1

NACIONALIZMO KILIMAS
A. Sniečkus „Komunisto" žurnalo Nr. 6
išspausdintame straipsnyje „Balandžio
plenumas ir kai kurie mūsų uždaviniai"
nurodo, kokie svarbūs buvę tie Maskvoje
priimtieji nutarimai Sov. Sąjungai ap
skritai ir Lietuvai dar atskirai.
Partijas plenumas svarstė naujas prie
mones ūkiniam gyvenimui tvarkyti. Tai,
žinoma, svarbu, nes juo geriau žmogus
gyvena, sočiau pavalgo, padoriau apsi
rengia, žmoniškesnę pastogę turi, juo ma
žiau jis šiaušiasi. Bet. matyt, tiek partijos
plenumo, tiek ir Sniečkaus visas dėme
sys krypsta daugiau į politinę-ideologinę
sritį — stiprinti, kaip sakoma, socializmo
pozicijas, vykdyti tvirtą užsienio politiką.
Kai tokia Lietuva iš viso dabar jokios už
sienio politikos neturi, tai ir belieka jai
reikalas „panaudoti visas ideologinio auk
lėjimo priemones kiekvieno komunisto ,r
tarybinio žmogaus komunistiniam įsitiki
nimui, tarybiniam patriotizmui ir prole
tariniam internacionalizmui stiprinti, ug
dyti įdėjinį tvirtumą ir sugebėjimą prie
šintis bet kurių formų buržuazinei įta
kai“. Tokie dalykai, atrodo, rūpi tiek vi
sos Sov. Sąjungos, tiek ir Lietuvos komu
nistams ir turi rūpėti, jei partija nori val
dyti ir išlaikyti imperiją.
Aišku, ne be reikalo partijos plenumas
svarstė kaip tik tokius reikalus. Partija
nuolat yra svarsčiusi ir stengusis įgyven
dinti tuos politiškai ideologinius dalykus,
kartais net griežtomis ir žiauriomis prie
monėmis. Bet pastaraisiais metais buvo
pereita j tam tikrą atoiydį, kuris reiškėsi
didesnėmis laisvėmis. Besikeičiant viršū
nėms. vis stiprėjo pačioje partijoje tasai
sparnas, kuris nori ir sau ir valdomie
siems daugiau laisvės ir šiokio tokio tei
sėtumo. Be to. net ir vien tik iš šalies ste
bint sovietinio gyvenimo įvykius, galima
buvo pradėti daryti išvadas, kad sovieti
niai vadai jau po truputį linkę tikėti, jog
žmonės susigyveno su esamąja padėtimi
ir santvarka.

Jeigu iš tiesų šitaip buvo tikėta, tai aiš
kiai klysta, ir dabar jau matyti partiją
gąsdinantieji pirmieji ir nemaži vaisiai.
Buvo sukurta imperija, kurios valiai iš pra
džių lenkėsi net ir didžiulės Kinijos ko
munistų vadai. Imperija dar ir dabar te
bėra nemaža, bet jau taip apdaužyta, kad

ja. kurią šelpia įvairūs JAV ir kitų kapi
talistinių šalių oficialūs ir neoficialūs or
ganai, kaip įmanydama šmeižia socialisti
nę Lietuvą, pasakoja apie ją nebūtus dalykus. Ji pasisakydavo už trečiąjį pasauli
nį karą, su kuriuo siejo galimybę atkurti
Lietuvoje senąją kapitalistinę santvarką.
Šiuo metu pagrindinė buržuazinės propa
gandos, skirtos Lietuvos
gyventojams,
kryptis — kurstyti nacionalizmą, stengtis
priešpastatyti vieną tautą kitai, pakirsti
tautų draugystę".
Tai, va, konkretus Sniečkaus skundas.
Jame matyti nemaža senų
nuvalkiotų
propagandinių dalykų, kuriais gal ir pa
togu maitinti visiškai uždarus lietuvius.
Bet iš to skundo matyti ir tikrieji lietu
vių norai: būti savo krašto šeimininkais.

kai kurie kraštai senokai gieda savo bal
su. Pačioje Sov. Sąjungoje sklinda laisvė
taip, kaip partija, tur būt, niekada nesiti
kėjo. Nė žiaurūs teismai nieko nebepada
ro. Kadaise kietai Maskvos saujoje laiky
tos. pakraščių tautos rodo, kad jos nepa
tenkintos nė tuo, jog turi
žmoniškesnį
duonos kąsnį ar savo tautinį režimą. Nuo
ko gi prasidėjo Lenkijoje? Studentai ten
sujudo ne dėl duonos. Arba Čekoslovaki
joje. Ten judama ne tik prieš savuosius,
kurie ilgus metus vykdė terorą,
bet ir
prieš Maskvą ir jos pastangas išlaikyti tok režimą, koks nustatytas.
Maskvai ir rusų imperializmą palaikau- •
čiai partijai yra ko susirūpinti. Rūpestis,
STUDENTŲ PASKIRSTYMAS Į DARBUS
matyt, ima ir Lietuvos komunistų vadus,
nors Sniečkus, save ir savo draugus ra
Vilniaus universiteto komjaunimo vado
mindamas, ir sako: „Su dideliu pritarimu vybė skelbia studentams „garbės pareigą“
sutiko Tarybų Lietuvos'komunistai, visi — atostogų metu vykti į vadinamąsias
respublikos darbo žmonės TCKP CK ba „darbo ir poilsio" stovyklas. Apie pustre
landžio Plenumo nutarimus“.
čio tūkstančio studentų paskirstyti dirbti
Jei ir yra geležinė uždanga, tačiau aiš dvidešimt dviejų kolchozų laukuose Lietu
ku, kad Lietuvos žmonės šiandien nebėra voje. Grupė studentų dirbsianti prie uni
visiškai aklinai atskirti nuo pasaulio. Jie, versiteto bibliotekos priestato statybos.
tur būt, norėtų, kad ir lietuviai studentai Bet kiti, kurių skaičius neminimas, paskir
pagrįstai parodytų entuziazmo prieš kul ti į darbo brigadas, kurios siunčiamos į
tūrinio susinimo reiškinius. Juos viliotų sovchozus Odesos, Krymo ir Sevastopolio
ir čekų laikysena, nors smulkmenų jie, be srityse, arba į Kazachstano sovchozus, ar
abejo, nežino, kas ten vyksta.
Išskyrus ir prie statybų Sibire. Viena grupė siun
pačius stambiuosius prorusiškus „inter čiama į Estiją, viena į rytinės Vokietijos
nacionalistus“, lietuvių dauguma, tarp jų, Ruegeno salą. Dar kiti — į Atlante žvejo
tur būt, nemaža ir dorų partinių norėtų jančius laivus.
(E)
nusimesti nuo sprando rusišką Maskvos
ranką su visais varžymais ir išnaudojimu.
Dėl to tą Maskvos ir jos talkininkų iš
DANIJOS SVEČIŲ PAREIŠKIMAI
gąstį ir susirūpinimą Sniečkus ir reiškia
Birželio 18-22 d.d. Vilniuje, Kaune, Klai
tokiu žargonišku pasisakymu, kad „šiuolai
pėdoje ir- Palangoje lankėsi svečiai iš Da
kiniam istorinio vystymosi etapui būdin
nijos — danų komunistų partijos delegaci
gas didelis ideologinės kovos tarp kapita
ja. Parodytinų dalykų rodytojai buvo vie
lizmo ir socializmo paaštrėjimas. Impe
tiniai pareigūnai. Į Klaipėdą delegatus ly
rializmas. nepajėgdamas sustabdyti isto
dėjo pats A. Sniečkus. Bet ne jie buvo tuos
rijos vystymosi ir nesiryždamas frontasvečius Lietuvon pasikvietę.
Pakvietė
liam susirėmimui su socializmo pasauliu,
maskvinė partijos vadovybė. Lietuvon tie
mėgina susilpninti idėjinę - politinę socia
delegatai pateko, lyg stambaus dvarininko
listinių šalių darbo žmonių vienybę“. Ma
svečiai, išvesti į dvaro laukus pasidairyti.
žų mažiausia, iš tokio pasisakymo iškyla
Paskui jie buvo nuskraidinti pasimaudyti
įvykiai Lenkijoje, Čekoslovakijoje,
Ru
į Sočį. Bet prieš išskraidinant iš jų buvo
munijos atkaklumas ir t.t.
gauta tam tikra „atestacija“, anot kurios
Konkrečiai dėl Lenkijos Sniečkus sako: „atsilikusi Lietuva“, girdi, „nors dar ne
„Lietuva, kaip ir kitos Pabaltijo respub praėjo nė dvidešimt aštuoneri metai nuo
likos, yra aštrių imperialistinės propagan įstojimo į Tarybų Sąjungos tautų šeimą,
dos atakų objektas. Reakcingoji emigraci- pasiekė didžiulę pažangą visose liaudies gy
venimo srityse“... Atestuotojai, nors ir komunistai, betgi danai, neįsismagino tiek,
kad liudytų, jog Lietuva jau net „kapitalis
tinę Daniją pralenkusi“. Priešingai, jie pri
dūrė, jog matę, kad Lietuvoj visi nori bend
rauti su kitomis šalimis, taip pat ir su Da
nija. O juk „su Danija“ tai šis tas daugiau,
Kokia bus Amerika?
negu su danų komunistais, kurie dar ne
(E)
Kalbėdamas Sov. Sąjungos - Vengrijos tas pats, kas Danija...

Septynios DIENOS
Ginklų klausimas nudelsiamas
Prez. Johnsonas prašė JAV įstatymų lei
džiamąsias įstaigas priimti įstatymą, kuris
reikalautų gyventojus registruoti ginklus
ir gauti jiems laikyti leidimus.
Atstovų rūmų daugumos vadovas Alber
tas pasisakė prieš tokio įstatymo projektą.
Senato daugumos vadovas sen. Mansfieldas taip pat nelinkęs palaikyti prezidento
prašymo.
Tuo tarpu ginklai ir toliau daro savo dar
bą. Kalifornijoje buvo apšaudytas auto
mobiliu važiavęs sen. Kennedį nužudžiusio Sirhano brolis. New Yorke policija nu
šovė ginkluotą vyrą, kuris prisitaikęs pro
langą pašovė merginą, sužeidė parke senį,
o vėliau gindamasis sužeidė dar du polici
ninkus.

Panaikinta sutartis
Izraelis panaikino prekybinį susitarimą
su Lenkija.
Po Izraelio pernykščio karo su arabų
kraštais kiti Rytų Europos kraštai atnau
jinę prekybinius santykius, bet Lenkija ne
parodžiusi noro prekiauti.

Nemokamas gydymas Kanadoje
Dviejose Kanados provincijose (Britų
Kolumbijoje ir Saskatchavene) pradeda
veikti nemokamo gydymo įstatymas.
Kitose 8 provincijose jis turėtų pradėti
veikti 1970 m.
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draugystės minėjime Kremliuje, sovieti
nės komunistų partijos vadas Brežnevas
GINTARO GAMINIAI
pareiškė, kad sen. Kennedžio nužudymas
yra gėda Amerikai. Amerikos visuomenė
Gintarinių puošmenų dirbtuvei Palan
sunykstanti. Ilgainiui tą visuomenę pakei goj, jos vedėjo žodžiais (Tiesa, birž. 20 d.),
sianti kita — darbininkiškoji.
kasmet reikia maždaug septynerių tonų
Be to, jis pasidžiaugė dabartiniais strei gintaro.
Iš gyventojų, renkančių gintarą
kais Prancūzijoje, britų darbininkų protes jūros pakrantėse, tiek nesuperkama. Vie
tais, kad jų sąskaiton tvarkomi valstybės nintelis žaliavos tiekėjas esąs „Kalinin
reikalai, centro ir kairės bendradarbiavi grado srities Jantarnyj gintaro kombina
mo bankrotu Italijoje ir Vokietijos nau tas“ (Palvininkų kasykla, Mažojoj Lietu
jąjį bėdos įstatymą palygino su nacine voj). Bet iš ten tiekiamasis gintaras esąs
praeitim.
labai blogas. Prisimenama, kad kadaise
(prieš I karą) buvę užtikta žymių, jog gin
Nesusipratimas Kuriluose
taro gali būti Kuršių mariose. Bet tuo tar
Sovietų kariniai lėktuvai privertė nusi pu dar nėra nei plano, nei pinigų tiems ieš
leisti ties Kurilų salomis į Vietnamą skri- kojimams atgaivinti.
Be to, sako, gintaro specialistams esąs
dusį amerikiečių karinį transporto lėktuvą
sumažintas
atlyginimas daugiau kaip viesu kariniu daliniu. Amerikiečių lėktuvas
na kategorija. Dailininkai, keletą metų
pažeidęs sovietų teritorinę erdvę.
dirbdami toj pačioj srity, išsemia kūrybi
Po 48 valandų amerikiečių lėktuvas bu nes gelmes, o atlyginimo sumažinimas dar
vo paleistas, tik lakūnas turėjo pasirašyti,
labiau sutramdo norą pasistengti. Anks
kad jis iš tikro pažeidė sovietų teritoriją.
čiau, esą, gintaru domėjosi daugiau daili
O lakūnas tvirtina, kad jis skrido ne ties
ninkų, o dabar tokių mėgėjų jau nebėra.
sovietų teritorija.
Tad ne tik dėl žaliavos blogumo menkėja
puošmenų meninis lygis.
Suokalbininkų byla
Kaip visų iškasenų, taip ir gintaro pra
Graikijoje pradėta svarstyti byla, kurio monės reikalai dabar lemiami Maskvoje.
je 21 asmuo pakaltintas suokalbiu nuvers Palangiškis gintaro puošmenų dirbtuvių
ti vyriausybę.
vedėjas melancholiškai pasakoja. kad
Teisiamieji ruošęs! sprogdinti laivus. Bet „daug gintaro eina lakams, dažams ir ki
vadu laikomasis teisme pareiškė, kad tar tiems pramonės dirbiniams. O dailės kūri
niams šios žaliavos tenka labai mažai“.
dymų metu jis buvęs kankinamas.
(E)

Nepastovi padėtis su streikais ir riaušė
mis skaudžiai atsiliepė į Prancūzijos eko
Politiškai neatsakingi
nominį gyvenimą.
Ieškant išeities, be kita ko, banko pro
Čekoslovakijos komunistų partijos prezi
centas iš 3 pakeltas iki 5.
diumas pasmerkė kaip politiškai neatsa
kingą laikraščiuose išspausdintąjį 70-ties
Išvalyti sportininkai
mokslo žmonių, sportininkų ir darbininkų
Už pažeidinėjimą sovietinio sportininko pasirašytą atsišaukimą, kuriame raginama
moralinių principų iš Sov. Sąjungos spor greičiau vykdyti krašto sudemokratinimą.
tinių vienetų pašalinti kai kurie žymūs rinkti į darbininkų tarybas ne vien tik
partinius.
sportininkai.
Tas atsišaukimas išreiškiąs nepasitikė
Vieni jų girtavę, kiti apsileidinėję, treti
jimą partija.
chuliganavę.

PtSAlL YJE
— Sov. Sąjunga užsakė Prancūzijos lai
vų statykloms pagaminti 12 laivų-šaldytuvų už 38,6 mil. svarų.
— Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, bu
vo sustreikavę tramvajų ir autobusų kon
duktoriai, dėl to keleiviai tomis dienomis
važinėjo už dyką.

KARTOJAMI

REIKALAVIMAI

Trečioji liepos mėnesio savaitė (14-20 d. riuos paskelbė Jungtinės Tautos ir Jungti
d.) šiemet devintą kartą Jungtinėse Vals nių Amerikos Valstybių prezidentas.
tybėse bus Pavergtųjų Tautų Savaitė.
Išvadinėj manifesto daly pareiškiama,
Pavergtų Tautų Amerikiečių Bičiulių or kad, minėdami šių metų Pavergtųjų Savai
ganizacijos ir Pavergtų Europos Tautų tę:
Seimas paskelbė bendrą 1968 m. Pavergtų
— Pabrėžiame, kad Sovietų Sąjunga su
jų Tautų Savaitės manifestą, kuriame šios laužė savo iškilmingus laisvės ir nepri
savaitės minėjimo reikšmė iškeliama pa klausomybės pažadus devynioms tautoms,
starųjų Vidurinės-Rytų Europos įvykių kurios II Pasaulinio karo metu ar po jo
šviesoje. Komunistinėms santvarkoms ten tapo pavergtos, būtent, Albanijai, Bulgari
ka susidurti su jų pačių prigimtyje glūdin jai, Čekoslovakijai, Estijai, Latvijai, Lietu
čiomis problemomis, įtampomis ir nerimu. vai, Lenkijai, Rumunijai ir Vengrijai.
Iškyla į paviršių du dešimtmečius už
— Pabrėžiame taip pat, kad komunisti
gniaužta, bet nenuslopinta komunistų už
niai režimai Rytų-Vidurio Europoj tebesloviešpatautų tautų opozicija prieš įsiamžin
pina žmonių valią, neleisdami periodinių ir
ti besistengiančius komunistinius režimus.
tikrai laisvų rinkimų.
Staliniško režimo Čekoslovakijoj nesiryĮ viso pasaulio valstybių laisvas vyriau
žimas atleisti varžtus ir nesugebėjimas pa
kelti gyvenimo lygį iškėlė į viršūnes pačios sybes kreipiamasi, kad jos pareikštų re
komunistų partijos pažangesniuosius ele miančios visų komunistų nelaisvėje laiko
mentus. Nauja vadovybė privalėjo atsi mų tautų laisvo apsisprendimo teisę ir kel
žvelgti į nekantrius intelektualų ir studen tų tą klausimą Jungtinėse Tautose, kaip jų
tų reikalavimus daugiau pasisakymo lais nuolatinio rūpesčio reikalaujantį dalyką.
Vyriausybės taip pat raginamos naudoti
vės. Visa tauta Čekoslovakijoje. įkvėpta
dvidešimties metų neteisės „suvokimo“, visas progas raginti Sovietų Sąjungą ir Ry
buvo lemianti per visą kraštą žengiančių tinės - Vidurinės Europos komunistinius
režimus grąžinti tuose kraštuose pilnutinį
permainų varomoji jėga.
Šių metų kovo mėnesio studentų de naudojimąsi teisėmis ir laisvėmis, kurios
monstracijos Lenkijoje buvo akivaizdus yra užtikrintos Visuotinėje žmogaus Tei
protestas prieš slopinančią cenzūrą ir pa sių Deklaracijoje.
grindinių žodžio laisvės teisių apribojimą.
Partijos vadovybė į tuos teisėtus reikala
vimus atsakė kerštingais baudžiamaisiais
veiksmais:
baudžiamomis bylomis teis
muose rašytojams ir universitetų profeso
riams, masiniais studentų suėmimais. Skubomis valdžios iškelti kaltinimai žydams
buvo pavartoti nukreipti visuomenės dė
mesiui nuo tikrųjų rūpesčių.
— Intelektualai ir jaunoji karta paverg
tuosiuose kraštuose, — toliau pareiškiama
manifeste, — turi sužinoti, kad. jų humanistišką protestą palaiko laisvasis pasau
lis. Todėl būtina, kad intelektualų reika
lavimai, kuriuose yra išreiškiamos taip pat
ir darbininkų bei žemdirbių aspiracijos,
būtų išsamiai aptarti susirinkimuose bei
konferencijose, vykstančiose ryšium su
Tarptautiniais žmogaus Teisių Metais, ku-

Vyriausybės taip pat raginamos kreip
ti viso pasaulio dėmesį į tai, kad būtinai
reikia tokios atsakingos visų laisvųjų vals
tybių laikysenos, kuri pakeltų Rytinės - Vi
durinės Europos tautų nuotaiką ir sukurtų
jose aplinką, palankią jų reikalavimams
visiško valstybinio suverenumo, asmeninės
laisvės ir žmogaus orumo.
PET Seimas panašaus turinio pareiški
mą paskleidė laisvųjų kraštų politikos ir
informacijos sluoksniuose. Šiame pareiški
me ypač pabrėžiamas reikalas parengti po
zityvią programą laisvo apsisprendimo tei
sei įgyvendinti Rytinės - Vidurio Europos
kraštuose ir sukurti tarptautinį mechaniz
mą, pajėgų įgyvendinti tarptautinius susi
tarimus žmogaus teisių reikalais.

Prieš programos sudarymą PET Seimas
siūlo pasižiūrėti, kiek minėtuose kraštuose
yra (jei yra) pažangos žmogaus teisių įgy
STUDIJŲ SAVAITĖ
vendinimo srity nuo Visuotinės žmogaus
Teisių Deklaracijos paskelbimo ir kokių
Vokietijos lietuvių visuomeninių organi
tebėra kliūčių toms teisėms įgyvendinti.
zacijų ruošiamoji ir PLB Vokietijos Kraš
(ELTA)
to Valdybos globojamoji XV-toji Lietuviš
kųjų Studijų Savaitė įvyksta rugpiūčio 4 11 d.d. Savaitės bendroji tema: Lietuvos
MEDICINOS DAKTARAI
nepriklausomybės 50-tis ateities perspek
tyvoje.
Kauno medicinos institute hospitalinės
VIII.4, sekmadienį, bus susipažinimo va
terapijos katedros asistentė Aldona Luko
karas.
ševičienė įsigijo medicinos mokslų daktaro
VIII.5, pirmadienį, paskaitas skaito prof,
laipsnį, birželio 22 d. apgynusi disertaci
dr. Z. Ivinskis (Bonna) — Lietuvos politi
ją „Kai kurių širdies ritmo sutrikimų gy
nė raida ir lūžiai nuo 1918 m., R. Spalis
dymas impulsine srove“.
Disertacija pa
(Halifax) — Nepriklausomos Lietuvos jau
remta autorės atliktais 676 atvejų tyri
nimas gyvenime ir literatūroje;
VIII.6,
mais, kur buvo pavartota impulsinė srovė
antradienį, kun. prof. dr. P. Rabikauskas
gydyti 393 ligonius, sirgusius įvairios kil
(Roma) — Katalikų darbai per Lietuvos
mės širdies neritmingumais.
penkiasdešimtmetį, R. Bačkis (Paryžius)
Birželio 21 d. tame pačiame institute me
— Tautų likimas ir Europos apjungimo
dicinos daktaro disertacijas apgynė nor
procesas; VIII.7, trečiadienį, senj. kun. A.
maliosios fiziologijos katedros vedėjas do
Keleris (Bremenas) — Evangelikų veikla
centas Bernardas Padegimas ir patologinės
Lietuvoje ir
išeivijoje,
dr. J. Grinius
anatomijos katedros docentė Elena Stalio(Muenchenas) —- Ateities perspektyvos lie
raitytė.
(E)
tuvių literatūrai; VIII.8, ketvirtadienį,
dipl. inž. J. Vilčinskas (Londonas) — So
cializmas Lietuvoje, po to simpoziumas —
VYSK. P. BRAZIO VARDAS
Veiklos formos ir būdai Lietuvai laisvinti,
ĮAMŽINTAS BAD WOERIIOFENE
vadovaujant V. Banaičiui,
dalyvauja V.
Bartusevičius, M.A., dr. K. J. Čeginskas,
Birželio 9 d. daugelyje Europos ir Ame
stud. A. Hermanas, St. Lozoraitis, jnr.;
VIII.9, penktadienį,
dr. K. J. Čeginskas rikos lietuvių parapijų buvo
atlaikytos
(Upsala) — Lietuvių rezistencija, vakare pamaldos a.a. vysk. P. Brazio mirties me
Tėvynės valandėlė; VIII. 10, šeštadienį. St. tinių dieną.
Birželio 15 d. Bad Woerishofene, kur a.a.
Lozoraitis, jnr. (Roma) — Okupuotos Lie
tuvos problemas, vakare koncertas: akto Vyskupas gyveno ir dirbo savo įkurtame
rės Aldonos Eretaitės
(Kiel)
rečitalis: pastoraciniame centre iki mirties, šv. Ul„Nuo Maironio iki Brazdžionio“ ir Mann- richo bažnyčioje gedulingose pamaldose
heimo teatro styginis kvartetas (A. Bal koncelebravo. tarp kitų vokiečių kunigų,
sio, M. K. Čiurlionio, J. Naujalio kūriniai), šios parapijos klebonas kun. A. Bunga ir
VIII. 11. sekmadienį, rytą pamaldos, po to pastoracinio lietuvių centro kunigas — šv.
kun. A. Rabikausko paskaita — Lietuvių Rašto vertėjas tėv. Kl. žažalis. Bad Woekatalikų rūpesčiai po Vatikano II susirin rishofeno centrinės parapijos klebonas
kimo ir Studijų savaitės uždarymas.
kun. E. Keck pasakė nuoširdų pamokslą
Be to. pramatoma iinksmavakaris, lau apie vysk. Brazio asmenį.
žas ir filmas iš III Tautinių šokių šventės
Pamaldų metu buvo atidengta sienoje
Čikagoje su tos šventės vadovės A. Ere įmūryta vyskupo atminimui lenta su jo
vardu, gimimo - mirties metais, šūkiu ir
taitės pranešimu.
Šią paminklinę lentą finansavo
Popietinėmis valandomis vyks organi herbu.
zacijų posėdžiai, ekskursijos ir lietuviškų Amerikos lietuviai.
Į pamaldas buvo suvažiavęs gražus bū
knygų (išeivijos ir ok. Lietuvos) parodos
relis taut, drabužiais pasipuošusių ir bal
apžiūrėjimas.
Studijų savaitę moderuoja V. Natkevi singų lietuvių iš Muencheno ir Memmingečius. M. A„ Vasario 16 gimnazijos direkto no. Jie gražiai sugiedojo pamaldų metu
lietuvišką giesmę, o po pamaldų, susirinkę
rius.
Dvasiniu aptarnavimu rūpinasi
senj. svetingoje kun. Bungos klebonijoje, pa
kun. A. Keleris (evangelikams), kun. J. bendravo savo tarpe ir su Bad Woerishofeno kurorto pareigūnais. Buvo nugirsta ir
Dėdinas (katalikams).
Organizacinę komisiją sudaro O. Bartu- tokių balsų, kad gatvę, kurioje yra lietuvių
sevičienė. A. Grinienė ir mok. A. Krivic pastoracinis centras, norį pavadinti vysku
po Brazio vardu.
ELI
kas.
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Didysis vardynas baigtas
Ilgesnį laiką ruošęsis, prieš keletą metų
Bronius Kviklys susirado leidėją savo su
manytajam stambiam trijų tomų veikalui
„Mūsų Lietuva“. Atrodo, leidėją jis susira
do patogų — Juozą Kapočių, leidusį Lietu
vių Enciklopediją, vadinas, turintį didžiu
lio patyrimo susitvarkyti su kapitaliniais
dalykais ir technikines sąlygas jiems at
likti.

Pasirodžius pirmiesiems tomams, tegu ir
žąsies storumo, paaiškėjo, kad į tris tomus
nebus galima sutilpti, reikia ir ketvirto,
norint istoriškai, geografiškai ir etnogra
fiškai aprašyti Lietuvos ir lietuviškas vie
toves. Prenumeratoriai pritarė užsimoji
mui pridėti tą ketvirtą tomą, kuris dabar
jau baigtas spausdinti ir pasiekė prenume
ratorius. Vadinas, tas didelis darbas baig
tas, ir Br. Kviklys šio tomo gale išspaus
dintame pasisakyme pateikia įdomių duo
menų, nusakančių, kaip darbas vyko.
Žinojome, kad B. Kviklys „Mūsų Lie
tuvą“ ruošė su būriu talkininkų. Tai buvo
nurodoma kiekviename tome. Bet dabar jis
rašo, kad ta talka buvusi didelio masto.
Keli šimtai užjūrio kraštuose, Europoje,
net Lietuvoje ir Sibire gyvenančių lietu
vių padėję žiniomis, atsiminimais ir laiš
kais. o koks šimtas davė ar parūpino nuo
traukų. Visa eilė bendradarbių mirė, nebe
sulaukę visų tomų, kurie ėjo kas metai po
vieną. Turėjęs būrį dar ypač pastovių nuo-’
latinių bendradarbių, kurių talka naudo
josi nuo pradžios iki galo, B. Kviklys net
ir savo šeimą buvo įtraukęs į to didžiulio
leidinio darbą.
Ketvirtasis tomas toks pat didžiulis,
kaip ir ankstyvesnieji — didelio formato
816 puslapių. Jis skirtas medžiagai apie
Žemaičius ir Mažąją Lietuvą.
Čia, kaip ir kituose tomuose, pirmiausia
plačiau apžvelgiama visa sritis, o paskui
pereinama į apskritis ir smulkesnes vieto
ves. Pavyzdžiui, kalbant apie Žemaičius,
pradedama nuo jų vardo, kuris pirmą kar
tą užtinkamas 1217 m. rusų kronikoje. Jų
pavadinimas kaimyninių tautų įvairiai bu
vo rašomas, o mūsų pačių kalbininkai tą
plotą, kuriame žemaičiai gyvena, siūlo Že
maičiais vadinti, o ne Žemaitija. Prase-

kant Žemaičių teritorijos plotą, užtinkame
įdomių žinių, kad jų sienos istorijos bėgyje
keitėsi. Pasirodo, kad Žemaičiai kažkada ir
Kurše gyveno, ir Klaipėdos krašte, ir Bir
žus siekė!
Įdomu, žinoma, ne tik vien tas Žemaičių
ploto keitimasis, ne tik žemės paviršius,
klimatas, vandenys, miškai, bet ir viskas,
o viskas. Tos knygos tai juk tikra krašto
enciklopedija. Už enciklopediją „Mūsų
Lietuva“ kai kuo siauresnė, o kai kuo ir
platesnė. Enciklopedijos paprastai stengia
si plačiai dėstyti reikalus, bet sausai, kad
tie. kurie jomis naudosis, turėtų ko dau
giausia duomenų. „Mūsų Lietuvoje“ turi
me daugybę duomenų, bet jie daugelyje
vietų vis pasaldyti ar pašlapinti tokiais da-

Vladas

lykais, kurie knygą pagyvina, patraukia
eilinio skaitytojo dėmesį. Pavyzdžiui, šiuo
Žemaičių atveju apie švedų įsiveržimus
paduodami ne tik istoriniai dalykai, kaip
švedai pasielgė su sukilėliais, kiek žemai
čių paėmė į nelaisvę ir nužudė, bet pasi
naudojama ir
M. Valančiaus Žemaičių
vyskupystės ištrauka ir liaudies daina, ku
rioje apie anuos okupantus sakoma:
Bažnyčias šventas, miestus ir miestelius,
dvarus ir sodas degin neprieteliai,
altorius plėšia vierą išjuokdami,
Bažnyčias biaurin arklius statydami.

Tokių viską pasaldinančių tekstų knygo
je apstu, ir labai gera, kad jie buvo su
rinkti ir panaudoti ir dabar pasidaro pri
einami platesniems skaitytojų sluoks
niams.
šlaitas
„Mūsų Lietuva“, be to, gausiai iliustruo

ta. Kad ir naudodamasis talka tokių bend
radarbių, kurie savo albumuose išlaikė lie
tuviškų vaizdų ir pastatų fotografijų, Br.
Kviklys, stengdamasis dar labiau paįvai
rinti savo didžiąsias knygas, pasirodo, su
sirado talkininkų ir Lietuvoje, kurie jam
prisiuntė nemaža iliustracinės medžiagos.
Nemaža nuotraukų išspausdinta su 1966 1967 metų datomis.
Kaip plačiai galėjo tarp lietuvių pasklis
ti ta graži ir didelė ir dėmesio verta „Mū
sų Lietuvos“ keturtomė knyga? Čia apy
tikrį atsakymą skaitytojui duoda savo pa
baigos žodyje leidėjas Juozas Kapočius.
Jis ten rašo: „Dėkingai miniu ne vieną
tūkstantį ML prenumeratorių, suteikusių
galimybę plačios talkos būdu šį stambios
apimties . veikalą išleisti". Vadinas, leidi
nys gražiai paplito.
Tas darbas baigtas, o laikraščiuose pa
stebime, kad J. Kapočius žada išleisti vi
sus Vydūno, Pulgio Andriušio raštus ir ki
tų dalykų.
K. Abr.

Šios žinios reikalingos parengti išsa
miam iliustruotam leidiniui apie dabarti
nę lietuvių dailininkų kūrybą.

Skaidrių paroda įvyks 1968 m. rugsėjo 1
d., nuo 4.30 iki 6.30 vai. po pietų. Penntop
South, Hotel (Statler-Hilton, N.Y.) 32 and
33rd Sts. and 7th Ave., N.Y.C. 10001.

Skaidres ir žinias siųsti ne vėliau kaip
iki rugpiūčio 15 d. šiuo adresu: V. K. Jony
nas. 182-37 Jamaica Ave., Hollis. N.Y.
11423.
V. K. Jonynas
PLB III Seimo Komiteto Parodos
Sekcijos Pirmininkas

S U DIEV U
Raganosių,
hipopotamų
ir krokodilų veislei sakau sudievu.
Liūtų,
tigrų
ir visų plėšriųjų kačių veislei sakau su
dievu.
Taipgi jums,
visiems Afrikos paukščiams,
bei jums,
beždžionėms,
sakau sudievu.
Asai,
pasenęs dramblys,
kursai ieškau nuošalios vietos kaulams pa
kloti,
paskutinį kartą sakau sudievu
tam didžiam ir žiauriam ugnies kamuoliui,
kurį žmonės vadina saule.
Taigi, sudievu,
nes daugiau savo kojų stulpais nebedrebinsiu žemės
ir pro nosį vandens ir dumblo daugiau nebepurkšiu.
O prieš griūdamas,
tiktai tiek galiu pasakyt, .
kad gyvenimas mielas
ir kad gera man buvo kaip kalnui tarp
medžių vaikščiot.

I DĖMESIUI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III-jo
Seimo Komiteto Parodų Sekcija kviečia
visus laisvajame pasaulyje gyvenančius
lietuves - lietuvius dailininkus ir meną
studijuojančius asmenis dalyvauti su savo
darbais
seimo metu organizuojamoje
skaidrių parodoje.
Šia paroda norima supažindinti seimo
dalyvius su lietuvių meno kūryba ir jos
šių dienų šakotumais.
Į parodą bus priimami visų krypčių ir
šakų meno kūriniai, neatsižvelgiant į jų
stilių, paskirtį, techniką ar medžiagą.
Be įprastinių technikų, kaip tapyba,
skulptūra, grafika, architektūra (projek
tai, maketai arba jos fragmentai), taiko
moji dailė, kilimai, vitražai, keramika,
mozaika, įvairių paskirčių pastatų dekora
vimai, modeliai ar išpildyti
projektai,
taip pat gali būti rodomi įvairūs bandymai
įvairiose neįprastinėse medžiagose.
Parodoje kiekvienas dailininkas gali bū
ti reprezentuojamas su 10 skaidrių bet ku
rioje arba keliose šakose. Kuriais darbais
dailininkas nori save reprezentuoti —- pa
liekama jo nuožiūrai.
Skaidrės turi būti standartinio formato,
įmontuotos popierinio kartono
rėmuose,

kurio išorinis formatas yra 2” x 2“ didu
mo.
Skaidrių tinkamumą parodai peržiūrės
ir klasifikuos parodos sekcijos sudaryta 3
dailininkų komisija. Skaidrių parodai su
meno krypčių aptarimu skiriamos 2 va
landos.
Atrinktos parodai skaidrės III Seimo ko
miteto yra iš dailininkų nuperkamos, mo
kant už skaidrę po vieną dolerį. Įsigytosios
skaidrės lieka PLB nuosavybė su teise jas
ir ateityje naudoti.
Dailininkai, kurie nori, kad po parodos
jų skaidrės jbtų jiems grąžintos, prašomi
gaminti tų skaidrių kopijas. Skaidrių per
siuntimo išlaidas, sąskaitas pristačius, ap
moka Parodos Komitetas. Nepanaudotos
parodai skaidrės grąžinamos jų savinin
kams.
Dailininkai, siųsdami skaidres, apie sa
ve prašomi suteikti šias žinias:

Evangelijose randame gyvus V. Jėzaus
žodžius bei pamokymus. Juos giliai į širdį
įsidėjo klausytojai. Jų tarpe būdavo ne
vien žvejai, ūkininkai, piemenys, bet ir žy
dų tautos šviesuomenės atstovai: šventojo
Rašto žinovai ir fariziejai. Šviesuoliai ne
labai mėgo būti mokomi, nes tarėsi tu
rį visą mokslą ir visas dorybes.

Vieną kartą V. Jėzus tarė savo klausyto
jams: „Jei jūsų teisybė nebus pilnesnė už
Rašto žinovų ir fariziejų, tikrai neįeisite į
dangaus karalystę“. To laiko šviesuolių
teisybė ir teisingumas nebuvo pilni, tobu
li — jie šlubavo. Ir įsakmiai Jėzus nurodė:
net Dievui teikiamoji auka ir pagarba prie
altoriaus yra sąlygota: reikia būti tvarko
je su savo artimu, su savo broliu, o tik ta
da atnašauti Dievui garbės auką. „Jei ren
giesi aukoti savo dovaną ant altoriaus ir
ten atsimeni, kad tavo brolis turi ką nors
Gimimo vieta ir data; išeitas arba eina prieš tave, palik ją prieš altorių ir nuėjęs
mas mokslas, kur kada; ar dirba savo pro pirma susitaikyk su savo broliu“ (Mato 5,
fesijoje, jei taip, tai kur ir kokioje šakoje; 24).
dalyvavimas parodose, kur, kokiose ir ka
da; jei žinios apie dailininką yra Lietuvių Netobulybės
Enciklopedijoje, tai pažymėti: žinios L. E.;
Ano meto žydų tautos šviesuomenės teidabartinis pilnas adresas.
sybė nesirėmė tikėjimu. Jų teisybė nėjo iš
širdies, ėjo nenoromis, be valios ir meilės.
pat neapėmė visų Dievo įsakymų ir
kartais su dr. J. Bubėnaite, kuri dirbo Taip
todėl neteikė Dievui garbės.

markių.
tais viena,
Šeimininkė nebuvo bloga, tiktai, kai nebūda asistente pas prof. J. Žilinskį, ir su J. Mackevičaite.
DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ
vau namuose, mėgdavo pasma'yžauti mano atsivež Šventadienių popietėmis neretai eidavome kur nors į
taisiais maisto produktais. Ji turėjo mano kambario Aleksotą ar kitur su ligoninės gailestingosiomis sese
raktą, o spintelė, kurioje laikiau maistą, buvo neuž rimis studentėmis medikėmis Stase Giedraityte ir
rakinama. Po daug iš karto ji neimdavo, tačiau vis Zose Grigiškaite. Jiedvi dirbo ir gyveno Kauno ligo
tiek būdavo matyti, kad svetima ranka yra kabinusi ninėje. Kai J. Mackevičaite susituokė su prof. V.
sviestą iš puodynės. Kartą net užtikau ją bebėgan Lašu, paiškylaudavome užmiestyje.su Lašų ir Krikš
čią iš mano kambario su sviestinu šaukštu. Mane čiūnų šeimomis. Neretai viešėdavau pas vienus ar
sutikusi prie durų, tuoj ėmė teisintis, kad buvusi už kitus jų.
ėjusi kažko sutvarkyti, o beskubėdama iš virtuvės
atsinešusi sviestuotą šaukštą.
SANTYKIAI
Rentgenologijos kursą čia ėjau pas 3 žinomus
SU
GAILESTINGOSIOMIS
SESERIMIS
(4)
specialistus: rentgenologijos veteraną prof. LewySantykiai su gailestingosiomis seserimis buvo
Dorną, moterų ligų specialistą, chirurgą ir rentgeno
VĖL BERLYNE —
logą prof. Bardelebeną ir vidaus ligų specialistą tikrai draugiški. Jos kartais pakviesdavo mane į sa
RENTGENOLOGIJOS MOKSLŲ PAGILINTI prof. Nagelschmidtą. Paskutinysis man suteikė dau vo susirinkimus paskaityti kokios nors paskaitėlės,
Po šio įvykio Sveikatos Departamentas pasky giausia žinių. Jis supažindino mane su rentgeno pasiguosdavo savo rūpesčiais. Tur būt, 1922 metais
rė man asistentu dr. Ch. Finkelšteiną, kad jis prieš spindulių kilme, siedamas tai su atomu ir jo skaldy jos pradėjo reikšti susirūpinimą, kur praleisti atosto
man išvykstant į užsienį išmoktų daryti rentgeninius mo teorija, ir moderniaisiais rentgeno diagnostikos gas. Daugumas jų neturėjo nei giminių, nei draugų,
tyrimus. Komandiruotė man buvo paskirta nuo bei terapijos pagrindais. Jis turėjo du modernius pas kuriuos galėtų nuvykti atostogų praleisti, ir aš
1923 m. sausio mėn. pradžios su 50 litų priedu prie rentgeno aparatus — vienų diagnostikai, kitą terapi joms patariau išsinuomoti Palangoje keletą kamba
algos, kuri, įvedus litus, buvo 110 litų mėnesiui. Tos jai, ir tais laikais tiksliausią matiklį rentgeno spin rių visam sezonui ir tenai iš eilės atostogauti. Mano
dulių dozei matuoti. Profesoriaus Lewy-Dorno, ku patarimu jos puikiai pasinaudojo: išsinuomojo iš
sumos pragyventi Berlyne tuomet visiškai pakako.
Tik nelengva buvo gauti vokiečių vizą. Vokie ris pats buvo nukentėjęs nuo rentgeno spindulių (jis grafo Tiškevičiaus vilą, išsirinko iš savo tarpo visam
čiai buvo pikti, kad medicinos skyriaus viršininkė turėjo apdegintas abi rankas, o dešiniosios, rodos, 2 sezonui šeimininkę, apsirūpino būtiniausiais reikme
nedavė praktikos teisių gydytojams vokiečiams, ku pirštai buvo nuimti), pagrindinė tema buvo biologi nimis ir ne tik pačios turėjo kur vasaroti, bet dar lai
rie norėjo ją gauti, apeidami Lietuvos valstybinius nis rentgeno spindulių veikimas, pavojus perdėti jų kė ir svečių, duodamos jiems pilną išlaikymą. Joms
tvarkos nuostatus. Tą medicinos skyriaus viršinin panaudojimą ir būdai, kaip to išvengti. Prof. Barde- gerai pasisekė: iš svečių turėjo gražaus pelno ir po
kės savo šalies nuostatų bei reikalų paisymą vokie lebeno žiniomis mažai tepasinaudojau. Jo rentgeno metų ar dvejų atpirko iš Tiškevičiaus tą vilą, tvarkė
čiai sakė esant „grosse Undankbarkeit“ — baisiu ne terapijos taikymo būdus man atrodė blogesnis negu ją, puošė ir gerino, ir jų ta vila, viduj tokia jauki ir
dėkingumu, nes ji gi buvo baigusi medicinos moks anuomet Kauno ligoninėje. Ypatingų teorinių žinių gražiai sutvarkyta, turėjusi erdvų sklypą, buvo lai
koma viena geresniųjų.
lus Berlyne, ir vokiečiai galvojo, kad ji turėtų atsi jis man taip pat nesuteikė.
Gailestingosios seserys turėjo savo Lietuvos gai
Į
Kauną
sugrįžau
1923
m.
kovo
gale
ir
dar
ma

lyginti prasilenkdama kartais net su tvarka. Užsilestingųjų
seserų sąjungą. Ta sąjunga buvo mane iš
čiau
išeinant
paskutiniuosius
Nemuno
ledus.
J.
Macgavę dėl šio jos sprendimo, keršydami Sveikatos De
partamentui, neduodavo vizų šios įstaigos siunčia kevičaitė jau buvo perėjusi dirbti į Patologijos labo rinkusi savo garbės nariu. Dabar ji yra atgaivinta
miesiems į Vokietiją asmenims. Aš buvau dėl to ir ratoriją vyresniąja asistente pas neseniai iš Rusijos JAV, Čikagoje.
Ligoninės gyvenimą tarpais paįvairindavo iš
su Sveikatos Departamento žinia apsirūpinusi pažy atvykusį prof. E. Vintelerį. O Sveikatos Departa
mėjimu iš Vidaus Reikalų Ministerijos. Kai vokie mento medicinos skyriaus viršininku buvo paskirtas kilmingos vakarienės. Tokios vakarienės būdavo
čių pasiuntinybėje paklausė, ar ne Sveikatos Depar dr. Juškys. Tais metais ir Kauno ligoninės vyresnia ruošiamos Naujųjų metų sutikimo ir įvairių išleistu
tamentas mane siunčia, tai parodžiau viceministerio jame medicinos personale įvyko pasikeitimų. Chi vių progomis. Išleistuvės mano ten darbo metais bu
Kerpės išduotąjį pažymėjimą. Matyt, su ministerija rurgijos ir vidaus ligų skyriai buvo perleisti Medici vo suruoštos, kai dr. žemgulys važiavo į Vokietiją,
jie nenorėjo pyktis ir vizą man išdavė. Apsirūpinusi nos fakulteto klinikoms. Tad tų skyrių vedėjų parei kai dr. V. Kuzma gavo Rockefellerio stipendiją ir
pas brolį maisto produktais, tuoj po Naujųjų metų gas ėjo Medicinos fakulteto profesoriai: chirurgijos vyko vieneriems metams į Vieną pasitobulinti chi
skyriuje pakviestasis iš Karaliaučiaus prof. Baitas, rurgijoje, kai pasitraukė dr. J. Staugaitis ir ūkio ve
išvykau.
Berlyne apsigyvenau pas nebejauną neinteli o vidaus ligų skyriuje prof. J. Bagdonas (dar po me dėjas Kinderis. Tose vakarienėse dalyvaudavo gy
gentišką našlę. Gavau neblogą kambariuką, tik ne tų į vidaus ligų skyrių atėjo ir prof. K. Buinevičius, dytojai ir gailestingosios seserys. Vakarienės stalai
apšildomą. Norint jame ką nors dirbti, reikėdavo dėl to vidaus ligų skyrius buvo padalytas dviems ve būdavo gausiai apkrauti gėrybėmis — valgymais ir
šiltai apsivilkti ir net pirštines užsimauti. Tai dienos dėjams). Pagausėjo ir gydytojų, nes kiekvienas pro gėrimais. Būdavo sakomos ir prakalbos. Kalbėda
metu kambaryje nė nebūdavau. Skaityti nueidavau fesorius turėjo, rodos, po du asistentu. Rentgeno vau ir aš. Išleidžiamasis visuomet būna palydimas
į Friedrichstrassės geležinkelio stotį, o kartais į bib skyriuje darbas ėjo senąja vaga. Dr. Finkelšteinui iš geru žodžiu, ir man tai sekdavosi padaryti. Kalbėjau
lioteką. O mokėjau už kambarį pasakiškai mažai, Rentgeno skyriaus pasitraukus, jo vieton atėjo Ber ir ūkio vedėjo'išleistuvių melu, nevengdama prisi
tiktai 5 markes, o už dolerį tuomet buvo mokama, lyne medicinos mokslus baigusi dr. O. Kerpauskai- minti buvusios trinties dėl algų mokėjimo 1922 me
rodos, jau dvidešimt markių. Man ten gyvenant, per tė. Rentgeno skyriuje buvo dirbama, kaip ir visose tais. Man pasisekė nušviesti tą įvykį gyvenimiškai,
tuos mėnesius markės kursas dar nukrito, ir kovo valstybinėse įstaigose, ligi 2 v.p.p. Tai ilgomis vasa ir Kinderis nuoširdžiai padėkojo man už tą kalbą.
(Bus daugiau)
mėn. pradžioje už dolerį jau buvo mokama 40 ros popietėmis eidavau kur nors pasivaikščioti kar

Gyvenimo
vingiais

ŠLUBAS TEISINGUMAS

Kad mūsų tikėjimas būtų mums nuo
pelningas. jis turi remtis Dievu ir prie
Dievo vesti. „Be tikėjimo negalima patik
ti Dievui“ (Žyd. 11,6). „Ne kiekvienas,
kurs man sako: Viešpatie, Viešpatie! įeis
į dangaus karalystę“ (Mato 7, 21). Vien
tikras tikėjimas padaro žmogų teisų: „Ma
no teisusis tikėjimu gyvas“.
Jei žydų šviesuolių teisingumas, būda
mas vien išorės, nepatiko Išganytojui, nes
jis reikalavo vidaus, širdies šventumo, bū
tent: nusižeminimo, atlaidumo, skaistybės.
Dievo ir artimo meilės, grynai išorės tei
singumas, jei tik tokį teturėsime patys, ne
patiks Išganytojui.
Šlubas šviesuolių teisingumas iškreipė
paties Dievo įsakymus. Aiškiai žinojo, kad
Dievas įsakė mylėti savo artimą. Bet kas
yra artimas? Besvarstydami klausimą, su
klydo: artimu žydai laikė ne kiekvieną
žmogų, o vien savo tautietį, žydą, o jų tar
pe — tik savo draugus. Ir mūsų laikų
krikščionių tarpe pasitaiko tokių. „Ar jūs
nežinot, kad neteisingieji nepaveldės dan
gaus karalystės? Neklyskite, nei paleistu
viai, nei begėdžiai, nei vaikų darkytojai,
nei vagys, nei godūs, nei girtuokliai nepa
veldės dangaus karalystės“ (1 Kor. 6,9-10).

Garbė

Dievo garbė glūdi geresniame Dievo pa
žinime ir meilėje. Juo kas geriau, išsamiau,
tiksliau pažįsta, supranta Dievą, tuo jo šir
dyje kyla didesnė Dievui meilė. Tos meilės
ir pažinimo vedamas žmogus gyvena, vei
kia ir trokšta, kad Dievo garbė galimai
plačiau skleistųsi, plistų ir visa apimtų.
Nuoširdžiai mylintiems Dievą visas gy
venimas su visais savo vargais ir pasiseki
mais yra giliai prasmingas ir nuopelnin
gas.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC

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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EUROPOS LIETUVIS

Tautybės pasirinkimas

ĮKAS1UEN1ŠKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,

gali būti, kad Angliją palietęs karštis vei
kia ir mane. Pavyzdžiui, aš negaliu pa
kęst geležinkelių streiko minties. Seniau,
būdavo, nueini, atsisėdi, ir veža tave. Ro
dos, tik išėjai, tik atsisėdai, ir jau tave at
gabeno, kur tu nori.
O dabar, kai sulauki traukinio (nežinai,
nei kada jis ateis, nei kada pradės tave
vežti), tai niekad nesi tikras, kad jis tave
nuveš į vietą. Gali būti, kad paveš ir iš
mes, kaip man jau yra pasitaikę. Arba pa
veš ir laikys prikimštam traukiny, kaip
paskutinį idiotą. Arba sustos traukinys
stotyje, paliks keleivius viduje, o malo
nūs palydovai vaikščioja sau platformomis
iš vieno galo j kitą.

Man baisiai nepatinka tas dalykas, bet
aš beveik bijau kalbėti apie jį viešai. Mat,
kai Britanijos vyriausybė pradėjo savo pi
liečius apkrauti naujais mokesčiais ir aš
dėl to supurkštavau, beveik kiekvieną pil
natį anoniminius laiškus redakcijai siun
tinėjąs doras lietuviškas pilietis, sako, iš
vadino mane komunistu. Dėl skundo strei
kais jis gal išvadins mane fašistu.
Dėl tokio pilnaties laiško bėdos, rodos,
nedaug: greičiausia, kad aš nepasuksiu nei
į kairę, nei į dešinę. Bet stiprūs {taigoji
mai juk gali paveikti žmogų. Ko gera, pas
kui imsiu ir nebežinosiu, ar čia aš komu
nistas, ar fašistas.
* * *
Aš labai džiaugiuos žinia, kad popiežius
Paulius šeštasis pagaliau surado šv. Petro
kaulus.
Net nežinau, kodėl džiaugiuos. Tur būt,
dėl to, kad rado, pačiu tuo radimo faktu.
O praeis dar kiek metų, ir didieji teolo
gai išaiškins mums savo veikaluose tik
rąją tų kaulų suradimo prasmę.
Matau, laikraščiai rašo, kad jau 1950 m.,
popiežiaus Pijaus XII laikais, ir buvo su
rasti kaulai, ir spėta, kad jie yra pirmojo
popiežiaus — šv. Petro. Tačiau paskui pa
aiškėjo, kad tie kaulai net negalėtų būti
šv. Petro, nes jie kadaise net ne vyrui, o
moteriai priklausė.

turėtų paremti spėjimą, kad kaulai yra šv.
Petro. Antropologas Correntis, iš kaulų
spręsdamas, tvirtina, kad jų savininko bū
ta 5 pėdų ir 4 inčių ūgio ir mirta 60 - 70 m.
amžiaus. O teismo medicinos prof. Cordigilia abejoja. Sako, tie kaulai gali būti bet
kieno.

Kalbant apskritai apie kaulus, milijo
nais atvejų koks tai pasidaro nebereikš
mingas dalykas, kai žmogus miršta! Nebe
kalbant apie atskirą žmogų, žiūrėkite, isto
rijos bėgyje dingo ištisos tautos, ir mes
net nežinome, kur jos gyveno. Buvo, nebė
ra, ir baigta. Net ir kaulų nerastume. Net
ir mūsų tautos istorijos senųjų laikų kau
lus daugeliu atvejų užpūtė smėlis. Kiek gi
mūsiškių išbarstė kaulus ir paskutiniai
siais dešimtmečiais Sov. Sąjungos plotuo
se. Vokietijoj! Net apytikrio skaičiaus ne
žinome.
Dabar irgi barstome. Numirė, pakasame
ir užmirštame.
Tiesa, ramiais laikais žmogus be visiš
kos kieno nors žinios negali būti pakastas.
Jeigu jis miršta, tai turi būti kur nors įre
gistruotas. Net ir numiręs jis būna tam
tikros statistikos skaičius. Tačiau kas iš
to?
Tavo Jonas
KINIJOS VAIZDAI
„Azijos milžino“, kun. Petro M. Urbaičio baigiamos ruošti knygos apie Kiniją,
ir 20 metų pergyvenimus bei atsiminimus,
iliustravimo reikalu su viltinga padėka
ieškomos ir renkamos bet kokios „seno
sios" ir „naujosios" Kinijos fotografijos,
gamtovaizdžiai, vinjetės ir t.t.
Ee to, būtų naudinga gauti (kad ir ribo
tam laikui) „The Good Earth“ (Geroji že
mė) lietuvišką vertimą ar kitus veikalus
apie „Dangiškąją Imperiją“ lietuvių kal
ba.
Atsiliepiant prašome kreiptis: Kun. Pet
ras M- Urbaitis, Istituto Salesiano Lituano, Castelnuovo Don Bosco, (Asti), Italia.

PAIEŠKOJIMAI
Vadinas, kol išaiškinamas kaulų brangu
mas, praeina laiko, ir ne vienos srities
Palikimo reikalu paieškomi Lietuvoje
mokslininkai turi atsidėję aiškinti reikalą. mirusio prof. Mykolo Kaveckio giminaičiai
Va, ir dabar dėl tų naujai surastųjų ar artimieji.
Prašom rašyti „Europos Lietuvio“ admi
jau susiginčijo mokslininkai. Archeologė
Guarduccė turi visą krūvą duomenų, kurie nistracijai.
glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
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Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.

į
|

Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
ypač naudingi jūsų giminėms:

I

VASARINIS 1968. 1:

|
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z;
=
s

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3i jardo vilnonės medžiagos
moteriškam kostiumui, 1 terilcno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
kojinių.

Kaina £25.0.0.
|

VASARINIS 1968. 2:

g

Š

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3Į 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.

š

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:
1
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.
(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.
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Apsisprendimas tautybės klausimu Vo
kietijoje tarp pabėgėlių ir „Volksdeutsche“
yra viena iš opiausių problemų, kuri be
veik kiekvieną paliečia ir reikalauja asme
niško apsisprendimo. Čia tuoj daugelis gal
pasakys, kad, girdi, tautybės negalima pa
sirinkti, ji paveldima iš tėvų ir t.t. Tačiau
patarčiau tik apsiklausinėti lietuvių jauni
mą. Kiek čia svyravimo, kiek abejonių!
Prieš pradedant toliau rašyti, gal reiktų
apibendrinti, kas sudaro tautybę. Jau tiek
daug apie tai kalbėta, svarstyta, ir vis dėl
to pilnai sunku išsiaiškinti. Žiūrėk, jau ir
vėl kokia išimtis visą teoriją
griauna.
Tai bent trumpai pabandykim. Pirma, kas
vieną tautą skiria nuo kitos, yra kalba.
Nėra pasaulyje tokios tautos, kuri būtų
kalbų suskaldyta. Tvirtinčiau net,
kad
žmogus, nors save priskaitantis kuriai tau
tai, bet jos kalbos nemokantis, jau yra tik
tos tautos draugas, bet ne tautietis. Antras
tautos bruožas yra jos kultūra — istorija,
papročiai, literatūra, menas ir kita. Tai
daugybė visokių savybių ir bruožų, savi
tų tik tai vienai tautai. Trečia tautos savy
bė,
kuri tautos gyvenamoje teritorijoje
automatiškai veikia ir todėl neaktuali, iš
skyrus tarp kitų tautų gyvenančius jos na
rius, yra jos narių apsisprendimas save lai
kyti vienos ar kitos tautos nariu. Čia ir no
riu sustoti, nes pirmąsias dvi sąlygas ati
tinka beveik kiekvienas šio
straipsnio
skaitytojas.
Vadinas, neužtenka kalbos, neužtenka
perimti lietuvių kultūrą ar tik susipažin
ti su ja. Yra baigusių lietuvių gimnaziją,
laisvai kalbančių lietuviškai, bet laikančių
save vokiečiais. Negalima jų kaltinti nei
jiems priekaištauti. Jie apsisprendė galu
tinai, jie žino, kas jie yra, ir čia gal reikia
jiems pavydėti, bet tik nepykti. Kaip tik
reikia bandyti juos išlaikyti savo draugais.
Draugų Lietuvai taip maža pasauly, ir jie
dažnai lietuvių kalbos mokėjimu ir kultū
ros pažinimu daug mums padeda. Bet kiek
yra svyruojančių, neramios sąžinės, kar
tais visai nuo lietuvybės atsitraukiančių,
tai vėl priartėjančių. Kas šie žmonės?
Tai pirmiausia dalis karo meto pabėgė
lių jaunesniosios kartos. Jų kilmė yra gry
nai lietuviška, bet kasdieninis susitikimas
su vokiečiais, pagunda įsilieti į vokiečių
tautą taip sumurgdo jaunuolį, ypač jei jis
iš tėvų pusės nepajuto gyvo lietuviškumo,
o tik tradicinį, kad jis dažnai nežino kelio.
Kuriuos kilmė sieja su vokiečių tauta —
čia nenoriu liesti įsitikinusių vokiečių iš
Lietuvos — ir su evangelikų tikėjimu, da
bar jau jaučiasi dauguma vokiečiais, nors
jų tėvai dar ir dabar laviruoja tarp abiejų
tautų. Bet kaip tik šis tėvų laviravimas ir
svyravimas paskatino vaikus aiškiai apsi
spręsti. Kadangi jie pajėgė savo sąžinę nu
raminti savo kilme ir pavarde, jų pasirin
kimas buvo aiškus. Antrą grupę sudaro at
vykusieji į Vokietiją po 1955 m. Jiems sun
kiausia apsispręsti, nes tai yra dažnai sulietuvėję vokiečiai arba kilę iš mišrių šei
mų. bet visi ankštai susiję su Lietuva, o tik
daugiau laisvės ir geresnio gyvenimo ieš
kodami atvykę į Vokietiją. Čia nejudinu
tikrų vokiečių, papuolusių karo metu į
Lietuvą ir ten likusių. Atvažiavę, su vokie
čių pasais, žmonės dažnai pirmaisiais me
tais norėjo greitai įsigyventi, įsilieti į ma
sę, nesijausti svetimais, ypač kad ir Lietu-

voje jie dažnai „prūsais" buvo vadinami.
Lietuvoje jie net dažnai didžiavosi, kad
yra kitokie, ypač evangelikai, kuriuos ti
kyba skyrė nuo lietuvių katalikų. Bet čia
greitai jie turėjo pajusti, kad grynais vo
kiečiais neįstengia tapti, o kažkokio vidu
rio niekas nenori pripažinti, ir ta proble
ma yra ne tik suaugusių atvažiavusių, bet
ir dalinai jau čia užaugusių. Jie dar svy
ruoja. laukia, kad kas nors patartų, laukia,
kad kažkas juos sutvirtintų.
Šiems žmonėms reikia patarti, reikia
juos patraukti į lietuvių pusę, ypač kai jie
yra tokiam patraukimui atviri. Jie patys
negali imtis iniciatyvos, nes nėra tvirti.
Tačiau kodėl gi įsitikinę lietuviai tiek ma
ža šiais žmonėmis rūpinasi, laikosi taip,
lyg jų nebūtų ir nereikėtų, tai neišaiškina
mas reikalas.
Ko jiems reikia, tai daugiau progų su sa
vais likimo broliais susitikti. Čia jie galės
išsišnekėti, savo vargais ir džiaugsmais pa
sidalyti, o, svarbiausia, savųjų tarpe pabū
ti. Kodėl kartas nuo karto nesuruošti ku
riam vakarui kokiose nors patalpose apy
linkėje gyvenančiųjų „klumpių sunešimo"?
Tai nesudaro beveik jokių išlaidų. Pavyz
dys jau duotas Bielefelde. Visi buvo paten
kinti, reikėjo tik iniciatyvos. Dideli, ilgiau
užtrunkantieji suvažiavimai sutraukia tik
suinteresuotus, turinčius daugiau laiko ir
maža šeimyninių vargų. Reikia ruošti dau
giau linksmavakarių specialiai jaunimui,
be programos. Duokit tik smagios muzikos,
ir greitai pagarsės tokios vakaruškos. Sau
si minėjimai jaunimo, ir dar svyruojančio,
netraukia. Bonnos ir Duesseldorfo apylin
kės kaip tik surado visai gerą receptą.
Ypač gera, jei susidaro kur nors tautinių
šokių grupė. Tai jau sunkiau įvykdyti, bet
ji tuoj tampa jaunimo centru. Ir ilgiau
trunkantieji suvažiavimai su programa vi
lioja jaunimą. Už iniciatyvą šioj srity rei
kia ypač dėkingiems būti kun. Senkui ir
kun. Urdzei. Pastarasis gal tik galėtų ir
bent vieną vakarą linksmavakarių pavers
ti, nes nemanau, kad toks pakeitimas kam
nors pakenktų. Didelės reikšmės yra moti
nų suvažiavimai, kurie jau metų metai
pravedami Annaberge kun. Urdzės. Galėtų
tokie suvažiavimai būti ruošiami ir kitose
Vokietijos vietose.
Labai svarbus yra spaudos klausimas ir
pristatymas. Amerikoje leidžiami laikraš
čiai mums neaktualūs, o Europoje tik tas
vienas „Europos Lietuvis“ leidžiamas, ir
evangelikams „Svečias“, kuriuos tik gali
ma patarti užsisakyti. Gera būtų, kad apy
linkių aplinkraščiai dažniau išeitų ir su
atitinkamu turiniu. Buvo pradėtas leisti
jaunimui laikraštėlis, bet jis per retai išei
na. Nejaugi neįmanoma jo pagyvinti ir
apylinkių veikėjams išsiuntinėti, kad šie
galėtų išdalyti? Imkim tik latvius kaip pa
vyzdį su jų biuleteniu „Mes“. Tiesiog akys
sužimba jį pavarčius. Tam truputį reikia
lėšų. Bet Vokietijoje visi laukia, kad vokie
čių valdžia duotų pinigų, patys lietuviai
vengia prisidėti. Iš kitos pusės, maža te-

LIGOS UŽPUOLĖ BITES

Mūsų bendradarbis J. Šateikis laiko bi
tes ir jų medum apdovanoja savo bičiulius.
Birželio 14 d. Britanijos žemės ūkio mi
nisterijos bičių inspektorius patikrino jo
bityną ir dvi šeimas sudegino. Pasirodo, į
bityną įsimetė tam tikra bičių liga.
Liko jam dar 8 šeimos, bet nei jų, nei jų
spiečių negalima niekam duoti ar parduoti
vienerius metus.
Beje, sunaikintosios šeimos buvo sude
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
gintos su visu medum, vašku, rėmais ir
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll smulkiais avilių įrankiais.
=
J. Šateikiui. išbitininkavusiam apie 33
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
metus, pirmas toks atsitikimas, kad teko
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
bites naikinti.
suorganizavusi
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SIUNTINIAI SAVIEMS

daroma pastangų parinkti pinigų. Pavyz
džiui. jei studijų savaitės metu ar šiaip su
važiavimuose pora gražių lietuvaičių pa
rinktų šiam svarbiam jaunimo laikraštė
liui pinigų, nuostolio tikrai nesusidarys.
Studentų veikla visai skursta, jei nemi
nėsim poros išimčių. Bendruomenės taryba
turėtų daugiau veikti kaip tik šioje plot
mėje. Laikas jau būtų partijų „didelę“ po
litiką palikti, dabar ne tai svarbu.
Bet ir žmonės, neapsisprendžiantieji dėl
tautybės, turėtų ir patys nesėdėti tarp sa
vo keturių sienų. Ten atsakymą sunku ras
ti. Vykite tiek į vokiečių, tiek ir į lietuvių
subuvimus, žiūrėkite, kas jums arčiau šir
dies. kas patraukia. Jeigu jums reikia teo
rijų dėl lietuvybės prasmės, tai jų daug iš
spausdinta. Bet geriau bandyti praktiškai
tą lietuvybę suprasti. Tautybė kaip ir tikė
jimas — tik pergyvenęs gali įsitikinti. Tė
vai, bandykite išleisti savo vaikus į moks
lus. Išmokslinti jie greičiau supras tautybės
reikšmę. Užsisakykite lietuviškos spaudos
— ji jums leidžiama. Paremkite veikian
čius bent savo dalyvavimu ir pinigais. Ne
tiesa. kad jei kas automobilį ar namą išlai
ko, tai jau vargšas. Galų gale prisiminki
me. kad turim smegenis, pagalvokim kiek
vienas sau, kas yra tautybė, ką ji mums
duoda, ko iš jos mes laukiam ir ką mes jai
galėtume duoti. Netiesa, kad negalima būti
lietuviu ir kartu geru Vokietijos piliečiu.
Vietos yra viskam, jei tik širdys tam pa
ruoštos!
Arthur Hermann

Su lietuviais
pasaulyje
Suredagavęs didžiulės „Mūsų Lietuvos“
keturis tomus ir tą darbą jau baigęs, Bro
nius Kviklys perėjo dirbti į „Draugo“
dienraščio redakciją Chicagoje.
B. Kviklys Lietuvoje yra redagavęs „Po
licijos“ žurnalą, o svetur skautų akademi
kų žurnalą „Mūsų Vytį“.
„Draugo" dienraščiui, pasirodo,
šiuo
metu kaip tik buvo reikalingas vienas
naujas redaktorius, nes pensijon išėjo ilga
metis to dienraščio vyriausiasis redakto
rius Leonardas Šimutis.

Dar vienas laikraštinio pasaulio įvykis
— 75 m. amžiaus sukaktį švenčia kanadiškio „Nepriklausomos Lietuvos“ savaitraš
čio redaktorius Jonas Kardelis, Lietuvoje
redagavęs „Lietuvos Žinių“ dienraštį
(„Nepriklausomą Lietuvą“ jis redaguoja
nuo 1949 m., o spaudos darbe dalyvauja..
nuo 1908 m„ vadinas, jau 60 metų).
* * *

JAV automobilio nelaimėje žuvo ir Clevelando mieste palaidotas skulptorius Vy
tautas Raulinaitis, Čiurlionio ansamblio il
gametis dalyvis.
* # *

„Dirva“ rašo, kad ją leidžianti „Vilties“
leidykla nutarė išleisti savo bendradarbio
Bronio Railos straipsnių keletą knygų.
Jo straipsnių stambios knygos jau yra iš
ėjusios trys. Vieną jų — Laumių juostą —
išleido NKK.
Vokiška Vandenhoeck und Ruprecht lei
dykla Goettingene išleidžia didžiulį trijų
tomų prof. A. Kuršaičio paruoštą lietuviš
kai vokišką žodyną, kuris ilgus metus iš
gulėjo rankraštyje.
Prie žodyno paruošimo spaudai dabar
yra prisidėjusi Muencheno
universiteto
lietuvių kalbos lektorė dr. L. Baldauf-Jurgutytė.

Lietuvos valstybinė konservatorija šį
met baigusiems išdavė arti 100 diplomų
(baigė 23 pianistai, 21 chorvedys, 19 stygi
nių instrumentų muzikantų. 4 kompozito
riai, 6 dainininkai. 12 dramos aktorių).
Konservatorija jau išleidusi daugiau
kaip 1000 diplomantų.

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
I
džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
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Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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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
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

TEGUL KALBA

DOKUMENTAI!
VOKIETIJA UŽ SUVALKIJĄ GAVO
7.500.000 DOLERIŲ

SLAPTASIS PROTOKOLAS
Vokietijos ambasadorius
grafas von
Schulenburg. Vokietijos reicho vyriausy
bės įgaliotas, iš vienos pusės, ir SSSR
Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininkas
V. M. Molotovas. SSSR vyriausybės įga
liotas, iš antros pusės susitarė šiaip:
1. Vokietijos reicho vyriausybė atsisako
savo pretenzijos į Lietuvos
teritorijos
juostą, minimą 1939 m. rugsėjo 28 d. pa
pildomame slaptame protokole ir pažymė
tą žemėlapyje, pridėtame prie protokolo:
2. SSSR vyriausybė yra pasirengusi
kompensuoti Vokietijos reicho vyriausy
bei už teritoriją, minimą šio protokolo
pirmame punkte.
mokėdama Vokietijai
7.500.000 aukso dolerių.
arba 31.500.000
reichsmarkių.
SSSR vyriausybė 31.5 milijono reichs
markių sumokės šiuo būdu: vieną aštuntą
dalį. t.y. 3.937.500 reichsmarkių, ne gele

žies metalo tiekimais trijų mėnesių būvy
je nuo šio protokolo pasirašymo dienos, o
likusias septynias aštuntąsias dalis, arba
27.562.500 reichsmarkių, auksu, atskaitant
iš vokiečių aukso mokėjimų, kuriuos Vo
kietija turi sumokėti 1941 m. vasario 11
d. pagal laiškus, pasikeistus tarp Vokieti
jos ekonominės delegacijos pirmininko dr.
Schnurre ir SSSR užs. prekybos liaudies
komisaro pono A. J. Mikojano ryšium su
1941 m. sausio 10 d. susitarimu dėl tarpu
savio tiekimų sutarties antrojo periodo
metu pagal ekonominį susitarimą, 1940 m.
vasario pasirašytą tarp Vokietijos reicho
ir SSSR.
2. Šio protokolo surašyta po du origina
lius egzempliorius vokiečių ir rusų kalbo
mis; protokolas įgyja galios jį pasirašius.
Maskva, 1941 m. sausio 10 d.

Už Vokietijos Reicho vyriausybę:
Schulenburg (antspaudas)
SSSR vyriausybės įgaliojimu:
V. Molotov (antspaudas)
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EUROPOS LIETUVIS
KONCERTAS

Europos lietuviu kronika
ANGLIKONŲ PARAMA

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas per
savo iždininką A. Barančiuką atsiuntė „E.
Lietuviui“ paremti 50 dolerių.
A. Barančiukas rašo, kad buvusieji Ang
lijos lietuviai Chicagoje mielai skaitą „E.
Lietuvį“.
Už šią dolerinę paramą Klubui padėka
pareikšta laišku.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar
Nidos Knygų Klubo leidinius ar šiaip pasi
naudodami proga, šie tautiečiai buvo ma
lonūs pridėti aukų lietuviškam spausdin
tam žodžiui paremti: 7 sv. 18 š. B. Kurti
naitis, 5 sv. VI. Šlaitas, 2 sv. 3 šil. P. Vilutis, 5 dol. A.J. Vaisiūnas, 1 sv. 3 šil. A.
Stankevičius, po 3 šil. B. Šliogeris. L. Švalkus, J. Tamašauskas ir J. Naujokas.
PARAMA BRITANIJOS LIETUVIŲ
ATSTOVUI J. ALKIUI KELIONĖS
IŠLAIDOMS Į III PLB SEIMĄ JAV
Paskutinėmis dienomis gauti įnašai iš
LSS Anglijos Vietininkijos 5 svarai, Birminghamo lietuviai per A. Kietį atsiuntė 7
sv. 12 šil. ir 6 pen., Wolverhamptono lietu
viai per J. Narbutienę 7 sv. 11 šil.
Bendruomenės Valdyba dėkoja už para
mą ir kartu prašo visus lietuvius, kurie tu
ri kokių nors pageidavimų seime svarstyti
ar iškelti, savo sumanymus siųsti PLB III
Seimo atstovui J. Alkiui, 122 Pickhurst Ri
se, West Wickham, Kent, iki rugpiūčio 10
dienos.

PASKOLOS STUDIJŲ REIKALAMS
Dr. Vydūno šalpos fondas praneša, kad
jie teikia paskolas studijų reikalams. Pra
šymus galima rašyti fondo pirmininkui:
Vyt. Mikūnas,
3425 W. 73rd St.,
Chicago, Ill. 60629, USA

LONDONAS

dar augindavo bekonus.
Ūkininkauti sekėsi. Jie padidino galvijų
skaičių — dabar pardavė ūkį jau su 23
melžiamomis karvėmis. Bet buvo sunku
mų, kurie ir privertė išsiskirti su ūkininko
gyvenimu ir grįžti į miestą. Pirmiausia —
jų ūkis buvo per mažas, kad leistų samdyti
darbininką ir dar išsiversti. Dėl to abu pa
tys turėjo dirbti ko ilgiausias valandas.
Antra — lietus neleido visada tvarkingai
apsirūpinti galvijams pašaru.
Nesirūpindami produktingumu. kaip sa
ko B. Kurtinaitis, galima šiaip taip gyven
ti. Taip gyvena nemaža nedidelių Britani
jos ūkininkų, nors kur kas geresnėje padė
tyje yra stambesnieji, turintieji daugiau
žemės.
Pasirodo, Britanijoje net keletas lietuvių
verčiasi žemės ūkiu.
Beje, Kurtinaičiai iš savo ūkio atsigabe
no į miestą du šunis ir du katinus.
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

Iš tolimos Australijos prekiniu laivu per
7 savaites su drauge atplaukė ir Londoną
pasiekė Andriušytė, Marijos ir rašytojo
Pulgio Andriušių dukrelė. Apsidairiusios
Britanijoje, abi merginos išvažiuoja pa
keliauti po Skandinavijos kraštus, o iš
ten vėl grįš į Londoną ir apsistos čia il
gesniam laikui.
Viešnia atvežė Pulgio Andriušio svei
kinimus. Be kita ko, Pulgis Andriušis ne
trukus porai mėnesių išvažiuoja iš Aust
ralijos į JAV, kur su Bernardu Braz
džioniu, Antanu Gustaičiu ir Stasiu San
tvarų suruoš keletą įiteriatūros vakar ų.
Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius
leidžia Pulgio Andriušio raštų tris tomus,
kuriuose, tur būt, bus perspausdinti dau
giausia ligi šiol išėjusieji rašytojo dar
bai.
Ilgesnį laiką Londone yra išgyvenęs
Andriušių sūrius Gediminas. Grįžęs į
Australiją, dabar jau ilgesnis laikas jis
dirbąs dykumose su žemės turtų ieškoto
jais.
* # *

IŠVYKA Į PAJŪRĮ

Londonan
pas
tėvus grįžo Kastytis
Rugpiūčio 18 d. Liet, parapija rengia iš Baublys, metus profesoriavęs universite
te JAV.
vyką į pajūrį Clackton-on-Sea.
Dabar jis pradės dirbti Leicesterio uni
Kas norėtų dalyvauti, prašomi užsirašy
ti klebonijoje arba pas parapijos komiteto versitete — ten dėstys filosofijos dalykus.
narius J. Guogą, I. Dailidę, S. Kasparą.
Kaina 16 šilingų.
Atostogas leidęs Leytone pas savo žmo
nos dukrelę ir žentą, boltoniškis DBLS
KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS
skyriaus buvęs ilgametis pirmininkas ir
Liepos 14 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., bus dabartinis sekretorius Juozas Banys su
šventinamas bendras lietuviškas kryžius žmona ir visais savaisiais lankėsi Lietu
lietuviškame kapų plote Šv. Patricko ka vių Namuose Londone, išsiaiškino visą ei
pinėse.
lę jam rūpimų reikalų ir papasakojo įdo
Kapinės pasiekiamos požeminiu trauki mybių apie savo lietuviškąjį Boltoną.
niu. Reikia važiuoti centrine
linija iki
* * *
Leyton, o ten tuoj kitoje pusėje yra kapi
nės. Galima važiuoti ir autobusais 58, 69,
„Europos Lietuvio" ir kitų laikraščių
41, 328, 370.
bendradarbis, naujo Lietuvos žemėlapio

sudarinėtojas ir kitokių darbų organizato
rius ir vykdytojas Algirdas Gustaitis su
Šiuo metu atostogauja DBLS ir LNB žmona buvo iš Los Angeles, Kalifornijos
(JAV), atskridęs į Londoną, apsistojęs pas
sekretorius A. Pranskūnas.
savo giminaičius Varkalas, lankėsi Lietu
vių Namuose, o iš čia išskrido į Europos
ŪKININKAI GRĮŽO Į MIESTĄ
žemynų — Vokietiją, paskui į Skandinavi
Zofija ir Bronius Kurtinaičiai gyveno ir jos kraštus, Prancūziją ir kitur.
# * *
dirbo mieste. Bet prieš trejetą su puse
metų jie ryžosi nusipirkti nedidelį
ūkį,
ypač kad Z. Kurtinaitienė labai mėgsta gy
Važiuodamos toliau į Europą. Londono
vulius, ir pradėti visiškai kitą gyvenimą. Lietuvių Namuose keletai dienų buvo ap
Lietuvis
ūkininkas
Britanijoje
retas sistojusios B. Saldukienė su dukrele iš
paukštis.
JAV ir R. Šepetienė iš Kanados.
30 a. ūkį jie nusipirko Devone, kurį Bri
tanijos laikraščiai vadina saulėtu rajonu
ir kurin mėgsta važiuoti atostogauti. Tai
buvo pieno ūkis su 17 karvių, šalia to jie
VYTIES KLUBO SUSIRINKIMAS
A. PRANSKŪNAS ATOSTOGOSE

BRADFORDAS

Liepos 27 d„ 6 vai., Vyties klubo salėje
šaukiamas Bradfordo Lietuvių Vyties klu
bo narių pusmetinis susirinkimas.
Dienotvarkėje — valdybos narių prane
EGZAMINAI SUTRUKDĖ
šimas ir einamieji reikalai.
Visi nariai kviečiami susirinkime daly
Šiuo metu Anglijoje laikomi egzaminai.
vauti.
Laiko egzaminus taip pat ir Jaunimo sky
Vyties Klubo Valdyba
riaus redaktoriai ir bendradarbiai,
to
dėl nespėjome šią savaitę paruošti Jau
SAVIŠALPOS KASOS SUSIRINKIMAS
nimo skyriaus. Atsiprašome!
Jaunimo skyriaus redakcija
Liepos 20 d.. 6 vai.. Vyties klubo patal
pose šaukiamas Bradfordo savišalpos ka
sos narių metinis susirinkimas.
uliariosios
Dienotvarkėje yra valdybos pranešimas,
sA V A ITĖS PLOKŠTELĖS naujos valdybos rinkimai ir sumanymai.
Visi nariai kviečiami susirinkime daly
vauti.
Jaunimui
Valdyba
1. Baby Come Back
— The Equals
2. Jumpin' Jack Flash — Rolling Stones
3. Son of Hickory Hollers Tramp
Lietuvišką šeimos židinį sukūrusius
— O. C. Smith
mūsų Klubo narį
4. Hurdy Gurdy Man
— Donovan
5. I Pretend
— Des O'Connor Stasį VILUTĮ ir Michaliną MARTINKUTĘ
6. Blue Eyes
— Don Partridge
nuoširdžiai sveikiname ir saulėto
7. Young Girl
— Union Gap
gyvenimo linkime.
8. My Name is Jack
— Manfred Mann
9. Lovin' Thing
— Marmalade
Chicagos Anglijos Lietuvio Klubo Valdyba
10. Yummy, Yummy, Yummy
— Ohio Express

JAUNIMUI

nnn
r UI

„Laba diena,
gerbiamosios ir gerbia
mieji“. — šiais žodžiais lietuvių muziku
kcncsi tą Thu: rock valsčiaus salėje pradė
jo pranešėjas J. Pažūsis. Vėliau jis prog
ramą pranešinėjo tik anglų, kalba, bet tie
pirmieji pranešėjo tarti lietuviški žodžiai
buvo malonūs tai keliolikai londoniečių
lietuvių, kurie buvo klausytojų
tarpe.
Prano Tamošaičio vadovaujamas lietu
vių liaudies instrumentų ansamblis „Su
tartinė" iš tiesų buvo maloni staigmena.
Ne vien tiktai Thurrocko ir apylinkių gy
ventojams.
sekmadienio priešpietį susi
rinkusiems pasiklausyti mažai kam girdė
tųjų lietuvių muzikos. „Sutartinė" buvo
šiokia tokia egzotika ir savotiška naujie
na. Ir užsienių lietuviai, matyt.
pirmą
kartą turėjo progos išgirsti pilnutinio mū
sų liaudies instrumentų ansamblio.
Kanklėmis, birbynėmis ir skudučiais šis
orkestras atliko ne tik mūsų
liau
dies dainų, bet ir lietuvių kompozitorių
specialiai šiam ansambliui sukurtų kūri
nių. Estradinio pobūdžio pastarieji daly
kai susilaukė nemažo Thurrocko publikos
pritarimo — jie iš tiesų buvo patrauklūs
ir geri.
„Sutartinei1' tekusios katutės šiame kon
certe tikrai buvo pelnytos ir spontaniškos.
Vilniaus operos solistas Eduardas Ka
niava, „Sutartinei“ pritariant, padainavo
dvi lietuviškas dainas ir garsiąją Figaro
ariją iš to paties vardo Rossinio operos.
E. Kaniava, be abejo, yra vienas
pajė
giausių dabartinių lietuvių operos solis
tų. ir jo dainavimas neapvylė tų, kurie
iki šiol apie jo pasisekimus tebuvo skai
tę spaudoje.
Sauliaus Sondeckio diriguojamas Vil
niaus Kamerinis orkestras jau yra susi
laukęs aukšto muzikinio įvertinimo ne tik
Lietuvoje, bet ir kituose rytų
Europos
kraštuose, šiame koncerte orkestras atli
ko tris dalykus, jų tarpe ir M. K. Čiurlio
nio Variacijas (kurias orkestrui aranžavo,
berods, pats dirigentas Saulius Sondec
kis).
Kamerinis orkestras, o taip pat ir kiti
šio koncerto atlikėjai savo meniškumu ir
meistriškumu, žinoma, buvo verti daug
reiklesnės
auditorijos.
Ne
dėl nuo
lietuvių priklausiusių
priežasčių
lie
tuviai menininkai liepos 7 tegalėjo pasi
rodyti šitame provincijos užkampyje.
Lietuviai menininkai atvyko iš Montrealio, Kanadoje, kur koncertavo lietuvių
Vytauto klube. Po koncerto Thurrocke jie
laivu išplaukė atgal į Lietuvą. Su muzi
kais kartu keliavo ir du literatai: litera
tūros kritikas doc. Jonas Bielinis ir rašy
tojas Juozas Macevičius.
(m)

VOKIETIJA
MINĖJIMAS VASARIO 16
GIMNAZIJOJE

Birželio 23 d. įvyko Romuvoj lietuvių rezistencijos minėjimas. Buvo susirinkę visi mokiniai, o kadangi tą pačią dieną įvy
ko tėvų komiteto susirinkimas, tai dalyva
vo ir daug tėvų. Minėjimą atidarė gimna
zijos direktorius V. Natkus, po to kalbėjo
prof. dr. J. Grinius apie lietuvių rezis
tencijos kovas. Paskaita buvo istorinio po
būdžio ir gili, dėl to net aukštesniųjų kla
sių mokiniai, kurie tai buvo nagrinėję jau
kelis kartus, galėjo sužinoti naujų dalykų.
Po paskaitos gimnazijos mokiniai tęsė
programą. M. Kuršytė padeklamavo Puti
no eilėraštį „Tremtiniai“, o M. šiušelis to
paties poeto „Vivos plango“. Be to, gimna
zijos mokiniai sudainavo dvi patriotines
dainas. Minėjimą užbaigė gimnazijos di
rektorius, dėkodamas visiems už prisidėji
mą.
Po minėjimo vyko tėvų komiteto posė
dis.
Petras Veršelis,
Vasario 16 gimnazijos VII klasės
mokinys
LIETUVIAI SOCIALDEMOKRATAI
ORGANIZUOJASI

Vokietijoje. Bad Godesberge (Annaberger Str. 400), liepos 13-14 d.d. šaukiamas
lietuvių socialdemokratų draugijos steigia
masis susirinkimas.
Steigėjai: J. Glemža, M. Baublys, V. Bylaitis ir K. Dikšaitis.

MIRUSIEJI
Petronėlė Pocienė, gimusi 1896 m. sau
sio 27 d. Jurbarko vals., mirė 1968 m. kovo
23 d. Gautingene.
Antanas Junevičius, gimęs 1884 m. sau
sio 23 d. Pajevony, Vilkaviškio apsk.. mirė
1968 m. kovo 23 d. Muenchene.
Adolfas Hazenbeinas, gimęs Ingovangy.
prie Kazlų Rūdos, mirė 1968 m. balandžio
6 d. Bad Zwischenahne.
Pranas Vaškys. gimęs 1909 m. birželio 27
d. Antrų Kūlų kaime. Kretingos aps., mirė
1967 m. balandžio 17 d. Schoemberge.

BAIGĖ STUDIJAS

Vincas Totoraitis pavasarį Mainze baigė
medicinos studijas, išlaikė valstybinius
egzaminus ir įsigijo medicinos
daktaro
laipsnį. Dabar jis atlieka praktiką
Bad
Kreuzbache.

PABALTIJO BIRŽELIS
Bendras estų, latvių ir lietuvių minėjimas kalbą keletą kartų nutraukė susižavėjusių
klausytojų plojimai.
Kaiserslauterne
Meniškoje dalyje buvo lietuvių tautiniai
Tai. ką planavo, bet nepajėgė įvykdyti šokiai ir latvių piano muzika. Tautinius šo
pabaltiečių Bendruomenių vadovybės, pa kius šoko Elizos Tamošaitienės vadovauja
darė Kaiserslauterne gyvenantieji latviai mi Vasario 16 gimnazijos moksleiviai, di
ir lietuviai. Birželio 16 d. jie susijungė dieji ir mažiukai. Mažieji sušoko Suktinį ir
bendram tragiškųjų birželio įvykių minė Kalvelį, didieji — Jonkelį ir Malūną, o
jimui. Mintį iškėlė latvių LS dalinių kape mergaitės Sadutę ir Blezdingėlę. Akordeo
lionas kun. A. Celms. kuris, talkinamas nu šokius palydėjo matematikos studentas
kun. B. Liubino. atliko ir paruošiamuosius iš Darmstadto, Mečys Landas Šokėjai su
organizacinius darbus. Finansavo latvių ir silaukė publikos ir spaudos labai palan
lietuvių LS kuopos, vadovaujamos kpt. kaus įvertinimo. Pianistė M. Vinters pa
Kalinowski ir kpt. Venckaus. Į pasitarimus skambino prof. J. Vitais latvių liaudies
buvo įtraukti taip pat estai iš Pirmasens, dainų parafrazes ir A. Kalninš baladę. M.
nes Kaiserslauterne jų tėra labai maža.
Vinters yra dar jauna, bet latvių tarpe jau
Minėjimas įvyko „Neue Eintracht“ salė pasireiškusi pianistė. Ji studijuoja muziką
je. talpinančioje daugiau kaip 500 žmonių. Freiburge.
Ji buvo pilnutėlė. Prie scenos buvo įreng
Minėjimas buvo palankiai ir išsamiai
tas tarsi altorius su Vokietijos. Estijos, Lat aprašytas vietinėje spaudoje.
vijos ir Lietuvos vėliavomis ir kitais tauti
(ELI)
niais simboliais. Po latvių kunigų Lizdiks
ir Celms sukalbėtų maldų, rengėjų vardu
minėjimą atidarė ir pasveikino visus kun.
BRADFORDO, HALIFAXO,
Br. Liubinas. Tada sekė 4 trumpos sveiki
HUDDERSFIELDO. KEIGHLEY IR
nimo kalbos: Kaiserslauterne burmistro
Demmerle vokiškai, kpt. Lumera — estiš
APYLINKIŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI
kai, mjr. Mazarkėvičs — latviškai ir kpt,
Venckaus —lietuviškai. Po kiekvienos kal
Liepos 21 d.. 3 vai. p.p., kviečiame visą
bos, latvių pianistei M. Vinters palydint, jaunimą nuo 6 metų iki 20 metų ir tėvelius
buvo sugiedoti atitinkamų tautų himnai. į Bradfordo „Vyties“ klubą — 5 Oak Vilias.
Šventės paskaitą laikė prof. dr. Juozas Ere Kviečiamas jaunimas, kuris ir nekalba lie
tas, atvykęs iš Šveicarijos. Profesorius su tuviškai. Organizuojama didžiulė Tautinių
jam savita energija ir iškalba dėstė mintis šokių grupė ir jaunimo ratelis. Lauksime.
apie tremties uždavinius, apie ištikimybę
„Atžalyno“ vadovės
tėvynei, apie laisvės vilties šviesulius. Jo

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — liepos 14 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — liepos 14 d., 12.30 vai.,
St. Patrick bažn.
BRADFORD — liepos 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — liepos 28 d.. 12 vai.
BIRMINGHAM — liepos 14 d., 11 vai.. 21.
Park Rd.
DERBY — liepos 21 d„ 11 vai. Po pamaldų
bus a.a. Petronėlės Stanaitytės antkapi
nio kryžiaus pašventinimas.
NOTTINGHAM — liepos 21 d., 11 vai.,
Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — liepos 28 d., 11 vai.,
Židinyje.

BIRŽELIO MINĖJIMAI LUEBECKE

IR HAMBURGE

Birželio 9 d. rytą Švč. Jėzaus širdies
bažnyčioje Luebecke probst Biedendieck,
asistuojant kun. V. šarkai,- lenkų kun. S.
Ren ir latvių kun. A. Smelters, atlaikė iškilmingas šv. Mišias pabaltiečiams, vokie
čiams ir kitų tautybių tikintiesiems. Gražų
pamokslą vokiečių kalba pasakė kun. V.
Šarka.
Po to išsirikiavo pabaltiečiai ir prijau
čiantieji žygiuoti nuo Vorwerker kapinių.
Buvo nešami vainikai, perjuosti tautiniais
kaspinais. Pasukta prie savo paminklinių
kryžių, kur buvo uždėti vainikai, pasaky
tos kalbos ir sugiedoti Baltijos tautų him
nai. Prie lietuvių paminklo kalbą pasakė
PLB Vokietijos Krašto v-bos įgaliotinis
Schleswig-Holsteinui Pr. Liegus ir kun. V.
Šarka. Tylos minute pagerbti žuvusieji ir
mirusieji lietuviai.
Po pietų šv. Lorenz bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos evangelikams, kurias
pravedė kun. senj. A. Keleris, atvykęs iš
Bremeno, latvių kun. Kelle ir estų kun.
Remmel. Pamaldų metu solo giedojo Vil
ma Brinkmann, sopranas, palydint vargo
nais pianistei Sylvia Lemke, abi iš Ham
burgo.
Birželio 16 d. šv. Sofijos bažnyčioje
Hamburge - Barmbecke Carito direktorius
msgr. dr. L. Marizy, asistuojant kun. V.
Šarkai ir kun. A. Smelters, atlaikė iškil
mingas pamaldas už Baltijos tautų aukas.
Ir šių pamaldų metu giedojo V. Brink
mann, vargonais palydint S. Lemke.
Kaip Luebecke, taip ir Hamburge gau
siai dalyvavo ne tik baltiečiai, bet ir vokie
čiai bei kitų tautybių prijaučiantieji.
J. Pyragas
ĮSTEIGTAS LŽS SKYRIUS
Šių metų pradžioje Lietuvių Žurnalistų
Sąjungos Centro valdyba pavedė žurn. Ste
pui Vykintui suorganizuoti sąjungos sky
rių ir V. Vokietijoje. Jis paskelbė, kad žur
nalistai, gyv. V. Vokietijoje, registruotųsi iki tam tikro laiko.
įsirašius reikiamam skaičiui narių, korespondenciniu būdu buvo pravesti sky
riaus valdybos rinkimai.
Rinkimų komisiją sudarė: J. Čekauskas.
E. Lucienė ir R. Baliulis. Dauguma balsų į
Valdybą buvo išrinkti: Stp. Vykintas, V.
Čekauskienė ir Alg. Palavinskas. Išrinktoji
valdyba pareigomis pasiskirstė: Stp. Vy
kintas — pirmininkas. Alg. Palavinskas —
sekretorius ir Vai. čekauskienė — iždinin
kė.
Valdyba maloniai kviečia visus žurnaIstus įstoti nariais į sąjungos skyrių. Pa
reiškimą ir curriculum vitae prašom siųs
ti šiuo adresu: Stp. Vykintas, 684 Lampert
heim - Huettenfeld, Waldstr. 39.

ITALIJA
KUN. B. SUGINTAS RENGIASI
JUBILIEJUI

Kardinolas Antonio Samorė, balandžio
22 d. iš Vatikano rašydamas kun. Bene
diktui Sugintui, taip kitko, sako: „Žinau,
kad Tamsta esi daug nusipelnęs lietuviams
moksleiviams, kurie auklėjami Castelnuove. Rūpinamės sudaryti sąlygas, kad šie
berniukai galėtų persikelti Romon, kur
atsivertų didesnės galimybės siekiamiems
tikslams“.
Kun. B. Sugintas tikrai daug nusipelnęs
ir Castelnuovo Don Bosco lietuvių jauni
mui. Jis uoliausias saleziečių veiklos rė
mėjų organizatorius, nuo 1954 metų pra
džios iki šiol per 13 savo būrelių sutelkęs
37.573 dolerius.
Birželio 4 d. jis pradėjo 49 kunigystės
metus. Taigi 1969 m. švęsime jo auksinį
kunigystės jubiliejų.
Iš anksto džiaugdamiesi jo paties
džiaugsmu, dėkinga širdimi jį lydėsim per
šiuos jubiliejinius įžanginius metus — ne
vien tik saleziečiai ir jų jaunimas, o ir vi
si kiti, kurie didele dalimi gyvena kun. B.
Suginto širdies dosnumu. O jų skaičius ne
mažas!
Castelnuovas. Italija
Kun. Pranas Gavėnas

DIDYSIS SĄSKRYDIS
NOTT1NGHAME
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 daibų 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 Noltinghamo skyriaus
Valdyba

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.

