galima bu ji buvo mano ir kitų gydytojų viršininkė ir išduoda
man atrodė, mano teisingiems nurodymams. Tokio vo daryti ir mažesnes nuotraukas. Aparatas buvo vo gydytojams praktikos teisės pažymėjimus. Ji bu
se sąlygose man dirbti, kaip gydytojai, buvo neįma pirktas įdomesniems ligoniams fotografuoti prieš gy vo gera viršininkė; praktikos teisių pažymėjimą
noma, tad nutariau atsisveikinti su Kauno ligonine dant rentgeno spinduliais ir baigus gydyti. Tuo apa man ne tik paruošė, bet net atnešė į namus. Žinoma,
ir keltis į Raseinius, kur ligoninėje jaunesniojo gy ratu kartais naudodavosi savo reikalams J. Bulota reikėjo atlikti privalomus formalumus: parašyti pra
dytojo vieta vis dar tebebuvo laisva. Pasakiau tai dr. ir Marijampolskaitė. Greit išmokau ir aš fotografuo šymą ir apmokėti jį žyminiu mokesčiu.
Žemguliui; nenutylėjau ir priežasčių, Jis nustebo, ti. Tačiau nei jiedu, nei aš nenusimanėme nei ap
(Bus daugiau)

Gyvenimo
vingiais

harno. Reikalai man taip susidėstė, kad
turėjau galimybių apsipažinti bent
su
penketu Gruzijos poetų lietuviškai.
Bet aš turiu silpnybę pasakoms, be
abejo, pirmiausia lietuviškoms. Tų lietu
viškų perskaičiau tiek rinkinių, kiek tik
man į rankas pakliuvo. Bet ir apskritai
gaudau pasakas. Man rodos, kad jos tam
tikra prasme atidengia atitinkamos tau
tos ypatybių. Pavyzdžiui, kur tu rasi to
kius pasakiškus septynmylius batus, jei
ne rusų pasakose? Septynmyliais eina, ir
dar vis ne kažkujr nužygiuota. Įdomu
bent iš pasakų pažinti ir buriatus, ir ka
zachus, ir čiukčius, ir ukrainiečius. Su
prantama, kad Lietuvoje dabar daugiau
sia ir leidžiamos pasakos tų tautų, kurios
yra Sov. Sąjungos sudėtyje.
Be kita ko, pasaka turi vieną gerą ypa
tybę — suaugusio žmogaus ji visiškai ne
jaudina. Skaitai, seki, kas čia kur darosi
(lietuviškų pasakų atveju dar pasidžiau
gi ir karališka kalba), žinai, kad čia tik
pasaka, ir (ramus užmiegi. Rašytojų kny
gos dažniau ginčą kelia, pakiša įvairiau
sių minčių ir atsakytinų klausimų.

PASIKEITIMAS

Gedulingose Mišiose dėkojimo giesmėje
Bažnyčia viltingai skelbia: „Tavo ištiki
miesiems. Viešpatie, gyvenimas nesibai
gia, o tik keičiasi, ir, šios žemės laikina
jam būstui suirus, jie danguje atranda
amžinąją laimę“.
Pilniausiai tikime, kad mūsų mirties
valandą mūsų gyvenimas nepasibaigia, jis
nesunaikinamas, bet pakeičiamas į naują
gyvenimą, amžinosios laimės būseną. Bet
amžinąją laimę tik tie betarpiai atsiekia,
kurie be asmeninių kalčių ir be skolų Die
vo teisybei apleidžia šios žemės gyvenimą.
Kaip išsilaisvinti iš savo gyvenimo nusi
kaltimų, kaip atsikratyti nuodėmių ir kaip
išvengti pelnytų' bausmių, mums gali pa
aiškinti dalinai vieno kunigo motinos sap
nas. Jis buvo 1967 m. paskelbtas Amerikos
lietuvių spaudoje.
Ji sapnavusi, kad atsiradusi nepažįsta
moje didelėje šventovėje. Nustebusi matė,
kaip visa vora susikūprinusių vyrų ir mo
terų vilko sunkias naštas, maišus į bažny
čią. o priėję klausyklą, savo maišus iš
versdavo prie kunigo kojų. Ir ko tuose
maišuose nebuvę? Visokių šliužų, varlių,
liežuvių, šunų, špygų ir iš pykčio susirai
čiusių velnių. O kunigui peržegnojus, visos
tos biaurybės išnykdavo. Sunkenybes atnešusieji linksmais veidais, dėkingumo
ašaras braukdami, laisvi ir linksmi ėjo į
naują gyvenimą. Bet štai ji pamačiusi ir
save. Ir ji bevelkant! nemažą maišą sun
kenybių. Išsigando, ir pabudusi.
Kunigas klausykloje atstovauja pačiam
Jėzui Kristui. Jis gi suteikė Bažnyčios ku
nigams dievišką galią, — atgailojantiems
Dievo vardu atleisti, dovanoti jų kaltes,
nuodėmes. Laimingi tie, kurie pasinau
doja V. Jėzaus paliktu atgailos sakramen
tu.
Artima vienybė

Dievas nenori nusidėjėlio pražūties, nes
sukūrė žmogų amžinai laimei. Tai laimei
pelnyti davė žmogui laisvą valią. Kas savo
valią jungia su Dievo valia, bus amžinai
su Dievu. Artimai su Dievu susijungėme
krikšto metu. Toji jungtis sustiprėjo, daž
nai priimant V. Jėzų Eucharistijoje, bedė
kojant jam po Komunijos, tinkamai ei
nant savo luomo pareigas. Rami sąžinė ir
gyvenimo džiaugsmas lydi tuos, kurie yra
artimoje vienybėje su Dievu. Jų žemės gy
venimas — tai jų amžinojo gyvenimo
pradžia ir nuopelninga valanda.
Artėjame prie Kristaus. Jis išvaduos
mus iš visų mūsų dvasios nelaimių.
K. A. M.

JEIGU KAS NORĖTŲ

Europos Lietuvio atkarpoje spausdintie
ji K. Barėno apsakymai išėjo atskira kny
ga.
Knygos vardas: Atsitiktiniai susitiki
mai. Apsakymų joje yra 14 (per laikraštį
praleista 13). Knygos kaina — 10 šilingų
(arba DM 5, arba 2,50 dol.).
Jeigu kas norėtų įsigyti, prašom rašyti:
K. Barėnas. 1 Ladbroke Gardens, London,
W.ll.
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KOVOS

EUROPOS LIETUVIS

DEL VAITKIŠKIO

„Mūsų Lietuva" Vaitkiškį vadina Vaitkuškiu. Ten rašoma:
„Vaitkiškis kūrėsi miškuose,
žmonės
pajuokdami sakė „Vaiko Kiškius", ilgai
niui iš vaiko kiškius virto į Vaitkiškius".
Vaitkiškio dvaras yra į pietryčius nuo
Ukmergės — 6-7 km. Dvaro savininkas
1919 metais buvo lenkų armijoje.

VAITKIŠKIO ĮGULOS
Stovėdamas Panevėžyje, trečio
pulko
dalinys gavo skubų Įsakymą pasiųsti vie
ną pėstininkų kuopą su kulkosvaidžių bū
riu į Ukmergę. Buvo patsai viduirvasaris.
Kareiviai žygiavo šlapi nuo prakaito iki
Raguvos. Antrą naktį apsistojom Taujė
nuose. Trečios dienos pavakaryje prižygiavom Ukmergę. Galvojom, kad gausim
pasilsėti, bet apsirikom. Gatvėje ptrie Uk
mergės komendantūros gavome vakarie
nę ir įsakymą užimti sargybas Vaitkišky
je.
Temstant buvome vietoje. Kiekvienam
būriui, vadams įr raštinei buvo nurodyti
butai. Du kulkosvaidžiai
buvo įkelti į
dvaro rūmų bokštus, o trečias paslėptas
parke.
Vaitkiškio dvaras ir kaimas, kuriantis
savivaldybėms, turėjo rinktą seniūną. Bet
dvaro savininkas lenkomanas buvo len
kuose, jis norėjo, kad Vaitkiškis priklau
sytų Lenkijai, todėl pradėjo veikti tuo
jau, kai tik bolševikai buvo iš tos apylin
kės išvyti. Jis atsiuntė į Vaitkiškį savo
urėdą, kuris neklausė lietuvio seniūno ir
į jo vietą paskyrė lenką. Jis kišosi ne tik
į Vaitkiškio,' bet ir apylinkės kaimų rei
kalus. Lenkuojančius diriguodavo,
kad
mokesčius mokėtų lenkų valdžiai.
Žmonės pradėjo rašyti skundus Lietu
vos valdžiai. Valdžia davė įsakymą Uk
mergės komendantui, kad areštuotų Vait
kiškio urėdą ir atstatytų kaimuos teisė
tus žmonių rinktus seniūnus. Komendan
tūra grąžino tvarką, o Vaitkiškio urėdas
pabėgo į Lenkiją. Buvo paskirtas lietuvis
Vaitkiškio dvairo vedėju, o dvaras val
džios nusavintas.
Antrą kartą lenkiškas urėdas atsirado
Vaitkiškyje su 10 lenkų kareivių. Jis pa
varė dvaro administratorių ir jo vietoje
paskyrė lenką. Pats su lenkų kareivių ap
sauga važinėjo po kaimus, nušalindamas
lietuvius seniūnus. Ukmergės komendan
tas pasiuntė savo įgulos kareivius, kad
sudraustų lenkus. Buvo suimti lenkuo
jantieji seniūnai, bet tikrasis urėdas pa
spruko su lenkų kareiviais.
Ukmergės komendantūra turėjo nepil
ną 100 kareivių, kurių apie 50 buvo apgy
vendinti Vaitkiškio dvare. Lenkai, paju
tę, kad Vaitkiškyje stovi Ukmergės įgula,
pasiuntė kuopą (apie 200 kareivių) pėsti

ninkų, kad išvytų lietuvius iš
dvaro.
Įvyko nedidelis susišaudymas. Keli mūsų
kareiviai buvo nušauti, keletas pateko į
nelaisvę, kiti išbėgiojo. Vaitkiškyje jau
buvo kitas lenkų urėdas, i|r kaimuose
nauji lenkų seniūnai.
Ukmergės komendantūra susirinko sa
vo išblaškytus kareivius, bet lenkams pa
sipriešinti buvo bejėgė. Komendantūra
siųsdavo žvalgus į Vaitkiškio dvarą ir
kaimus, nes žmonės prašydavo, kad ka
reiviai atvyktų sutvarkyti sauvaliautojų
lenkų seniūnų, žvalgai, susitikę lenkus,
nestodavo į mūšį, nes bijojo.
Su lenkais jokio baro nebuvo. Lenkai
savinosi kaimą po kaimo, valsčių po vals
čiaus, taip kad visas pietų rytų Lietuvos
kjraštas palengva atiteko Lenkijai. Nors
lenkų kariai Vaitkiškyje nestovėjo, bet
buvo žinių, kad lenkai nenori Vaitkiškio
atsisakyti, net ir Ukmergė jiems priklau
santi.

VAITKIŠKIO MŪŠIS
Lietuvos kariuomenės vadas davė įsa
kymą, kad trečias pulkas paskirtų karei
vių apsaugoti Vaitkiškio barui. Mes, ka
reiviai, buvome išvargę, bet ūpas buvo
geras, ir kiekvienas su malonumu užėmė
savo vietą.
Vos auštant — trimito pavojaus gafsas.
Kareiviai skubėjo kasti apsaugos apka
sus. Priešas puolė iš šiaurės vakarų, o ne
iš rytų, kaip buvo laukiama. Vienas kul
kosvaidis iš bokšto buvo perkeltas į ap
kasus, dar prieš prasidedant mūšiui. Len
kai žygiavo apie 200 karių išretinta vora
tiesiai į mus. Kai priartėjo apie 150 met
rų, atidarėme ugnį. Nemaža lenkų kirito
nuo pirmųjų šūvių. Lenkų vora pradėjo
beviltiškai retėti ir slėptis nuo mūsų pra
gariškos ugnies. Mūsų du kulkosvaidžiai
veikė lyg pamainomis. Atskubėjo ir likęs
iš bokšto. Bet jau priešas buvo išblašky
tas būreliais. Mūsų kareiviai vijosi bė
gančius, palydėdami šūviais. Mūsų vadui
baras pasidarė per platus. Negalėdamas
pėsčias barui vadovauti, įsakė, kad jam
Ųristatytų arklį iš dvaro.
Priešas buvo visai sumuštas ir nuvytas
2 kilometrus nuo dvaro. Toliau nebebuvo
prasmės vytis. Šaudymas aptilo. Vadas
įsakė baigti kovą. Gretas sudvejinę, su
kuopos vadu priešakyje žygiavome iš mū
šio lauko į savo būstines. Jau ir dvaras
buvo nebetoli, kai pastebėjome raitelį ir
kareivius, išeinančius iš dvaro mūsų pa
sitikti. Spėta, kad ateina mums į pagalbą
Ukmergės komendantūra. Pro žiūronus
visų pirma buvo atpažintas mūsų vado
arklys. Ant jo turėjo joti pasiuntinys, bet
tai buvo ne jis.
Kareiviai apsirengę lygiai taip pat,
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MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.

Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
ypač naudingi jūsų giminėms:
VASARINIS 1968. 1:
Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 34 jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 34 jardo vilnonės medžiagos
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliu želė, 1 vyriški nailoniniai marš
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
kojinių.

Kaina £25.0.0.
VASARINIS 1968. 2:
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.
Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

BALTIC STORES LTD
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(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.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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J. SATEIKIS
kaip ir mes — vieni vokiška uniforma,
kiti angliška, vieni su bintais, kiti be bin
tų, vieni su šalmais, kiti be šalmų. Vadas,
stebėdamas pro žiūronus, susirūpino, kad
tai gali būti spąstai, nes, atėję į pagalbą,
-neims jo arklio. Vadas davė įsakymą vi
sas turimąsias granatas paruošti. Būrininkams davė nurodymus. Bet kol kas
turėjome laikytis rikiuotės.
Atstumas mažėjo. Kareiviai pradėjo ne
rimauti. Vienas kitas išsižiojo, kad tai
lenkai. Bet vadas ragino tylėti. Kai jau
bebuvo kokie 150 metrų, anie pasiskleidė
į kovos grandinę ir šaudydami pradėjo
mus supti. Pasibėrėme ir mes. Prasidėjo
granatų sprogimai ir šaudymai. Veikė vi
si mūsų ginklai — šautuvai, kulkosvai
džiai, gįranatos ir net pištalietai. Mūsų va
do arklys, ant kurio jojo lenk ųvadas, bu
vo nušautas pirmaisiais šūviais. Lenkų
vadas sėdėjo žemėj
pasilenkęs, matyt,
sunkiai sužeistas, bet vis komandavo:
„Vyrai, pirmyn!"
Lenkų buvo dvigubai daugiau kaip mū
siškių. Reikėjo kautis nejuokais. Susi
skirstę atskirais būriais, lenkai vis norė
jo eiti durtuvų kovon. Mūsiškiai gynėsi
rankinėmis granatomis. Lenkai, bėg
dami atakon, šaukė ura ir šaudė stačio
mis. Mes šaudėme plrigu-lę daug tiksliau.
Lenkai pradėjo nešioti sužeistuosius, ir jų
gretos pradėjo retėti. Lenkų vadas, nie
kieno žemėje šaukęs „Pirmyn!“, galutinai
išsitiesė ir nutilo. Lenkai norėjo pasiimti
savo vado lavoną, bet mūsų kulkosvai
džių ugnis atbaidė juos. Lauke buvo daug
lavonų, primėtyta lenkiškų šautuvų, šo
vinių, granatų, diržų su šovininėmis, šal
mų, kuprinių ir kitokio turto.
9 valandą ryto kautynės buvo galutinai
baigtos. Dvi lenkų pėstininkų kuopos bu
vo išblaškytos. Lenkų vadas nukautas.
Vienas lenkų puskarininkis buvo paimtas
į nelaisvę kalrtu su mūsų puskarininkiu
Vasiliauskių (iš Tuločių kaimo, Šiaulių
apskr.), kuris buvo
patekęs į nelaisvę
lenkams. O kai mūsiškiai kautynes lai
mėjo, tai laimėjo ir Vasiliauską iš nelais
vės. Lavonų niekas nė nebandė rinkti ar
laidoti, nes mūsiškiai kasė sau apkasus
apie parką ir laukė sekančios lenkų ata
kos.
(Bus daugiau)
GIRIOSE IR PAGIRIUOSE
Lietuvos miškuose praėjusiais metais
buvę sumedžiota 433 briedžiai. 4410 stir
nų ir 2850 šernų. Iš viso (dar gyvų) esą
5600 briedžių, 70.800 stirnų ir 11.000 šer
nų. Teorijoj tai turi būti „žvėrienos ūkis".
Yra medžiotojų draugija, rengiamos me
džioklės, bet sumedžiota žvėriena turi bū
ti perduota vietinėms viešojo maitinimo
įstaigoms (valgykloms, restoranams), ar
ba žvėrieną užsienin eksportuojančioms
įmonėms. Eksportui pirmenybė, nes reikia
užsienio valiutos. Tačiau praktikoj išeina
kiek kitaip. Eksportui tinka tik maža su
medžiotos žvėrienos dalis. Visų pirma dėl
to, kad briedžius ar stirnas medžiotojai
šaudo šratlniais šautuvais ir žvėrieną su
gadina, arba dažnai žvėrį tik sužeidžia ir
tas paskui nežinia kur žūsta. Gręžtinių,
kulkomis šaudančių šautuvų tik šiemet
truputį nusipirkę Vokietijoj. Be to, dėl ne
tinkamo sudorojimo nemaža žvėrienos ir
vietoje maistui sunaudoti netinka. Vien
šią žiemą 24 briedžiai (3 tonos briedie
nos) turėję būti sušerti kiaulėms... O, esą.
būtų buvę galima gauti 5000 rublių užsie
nių valiuta...
Yra dar ir kita šio pagal rezoliucijas iš
plėsto, bet atgaliarankiškai naudojamo
„žvėrienos ūkio“ pusė, kuria ne laikraš
čiai, o kaimų „sklypininkai“ skundžiasi.
Iš 70.000 stirnų atsiranda nemaža ir tokių,
kurios ateina pasmaguriauti į sodus ir nu
graužia obelių auglius. Blogiausia, kad
stirnos nepripažįsta skirtumo tarp „socia
listinių“ obelių ir privatinių. Kai skly
pininko paskutinę obelaitę nugraužia, tam
skriauda keleriopai didesnė, negu dva
rui... Dar didesnis siaubas — šernai. Ir dėl
tų jau kelia triukšmą kolchozai, bet kas
daryt sklypininkui, kai per naktį šernai
išknisa visas jo bulves ar visus sklypely
je pasisėtus miežius! Nuo ugnies, net nuo
ledų krušos yra apdrauda, o nuo šernų —
nei apsaugos, nei apdraudos.
Priviso Lietuvoj vilkų ir anksčiau ne
matytų Usurijos šunų. Šie ypač sėkmingai
lenktyniauja su medžiotojais stirnų me
džioklėje. Bet jie pasirenka tik jaunus
stirniukus, kiškiukus, na, ir žemėj perinčius paukščius.
(E)

BATSIUVYSTĖS CENTRAS
Vidževanas — nedidelis Italijos mies
tas. 30 km į pietvakarius nuo Milano. Tai
vienas iš svarbiausių avalynės pramonės
centrų Italijoje. Šalia didelių fabrikų, ten
yra daug mažų avalynės fabrikėlių
ir
apie 60 namudinių diirbtuvėlių. Avalynės
pramonės tradicijos čia siekia viduramžių
laikus. Keletą šimtmečių mieste viešpata
vo didelis batsiuvių cechas.
Ir dabar geriausią eksportinę avalynę
gamina ne fabrikai, o smulkios dirbtuvė
lės. Dėl pigios darbo jėgos Vidževano ba
tai yra pigūs. Miesto centre stovi pamink
las batsiuviui. Šitaip pagerbta pagrindinė
miesto gyventojų profesija.
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Skaitytoju Paistiai
DĖL PAMALDŲ

skambėdavo „Marija, Marija, palengvink
vergiją, išgelbėk nuo priešo baisaus“.
Malonu ir gražu skaityti straipsnius
Niekam nereikėjo ragint nei aiškint, nes
„Sekmadienio rimčiai", kada autorius vi tada dar buvome nepamiršę karo, bado
sus mus be skirtumo vadina Dievo vai ir vargo.
M. S. R.
kais, bet ar mes esame verti to, spreskim
patys.
DEŠIMTASIS PULKAS
Mes. senesnieji, tur būt, dar gerai atsime
name tuos laikus Lietuvoje, kada bažny
Jeigu yra kam prisiminti buvusį 9 p.
čiose žilagalviai klebonai ir atvažiavę mi- pulką, kodėl, sakau, man neprisiminti 10
sijonieriai aiškino žmonėms Dievo ir Baž p. Marijampolės pulko, kuriame esu tar
nyčios įsakymus, kad yra dangus ir pra navęs?
1920 m. buvau pašauktas į kariuomenę
garas, ir t.t. Tuo laiku televizijos nebuvo;
radijas irgi buvo dar nevisiems prieina ir paskirtas į 10 p. Marijampolės pulko 9
kuopą. Mūsų uteniškių tada atvykom ne
mas.
Šiandien, kada televizija yra kasdieni mažas būrys. Kadangi pulkas tuomet dar
nis dalykas, o radijas tai jau beveik kaip tik formavosi, tai ir kareivinės dar nebu
atgyventas, o spaudos gali gauti, iš kur vo visai sutvarkytos. Kai kur nebuvo lan
nori, tik turėk laiko ir noro skaityti, mes gų ir durų, net ir lovų — tik narai. Ga
bet turėjom prisikimšti
patys matom, kur yra dangus ir kur pra vom čiužinius,
šiaudų. Ilgokai buvom be milinių. Kai bu
garas.
Kada autorius „Dėl sekmadienio rim vo lauke šalta, tai pamokas atlikdavom
ties" (EL Nr. 21) apgailestauja ir sako: kareivinėse.
Po 3 mėnesių savanoriu stojau į moko
„su širdgėla kaip kam tenka eiti kitur į
pamaldas“, tai būtų pasakytina, kad mes mąją kuopą, jos antrąją laidą. Kursas tę
turim džiaugtis, jei nuėję kitur dar galim sėsi tik 5 mėnesius. Kadangi pradžioj trū
rasti pamaldas, kurios mums tinka, kaip ko kadrų, būtinos tarnybos kariai turėjo
katalikams. Juk yra vietų (taip buvo ir atitarnauti 2 metus. Puskarininkius užlai
šitam krašte prieš daug metų), kad tokių kė dar 4 mėnesius, kol baigė trečioji mo
pamaldų buvo sunku rasti, taip kaip da komosios kuopos laida. Kai baigės tie 4
bar yra Lietuvoje, tik kitokia forma. Šian mėnesiai, kas nebenorėjo pasilikti, kaip
dien jau visa tai yra praeityje, ir žmonės, tuomet sakydavo, virštarnybiniu, buvo pa
skaitydami istoriją, nenori tikėti tam, kas leisti. Bet aš, būdamas jaun. puskarinin
kiu, sutikau pasilikti vieneriems metams
buvo.
Tas viskas priklauso nuo mūsų pačių, su sąlyga — pasidaryti kuopos viršila.
jokiu būdu ne nuo klebono ar zakristijo Užėmiau kuopos viršilos vietą, 'nors dar
no ar parapijos komiteto, bet nuo mūsų tebuvau tik jaun. puskarininkis, ir nuo
pačių, lietuvių katalikų ar lietuvių krikš tos dienos pakėlė mane į vyr. puskarinin
kius, o po mėnesio ir į viršilas.
čionių.
Ištarnavau 3 metus ir 4 mėnesius, kai
Pasiteiraukim Northamptone gyvenan
čius lietuvius. Kada dar gyvenome žemės 1924 m. 4 divizija buvo pervesta į pasienio
ūkio stovyklose ir gavome palikimo iš vo apsaugą, tai ir aš be pertraukos stojau jos
kiečių belaisvių — gražiai įrengtą koply tarnybon.
O kai po kelių mėnesių pasienio apsau
tėlę. Kunigas beveik kas sekmadienis at
važiuodavo atnašauti šv. Mišių, ir gražiai ga buvo pervesta Vidaus reikalų ministe
skambėdavo „Pulkim ant kelių". Kai atė rijos žinion, tai kas nenorėjo toliau tar
jo gegužės mėnuo ir kunigui buvo neįma nauti, buvo paleisti, o kas sutiko, pasiliko
noma kiekvieną vakarą atvažiuoti į gegu pasienio policijoj. Tai aš ištarnavau pa
žines pamaldas, tie patys žmonės, grįžę iš sienio policijoj, kol vokiečiai užėmė Klai
darbo pūslėtom rankom, susirinkdavo va pėdos kraštą. Baigiau tarnybą, kai nebe
karais į savo koplytėlę, ir ten po litanijos buvo galima tarnauti, o paskui pasitrau
J. Liobė
iš tikrų lietuviškų katalikiškų
širdžių kiau iš savo tėvynės.
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Praeities

V. VYTENIETIS

NUOTRUPOS
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1935 m. Aleksis Rannit Taline suorgani
zavo pirmąjį estų-lietuvių literatūros va
karą. Iš Lietuvos dalyvavo A. Miškinis,
V. Alantas, A. Sidabraitė ir V. Gira.
1936 m. pirmasis liętuvių-estų literatū
ros vakaras įvyko Kaune.

t t t
1917 m. Telšiuose atidaryta Saulės gim
nazija. 1925 m. ji suvalstybinta ir pava
dinta vysk. M. Valančiaus vardu. Vėliau
komunistai ją pavadino J. Žemaitės var
du. Vydūnas savo dramą „žvaigždžių ta
kais" dedikavo Telšių gimnazijai.

t t t

liūnas už eilėraščių rinkinį „Praradimo
simfonijos“, Liet. Raudonojo Kryžiaus
(3000 markių) premiją gavo K. Bradūnas
už eilėraščių rinkinį „Svetima
duona“,
Knygų leidyklos Patria (3000 markių)
premiją gavo H. Nagys už rinkinį „Eilė
raščiai“.

t t t
1901 metais Marijampolėje susiorgani
zavo slapta vaidybos grupė, kuriai vado
vavo A. Rucevičius. Grupė su „Amerika
pirty“ gastroliavo Marijampolės, Igliau
kos, Liudvinavo ir kt. apylinkėse. Pirmie
ji vaidintojai buvo P. Penčyla, J. Vitkauskiūtė, J. Ambraziejūtė, A. Rucevičius, J.
Ambraziejus, P. Vitkauskas, J. Kidolus ir
Brazys.
Trupė neilgai galėjo netrukdoma gastro
liuoti, nes rusų policija 19 jos narių areš
tavo, kai kuriuos uždarė į kalėjimą, o ki
tus laikė policijos priežiūroje. Tik 1904 m.
policija, pasiremiant caro manifestu, nu
traukė tardymus ir panaikino bylą.

Apytikriai apskaičiuota, kad Antrojo
pasaulinio karo metu JAV kariuomenėje
tarnavo 565 lietuviai karininkai. Iš jų
buvo 2 pulkininkai, 6 pulkininkai leite
nantai, 3 komodorai, 5 komodorai leite
nantai, 13 majorų, 87 kapitonai ir 449 lei
tenantai.
Daug Amerikos kariuomenėje tarnavu
sių lietuvių buvo apdovanoti ir atžymėti.
Distinguished Service Cross gavo du lie
t t t
tuviai, Legion of Merit — 3, Purple Heart
1812
m.
per
Lietuvą
žygiavo Napoleo
— 5, Distinguished Flying Cross — 9,
Auksine žvaigžde su deimantais — 1, nas prieš calrą Aleksandrą I. Sakoma, kad
tam žygiui paminėti Vilniuje buvusi sta
Prancūzų Garbės Legijono ordinu — 1.
tula, kurios vienoje pusėje buvęs įrašas
t t t
Paskutinė
nepriklausomos
Lietuvos „Pro čia nuėjo Napoleonas ir 400.000 jo
valstybinė literatūros premija buvo pa kariuomenės“, o kitoje „Pro čia grįžo Na
skirta 1940 m. poetui B. Brazdžioniui už poleonas ir 9.000 jo kareivių“.
eilėraščių rinkinį „Kunigaikščių miestas“.
1709 m. per Lietuvą prieš carą Petrą
Svetur literatūrinės premijos buvo at Didįjį ėjo su kariuomene švedų karalius
gaivintos Vokietijoje. 1947 m. vasario 15 Karolis XII. 1914 m. peir Lietuvą prieš ca
d. Tuebingene buvo iškilmingai įteiktos rą Nikalojų II ėjo vokiečių kaizerio ka
premijos: LTB švietimo valdybos premiją riuomenė, o 1941 m. — žygiavo Hitlerio
(5000 markių) laimėjo B. Brazdžionis už prieš Staliną pasiųstieji pulkai.
Amžių
eilėraščių rinkinį „Svetimi kalnai“, Balfo bėgyje Lietuva buvo pagrindinis Vakarų
premiją (3000 markių) gavo A. Nyka-Ny- kelias į Maskvą.

TEGUL KALBA

DOKUMENTAI!
MOLOTOVAS SIŪLO HITLERIUI
UŽ SUVALKIJĄ 3.860.000 DOLERIŲ

Vokietijos ambasadorius Sovietų
Sąjungoje (Schulenburg)
Vokietijos užs. reikalų ministerijai
Telegrama
Labai skubu
Slapta
Nr. 1638. rugpjūčio 12 d.
Maskva', 1940.VIH.13, 12,25 vai.
Gauta 1940.VIII.13, 16,25 vai.

Molotovas šiandien įteikė man Lietuvos
teritorijos juostos klausimu ilgą memo
randumą, kur pareiškia. kad teritorinė
kompetencija Sov. S-gai nepriimtina, ta
čiau pažymi, jog Sov. S-ga pasirengusi su
mokėti už tos teritorijos juostos palikimą
Sovietų S-gai 3.860.000 aukso dolerių (t.y.
pusė sumos, kurią JAV sumokėjo Rusijai
už Aliaskos perleidimą) auksu bei prekė
mis. kaip Vokietija norėtų.
Memorandumo tekstas bus
pasiųstas
trečiadienį lėktuvu per kurjerį.
Schulenburg

4
Nr. 25(1017). 1968. VI. 25

EUROPOS LIETUVIS
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Europos lietuviu, kronika
T. Vidugiris prisiminė Viktoro draus
mingumą kariuomenėje. Moterų šv. Onos
d-jos vardu kalbėjo V. Puidokienė, senųjų
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Londono veikėjų vardu P. Bulaitis, Skau
DBLS Londono I skyrius birželio 29 d., tų S-gos vardu Jaras Alkis. P. Mašalaitis
šeštadienį, Spoito ir Socialinio klubo sa perdavė LAS ir K. Barėno bei Europos
Lietuvio sveikinimus.
lėje ruošia
Pats V. Zdanavičius išdavė daug savo
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJIMĄ.
paslapčių ir padėkojo už jam surengtą po
Meninėje programoje dainuos solistė J. būdį.
Liustikaitė ir Londono vyrų oktetas ir kt.
Pradžia' 7.30 vai.
ŠV. ONOS IŠVYKA

LONDONAS

„GRANDIES" ŠOKIAI

Liepos 6 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakare,
Londono Sp. ir Soc. klubo salėje (345A
Victoria Park Rd., E.9) Londono jaunimo
Grandis rengia vidurvasario šokius ir
kviečia dalyvauti savo tėvus, artimuosius,
visą Anglijos jaunimą ir apskritai visus
lietuvius.
Veiks baras, maisto bufetas.

Birželio 30 d., sekmadienį, Šv. Onos d-ja
rengia metinę išvyką į pietų Anglijos pa
jūrį Eastbourne.
Šv. Mišios išvykos dalyviams 8 vai. ry
to. Autobusas išvyksta nuo bažnyčios 8.30
vai. ryto. Jeigu kas norėtų dalyvauti išvy
koje, prašome kreiptis į M. Parulienę.
KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS

Liepos 14 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., bus
šventinamas bendras lietuviškas kryžius
lietuviškame kapų plote šv. Patricko ka
pinėse.
Kapinės pasiekiamos požeminiu trauki
Londono lietuvių bažnyčios klebonas
kun. dr. K. A. Matulaitis liepos 7 d. iš niu. Reikia važiuoti centrine linija iki
vyksta į Škotiją dalyvauti metiniame vi Leyton, o ten tuoj kitoje pusėje yra kapi
nės. Galima važiuoti ir autobusais 58, 69,
sos Škotijos lietuvių suvažiavime.
41, 328, 370.
KUN. DR. K. A. MATULAITIS
IŠVYKSTA Į ŠKOTIJĄ

SVEČIAI KLEBONIJOJE

A.A. JUOZAS DAUGIRDAS

DIDYSIS SĄSKRYDIS
NOTTINGHAME

Auksinio jubiliejaus ddysis ir paskuti
nis Anglijos lietuvių sąskrydis Nottinghame įvyks rugpiūčio 31 d. Ukrainiečių klu
bo salėje (30 Bentinck Rd.). Pradžia 6.30
vai. vak.
Anglijos lietuviai mažesniais ar dides
niais būriais ir visos organizacijos jubi
liejinius 1968 metus atžymėjo ypatingo
mis programomis — protestų rezoliucijo
mis, deklamacijomis, paskaitomis. Visa tai
atžymėjo ir anglų spauda. O jeigu spauda
atžymėjo, tai turėjo būti daug darbo ir
triūso įdėta kaip Londone, taip ir provin
cijoje.
Po visų atliktų darbų jubiliejiniams
metams užbaigti visi Anglijos lietuviai
dar kartą susiburkime į bendrą lietuvišką
šeimą svetur ir kartu prisiminkime mūsų
tuos gražius atsivežtuosius papročius, ku
rie būdavo perduodami iš kartos į kartą.
Mūsų tėvai, protėviai, būdavo, po visų
atliktų darbų sueina, pasikalba.
padai
nuoja ir po kaušą alaus išgeria. Pabandy
kime ir mes, suvažiavę visi į Nottinghamą. O kai atvažiuosite, tai įsitikinsite —
linksmumo netruks. Ilgos paskaitos ir il
ga programa nevargins jūsų. Jau susitar
ta, kad grieš tą vakarą lietuviška Dragū
no muzika. Kitą programą vėliau paskelb
sime.
DBLS Nottinghamo skyriaus
Valdyba
PARAMA BENDRUOMENĖS
ATSTOVUI JARUI ALKIUI VYKTI
I JAV

Marija Dalinaitė iš JAV, sustojusi Lon
Birželio 13 d. mirė Juozas Daugirdas, 65
done, aplankė lietuvišką bažnyčią ir kle m. amžiaus. Palaidotas iš liet, bažnyčios
Londono Sporto ir Socialinis klubas įne
boniją. Birželio 19 d. ji išskrido į Helsin birželio 19 d. šv. Patricko kapinėse, šei šė 10 sv., Britų Lietuvių Taryba 1 sv. 10
kį, Maskvą ir Vilnių. Grįžta į Londoną mos kape.
šil., Anglijos Ateitininkai 1 sv. 10 šil., J.
rugpiūčio 20 d.
Maslauskas 1 sv. 10 šil.
DBL Bendruomenės valdyba dėkoja au
VESTUVĖS
kotojams.
VIKTORO ZDANAVIČIAUS
Birželio 1 d. susituokė Irena Magdalena
PAGERBIMAS
Babiliūtė su Thomas Keith Hardingu.
EUROPOS JAUNIMO
Vestuvių apeigos vyko Šv. Juozapo baž
Gegužės 25 d. Meno sambūris Londono
SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE
Vaidila, padedant LAS Anglijos vietinin- nyčioje Leytone, dalyvaujant daugiau
Suvažiavimas bus liepos 28 d. — rug
kijos vietininkui P. Mašalaičiui, surengė kaip 150 svečių. Po to buvo pietūs Londo
pobūvį atžymėti Viktoro Zdanavičiaus 60 no Sp. ir Soc. klubo salėje, o vakare links piūčio 1 d. Vasario 16 gimnazijoje, Huetmoji dalis — šokiai, kuriuose dalyvavo be tenfelde, Vokietijoje.
metų amžiaus sukakčiai.
D. Britanijos jaunimas kviečiamas jame
Pobūvį atidarė P. Mašalaitis, pakvies veik visi Londono lietuviai.
Jaunavedžiai leidžia povestuvines atos dalyvauti.
damas palaiminti stalą Londono liet, baž
Dalyviai gaus išlaikymą, bet turi patys
nyčios rektorių kun. dr. K. Matulaitį. Po togas Valijoje.
apsimokėti kelionės išlaidas. Norintieji
to P. Mašalaitis supažindino pobūvio da
PADĖKA
dalyvauti prašomi kreiptis: S. Kasparas,
lyvius su V. Zdanavičiaus gyvenimu.
Pobūvio metu kalbėjo kun. dr. K. Matu
Mieliems Vaidiliečiams už suruoštą 32 Puteaux House, London, E. 2. DBL
laitis, DBLB pirm. S. Kasparas, Londono man 60 metų amžiaus sukakties minėji Bendruomenės valdyba gavo anketas da
Vaidilos vardu V. Šalčiūnas, kartu įteik mą, už vertingas dovanas, už nuoširdžius lyviams. Registracija turi būti baigta iki
damas ir dovaną (modernų plunksnakotį) žodžiu ir raštu sveikinimus, dalyviams už liepos 8 d.
ir dėkodamas Janinai Zdanavičienei, kad skambias kariškas dainas ir visiems to
kartais šeimoje tekdavo leisti vienišai va pobūvio rengėjams už paaukotą darbą ir
landas, kada Viktoras būdavo užsiėmęs triūsą savo ir šeimos vardu tariu nuošir
P-lę O. KOLEINIK (KOLEINIKAITĘ)
dų lietuvišką ačiū.
V. Zdanavičius
sambūrio reikalais.
ir p. P. ŽILINSKĄ
■ sveikinu sukūrus lietuvišką šeimą.

JAUNIMUI
LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINAI

Lietuvių kalbos GCE (Ordinary Le
vel) egzaminams klausimus ruošia Londo
no Universitetas, ir tais klausimais naudo
jasi ir kitos Egzaminų valdybos (Boards),
kurių D. Britanijoje yra net 9. Visos val
dybos ruošia 2 egzaminų sesijas: vasaros
— birželio mėn. ir žiemos — sausio mėn.
Užsiregistruoti reikia iš anksto: vasaros
egzaminams ligi kovo 1 d., o žiemos egza
minams — ligi spalio 1 d. Taigi, norint lai
kyti egzaminus, reika iš anksto susitarti
su mokyklų vadovybėmis arba rašyti tie
siog į artimiausią Egzaminų valdybą. Lie
tuviams, gyvenantiems šiaurės Anglijoj ir
norintiems laikyti egzaminus už mokyklos
ribų, reikėtų kreptis į The Joint Matricu
lation Board For Northern Universities,
Manchester 15. Si įstaiga ruošia lietuvių

kalbos egzaminus tik vieną kartą metuo
se — vasaros sesijos metu. Lietuvių kal
bos egzaminams reikia užsiregistruoti
kaip galima anksčiau, per 12 mėnesių
prieš laikant. Taigi dabar pats laikas už
siregistruoti egzaminams, kurie vyks se
kančių metų birželio mėn. Egzaminų re
gistracijos ir vietinio mokesčio iš viso rei
kia mokėti apie 6 sv. 15 šil. Laikant mo
kykloje,
mokesčių dažniausiai nereikia
mokėti, bet kai kurios mokyklos gali pa
prašyti 1 sv. 15 šil.
Londono ir apylinkių lietuviai, norintie
ji laikyti lietuvių kalbos egzaminus už
mokyklos ribų, turi kreiptis į The Secre
tary, School Examination
Department,
University Of London, Senate House,
London, W.C.l. Čia lietuvių kalbos egza

Leonas

BRADFORDAS

ję, LNB pažadėjo ne tik 10 svarų premi
jas skirti egzaminus išlaikiusiems, bet
taip pat palankiai spręsti susidariusių iš
BIRŽELIO MINĖJIMAS
laidų klausimą.
Birželio
29 d., 7.30 vai., Vyties klubo sa
Jei būtų pageidavimų, tai ateityje Jau
nimo skyrius galėtų dalimis paskelbti šių lėje rengiamas
TRAGIŠKO BIRŽELIO MINĖJIMAS.
metų vasaros sesijos lietuvių kalbos eg
Programoje Vikt. Ignaičio paskaita ir
zamino tekstus. Kas šiuo reikalu domisi,
malonėkite parašyti Jaunimo skyriaus re Sūkurio pasirodymas. Visi lietuviai kvie
čiami minėjime dalyvauti.
dakcijai.
Vyties Klubo Valdyba

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO

Mes, Nottinghamo Jaunimo Grupė, tu
rėjom progos pabūti Sodyboje per Sekmi
nes, pasidžiaugti gražia gamta, susitikti su
draugais ir susipažinti su jaunimu iš kitų
miestų, o svarbiausia — dalyvauti taut,
šokių festivalyje. Už visus tuos malonu
mus noriu grupės vardu padėkoti Notting
hamo LAS sk. valdybai ir pirmininkui O.
Petravičiui. Mums buvo apmokėta kelio
nė, už sekmadienio ryto pusryčius ir vė
liau už pietus. Valio LAS skyrius! Žinau,
kad jums brangiai kainavo. Jaunimui iš
leisti pinigų — negaila. Ačiū labai.
Mūsų grupė Nottinghame, nors nedidelė,
bet vieninga. Mes ne tik lietuvių tarpe pa
sirodom, bet tenka dalyvauti ir tarp sveti
mųjų.
Būtų malonu, kad Nottinghamo jauni
mas visas įsijungtų į mūsų grupę, tada
būtų daug daugiau galima įdomesnių da
lykų išmokti.
Janina Vainoriūtė

nnn uliariosios
I U r SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

minus galima laikyti 2 kartus per metus
— vasaros ir žiemos sesijų metu. Reikia
rašyti atviruku (post card) ir prašyti re
gistracijos formos (entry form) ne vėliau 1.
2.
kaip anksčiau paminėtos datos.
Londone registracijos ir vietinio mokes 3.
čio susidarytų apie 2 sv. 10 šil. Taigi mo 4.
kestis yra daug mažesnis negu provincijo 5.
je. Todėl reiktų pagalvoti, ar nebūtų pa 6.
togiau visiems laikyti egzaminus Londo
ne. Jei kam būtų sunkumų padengti kelio 7.
nės išlaidas, manome, kad artimiausieji
DBLS skyriai neatsisakytų ateiti į pagal 8.
bą ir rekomenduotų tokius atvejus Lie 9.
tuvių Namų Bendrovės valdybai. Kaip jau
anksčiau Jaunimo skyriuje esame minė 10.

Jumpin' Jack Flash — Rolling Stones
Young Girl
— Union Gap
Blue Eyes
— Don Partridge
Honey
— Bobby Goldsboro
Hurdy Gurdy Man
— Donovan
This Wheel's On Fire
— Julie Driscoll / Brian Auger

A Man Without Love
— Engelbert Humperdinck

Baby Come Back
— Equals
Do You Know The Way To San Jose
I Pretend

— Dionne Warwick
— Des O'Connor

MANCHESTERIS
KLUBO SUSIRINKIMAS

PAVASARIO RENGINYS
DBLS Manchesterio Jaunimo skyriaus
suruoštoji ..Pavasario šventė“ sutraukė
birželio 8 d. ne tik vietinius, bet ir toli
mesnių apylinkių lietuvius, šventėje daly
vavo kaimyninių DBLS skyrių nariai bei
Rochdalės ir Leigh skyrių pirmininkai. Su
sirinkusius šiltais žodžiais sveikino Jauni
mo sk. pirm. B. Snabaitienė ir Manches
terio „suaugusių“ sk. pirm. Jaloveckas.
Daug svečių suvažiavo ir iš tolimesnių
vietų, kaip Wolverhamptonas, Bradfordas
ir net Toronto (Kanada).
Šventę atidarė iš Londono atvykęs
DBLS pirm. J. Vilčinskas. Jis pasiūlė pa
gerbti vienos minutės tyla tragiškai žuvu
sio senatoriaus R. Kennedžio atminimą
(šventė sutapo su a.a. R. Kennedžio laido
tuvių diena). Susikaupimu svečiai prisi
minė tuos idealus, dėl kurių kovojo kan
didatas į Amerikos prezidentus: laisvė, ly
gybė ir demokratnė santvarka. Dėl šių
idealų kovoja ir lietuvių tauta.
Kalbėdamas angliškai, J. Vilčinskas ap
žvelgė lietuvių tautos kovų dėl nepriklau
somybės istoriją. Ta kova prieš 50 metų
buvo apvainikuota laimėjimu. Tačiau po
20 metų piktas kaimynas apiplėšė lietuvių
tautą, pagrobė iš jos, kas brangiausia —
jos laisvę. Kova dėl laisvės tęsiasi toliau,
ir mums reikalingi draugai, kurie tos ko
vos prasmę suprastų.
Kreipdamasis į šventės rengėjus, DBLS
Manchesterio Jaunimo skyrių, DBLS pir
mininkas pasakė:
„Lietuvai kelias į laisvę gali būti gero
kai ilgas. Tą mes turime įsisąmoninti ir
pagal tai atitinkamai tvarkyti savo reika
lus. Kova dėl laisvės jau dabar vyksta
pirmoje eilėje pačioje tėvynėje, bet ir iš
eivija turi savo uždavinį. Dar prieš pirmą
jį karą išeivija suvaidino labai didelį
vaidmenį, puoselėdama laisvės ir nepri
klausomybės idėjas. Tą patį ji daro ir da
bar. Mūsų krašto pavergėjai mato tame
pavojų. Todėl, pavyzdžiui, kai subruzdo
lenkai ir čekai, norėdami nusikratyti sve
timo jungo, rusai labai susirūpino dėl Lie
tuvos. Į Lietuvą tuojau buvo atsiųstas
aukštas Kremliaus pareigūnas, kuris da
vė savo valdiniams nurodymus, kaip ne
prileisti iki panašių įvykių Lietuvoj. Dalį
tų nurodymų pajuto ir išeivija, kai sovie
tų įstaigos suvaržė turizmą iš Vakarų pa
saulio į Lietuvą.
Tokių represijų galima laukti ir ateity
je. Bet tas nesustabdys lietuvių tautos nuo
siekimo laisvės. Tačiau turint galvoje, kad

KETTERINQAS

kova dėl laisvės gali užtrukti, mums
svarbu, kad mūsų jaunoji karta būtų są
moninga ir kad ji tęstų tą darbą, kurį da
bar dirba vyresnieji.
DBLS yra svarbiausia organizacija D.
Britanijoje, kuri dirba naudingą Lietuvai
darbą. Sąjungai reikalingas prieauglis.
Todėl mes labai džiaugiamės, kad Man
chesterio jaunimas susiorganizavo į sky
rių ir įsijungė į mūsų gretas. Mes ypač
esame dėkingi B. Snabaitienei, kuri, kaip
mums atrodo, skiria daug laiko ir savo su
manumo veiklai jaunimo tarpe.
Kiekvienoje kolonijoje esama po kelias
organzacijas, kurios turėtų darniai bend
radarbiauti. Mes tikimės, kad ir Manches
terio lietuviai supras tą reikalą ir parems
jaunųjų pastangas.
Kaip žinote. DBLS yra nesrovinė orga
nizacija, kurioje gali sutilpti visi lietuviai.
Jaunimas mūsų organizacijoje laukiamas
ne tik Manchesteryje, bet ir kitur. Pama
žu jaunimo grupės susidaro ir kitose vie
tose. Manchesteris šioje srityje pirmauja,
ir todėl mes jūsų skyrių labai nuoširdžiai
sveikiname. Linkime jūsų skyriui sėkmin
gos veiklos“.
Pavasario šventės programą labai įs
pūdingai atliko DBLS Manchesterio Jau
nimo skyriaus nariai, choras ir tautinių
šokių grupė. Po to buvo pasilinksminimas:
šokiai iki 11 vai. vak. ir pasivaišinimas.
Cheetham Town Hall salės ūžė, kaip bičių
avilys.
J. R.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO

ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
UŽ kankinius

Birželio 30 d., 11 vai. L. Jaun. Židinyje
bus pamaldos už žuvusius Sibire kanki
nius ir laisvės kovotojus. Pamaldas užpra
šė DBLS skyrius.
KVIEČIAME

I L. Jaun. židinio ruošiamą atostoginę
stovyklą, kuri įvyks nuo liepos 21 d. iki
rugpiūčio 4 d., maloniai kviečiame užsira
šyti iki liepos 7 d.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Ketteringo sk. pir
mininkui A. Navickui už suruoštas mūsų
išvažiavimo proga gražias išleistuves, ku
rios įvyko Angel Hotel, ir labai gražią gė
lių puokštę, kuri buvo įteikta man vaišių
metu, ir už pasakytą gražią kalbą bei lin
kėjimus.
Didžiai dėkinga kun. S. Matuliui iš Not
tinghamo ir kun. J. Vilučiui iš Londono už
geriausius linkėjimus man ir dukrytėm,
kuriuos jie atsiuntė laiškais Ketteringo sk.
pirm. A. Navickui.
Tariu ačiū visiems svečiams už atsilan
kymą tą vakarą ir gražius, nuoširdžius jų
linkėjimus bei sveikinimus. Svečių turė
jom nemaža, nes buvo atvykusių iš Coventrio, Northamptono, Corbio, Sedingtono ir Ketteringo.
Prižadu niekuomet tų veidų nepamirš
ti. Dėkoju L. Švalkui už pasakytą kalbą ir
linkėjimus, B. Švalkienei už šampano pils
tymą ir M. Paulavičienei už patarnavimą
vaišių metu.
Su pagarba

Liepos 7 d., sekmadenį, 4 vai. p.p., Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo Val
N. Urbonienė
dyba savo patalpose šaukia visuotinį klu
bo narių pusmetinį susirinkimą.
Kvorumui nesusirinkus 4 vai., susirinki
LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ
mas bus atidėtas vienai valandai, ir 5 vai.
PLOKŠTELĖ
susirinkimas bus pravestas, nežiūrint su
sirinkusių narių skaičiaus.
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos
Visi nariai prašomi susirinkime daly
Montrealio skyrius išleido ilgo grojimo
vauti.
(56 minučių) plokštelę „Lietuviškos ves
Klubo Valdyba
tuvės“. Tai Lietuvoje išgarsėjusio spek
taklio „Senovinės kupiškėnų vestuvės“
PADĖKA
įrašas. Plokštelė gaminta RCA Victor Ka
Mes norim padėkoti DBLS Centro Val nadoje.
Spektaklį sudaro 6 paveikslai: Piršly
dybai už paramą, o pirm. J. Vilčinskui su
p. Vilčinskiene už atsilankymą į mūsų su bos, Mergvakaris. Užgerų rytas, Piršlio
ruoštąją Pavasario Šventę.
kuri įvyko pirkimas ir Vestuvės. Čia į klausytoją pra
byla piršlio oracijos, vestuvinės dainos, iš
birželio 8 d. Cheetham Town Hall salėje.
Dėkojam visiem svečiam iš Leigh, Ha- kartos į kartą perėjusios turtingos vestu
lifakso, Bradfordo, Stoke-on-Trento ir vinės apeigos.
„Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidin
Wolverhamptono ir vietiniams bičiuliams
tojai kalba nuoširdžiu pasididžiavimu sa
už atsilankymą.
Taip pat dėkojam p. Galbuogienei, p. vo tauta, sava žeme ir jos tradicijomis. Jų
Gruoblienei už puikius fantus loterijai, o ryžtas atnaujinti senų, gražių lietuviškų
didžiausią įspūdį padarė bradfordiškis p. papročių viziją scenoje yra tautinės ištiki
J. Gruoblys, kuris suteikė piniginę para mybės liudijimas visiems lietuviams, ne
mą 5 sv. Manchesterio DBLS Jaunimo žiūrint. kurioje pasaulio dalyje jie šian
dieną būtų, — rašo plokštelės aplanke
skyriui.
Esam dėkingi p. A. Kuzmickui, kad montrealietė Monika Jonynienė. Angliškai
mums linksmai pravedė programą, o ypač įvadą ir spektaklio turinį paruošė Skir
dėkojam Manchesterio skyriaus valdybai, mantė Makaitytė. Aplanko viršelį puošia
p. A. Jeloveckui, p. A. Kublinskui ir p. S. stilizuotas rūtų vainikėlis — montrealieLauruvėnui kurie prisiėmė baro atsa tės dail. Onos šabliauskienės darbas.
Plokštelės platinimas pavestas grupei
komybę
„Krivūlė“, 5260, 10th Ave., Montreal 36,
Visiems didelis lietuviškas ačiū!
P. Q„ Canada. Kaina su persiuntimu
DBLS Manchesterio Jaunimo
5,55 dolerio.
Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTON —birželio 30 d., 11 v.
MANCHESTER — birž. 30 d., 11.00 vai.
ECCLES — liepos 14 d„ 12.15 vai.
HALIFAX — St. Columcille baž„ birž. 30
d., 12.30 vai.
BRADFORD — liepos 7 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — liepos 14 d., 12.30 vai.,
St. Patrick bažn.
BRADFORD — liepos 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — liepos 28 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — birž. 30 d„ 11 vai., J.
Židinyje.
STOKE-ON-TRENT — liepos 7 d., 12.15
vai. Tunstall.
NOTTINGHAM — liepos 7 d., 11 vai., Ži
dinyje.
BIRMINGHAM — liepos 14 d., 11 vai., 21,
Park Rd.

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas
šv. Marijos Gailestingumo Motinos - Auš
ros Vartų koplyčia. šalia Švento Petro
karsto Bazilikoje, Romoje, jau ruošiama.
Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sie
nų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami
dekoracijų projektai.
Vatikano ir lietuvių archyvuose
liks
koplyčios aukotojų vardai, kurie bus įdo
mūs ne tik šiandien, o ir tolimoje ateity
je. Reiktų, kad lietuvių vardų tenai
būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save, sa
vo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kan
kinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS'
CHAPEL FUND
2701, W. 68th St.. Chicago, Ill. 60629, USA
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