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Niekas mes nežinome, kuo baigsis Čeko
slovakijos reikalas. Tur būt, nežino net ir 
Kremliaus vadai, kurių įsakymu dabar 
vykdoma puolamoji propaganda ir suor
ganizuojami kaltinimai. Gali būti, kad į 
Čekoslovakiją įriedės bet kurią dieną so
vietiniai tankai, jos danguje pasirodys 
lėktuvai, į atitinkamas vietas pradės kris
ti sprogmenys, Dubčeko vietoje bus pasta
tytas koks nors Novotnys, laikrodį pagal 
įsakymų kas nors pasuks atgal, ir niekais 
nueis patriotiškai nusiteikusių gyventojų 
priesaikos, kad jie gyvi nepasiduosią. Ne
norintiems pasiduoti, aišku, tokiu atveju 
bus progos mirti, nes Čekoslovakija turi 
nemažą ir gerai ginkluotą armiją. Ta ar
mija, be to, yra pakankamai čekoslovakiš
ka, vadinas, ją sudaro čekai ir slovakai, 
nėra joje rusų, o tai patikrina didesnį jos 
vieningumą ir iš to išplaukiantį kovingu
mą.

Gali būti, kad Čekoslovakija geruoju 
pasiduos. Pasiduoti ar nepasiduoti priklau
so nuo reikalavimų didumo, nuo žmonių, 
kurie tą reikalą svarsto ir sprendžia, ir 
nuo prasmės priešintis ar pasiduoti. Pa
vyzdžiui, ir mūsiškė paskutinioji nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė pakėlė 
rankas ir pasidavė, ir mes, ilgus metus dėl 
to ginčijęsi, dar ir šiandien negalėtume 
pasakyti, kas dėl to kaltas, ar didumas rei
kalavimų, kurie buvo remiami dar dides
ne karine jėga, ar žmonės, kurie nutarė 
pakelti rankas, ar galvojimas, kad tu nie 
ko nebepadarysi, jeigu iki dantų apsigink
lavusi imperialistinė valstybė apsisprendė 
paimti tavo žemę ir tavo tautą. Pakelti 
rankas reiškė pražudyti daugelį tūkstan
čių norėjusių gyventi žmonių ir nežinia 
kiek sielų. Kodėl Čekoslovakija gali būti
nai būti laimingesnė? Imperializmas eina 
kaip vanduo ar ugnis ir neskaičiuoja nei 
lavonų, nei sielų, nei sunkumų.

Tegu, sakykim, Čekoslovakija bus užpul
ta ir sunaikinta ar apgriauta. Tegu, saky
kim, Čekoslovakija pakels rankas, gražiuo
ju įsileis sovietinius dalinius, Dubčeką ir 
jį palaikiusius komunistus ir nekomunis- 
tus visus sukiš kalėjiman, krašto ūkis bus 
tvarkomas pagal nurodymus iš Maskvos,

REIKIA ATPRATINTI
Tees-Side festivalis Yorkshire dar kartą 

akivaizdžiai parodė, kad jau pats laikas 
anglus atpratinti nuo įpročio lietuvius ir 
kitus baltiečius pravardžiuoti rusais.

Po to, kai Tees-Side festivalio programo
je Kauno „Rasos" ansamblis buvo įrašy
tas, kaip atvykstantis „iš Rusijos", DBLS 
Valdyba, kitos lietuvių organizacijos ir at
skiri asmenys, lietuviai ir anglai, rašė 
laiškus festivalio vadovybei,- ir jie neliko 
be pasėkų. Festivalio rengimo komiteto 
pirmininkas, pavyzdžiui, savo laišku 
DBLS Valdybai apgailestavo padarytą 
klaidą, užtikrino, kad apsirikimas padary
tas be noro lietuvius įžeisti, ir pažadėjo 
kad festivalio metu visi pranešėjai lietu
vius atlikėjus pristatys kaip lietuvius.

Anos programos keistenybę pastebėjo ir 
Londono spauda. The Daily Telegraph 
populiarioje skiltyje „London Day by 
Day" liepos 23 d. buvo iškeltas klausimas, 
kur yra Kaunas? Ten, be kita ko, rašoma, 
kad festivalyje dalyvausiąs liaudies meno 
ansamblis iš Kauno, antrojo savo didumu 
Lietuvos miesto. Ir nurodoma, kad „Bri
tanija niekad nepripažino šios buvusios 
nepriklausomos respublikos Sovietų užė
mimo 1940 metais".

„Rasos" ansamblis dėl mums dar neži
nomų priežasčių neatvyko, tačiau festiva
lio vadovybė vis dėlto jau buvo tvirtai 
įsidėmėjusi, kad Kaunas yra Lietuvoje. 
Savo pareiškime The Yorkshire Post laik
raščiui (liepos 26 d.) festivalio komiteto 
pirmininkas pastebėjo: ..Rasos liaudies 
ansamblis iš Kauno, Lietuvos, ir Tallino 
Politechnikumo vyrų balsų choras iš Ru
sijos neatvyks...“. Atrodo, kad geografijos 
vadovėlis festivalio vadovybei vis dar yra 
reikalingas...

Kai BBC radijas liepos 26 d. pranešė, 
kad Rasa ir Tallino choras festivalyje ne
dalyvaus, visi baltiečiai buvo trumpai 
drūtai pavadinti rusais. Tą pačią dieną 
paskambinus į BBC radiofono žinių re
dakciją, teko išgirsti įžūloką atsakymą: 
„Koks gi skirtumas — lietuviai ar rusai?" 
Į protesto laiškus BBC vadovybė kol kas 
dar nesiteikė atsakyti...

Nuo lietuvių pravardžiavimo rusais an
glų niekas kitas neatpratins, tik mes pa
tys. O todėl kiekvieną kartą anglų spau
doje ar radijuje pastebėję šitą anglų klai
dą, visi turėtume atkreipti į tai atsakingų
jų dėmesį ir reikalauti atitaisymo.

R. E. Maz.

ATVIRAS IMPERIALIZMAS
visi dainuos apie plačiąją šalį, kurioje 
kvėpuoti labai lengva, net ir verkdami 
dainuos. Ar čekoslovakai yra padarę kokį 
tarptautinį, kitoms tautoms ir valstybėms 
kenkiantį nusikaltimą, kad juos turėtų iš
tikti baisi nelaimė, kuri reiškia grėsmę ir 
vienu ir kitu atveju?

Niekuo jie nenusikalto, kaip savo metu 
lietuviai ir kitos tautos. Visa jų kaltė yra 
ta, kad jie nori nepriklausomai gyventi ir 
tvarkytis, kaip jiems patinka, kaip gyven
tojams parankiau, kaip jų dvasiai ir kiše
nei maloniau ir patogiau. Galią turįs im
perialistas nori valdyti ir išnaudoti, kad jis 
pats geriau ir patogiau gyventų. Šiuo at
veju niekais paverčiamos visos gražios hu
manistinės idėjos apie visa ko viršūnėje 
esantį žmogų. Žmogus yra niekas, geriau
siu atveju tik skaičius, tik smulkus statis
tikos duomuo. Jeigu jis yra klusnus, tai 
jį galima priversti uždirbti rublį, o jeigu 
ne — galima sutvarkyti, kaip smulkų va
balą, ir pagal tai atitinkamai pataisyti sta
tistiką. Tokio humanizmo pagrindais re
miamai planuojamajai valstybei juk dides
nės reikšmės neturi, jeigu milijonai rub
lių ar gyvybių bus mažiau. Svarbu išlai
kyti principą. Jeigu dvarininkas kadaise 
už kokią smulkmeną įsakydavo mirtinai

KAS YRA
Užsienių lietuvių spaudoje kartais su

mirga savotiškas, mažai kam geriau pa
žįstamas vardas — „Batun“. Kas gi yra 
tas Batunas?

Batunas, aišku, yra santrumpa iš angliš
kojo šios organizacijos pavadinimo — Bal
tic Appeal to the United Nations („Baltie
čiai kreipasi į Jungtines Tautas"),, o šio 
sambūrio pradžios reikia ieškoti 1965 m. 
lapkričio 13 d. žygyje New Yorke.

Tą dieną Madison Square Gardens ha
lėje įvykusioje manifestacijoje ir po to 
buvusioje eisenoje į Jungtinių Tautų rū
mus, policijos duomenimis, dalyvavo apie 
14.000 žmonių, daugiausia lietuvių. Tokio 
masto lietuvių svetur politinio pasireiški
mo iki tol, atrodo, dar nebuvo, o visas 
lapkričio 13 d. žygis, aišku, pareikalavo 
ir, palyginti, labai didelių lėšų. Tačiau 
tuos keliasdešimtį tūkstančių dolerių š. 
Amerikos lietuvių visuomenė sutelkė net 
su kaupu. Pinigų net liko „Laisvės var
po" lietuviškai radijo valandėlei įkurti, 
kuri iki šiol jau taip sustiprėjo, kad šiais 
metais iš Chicagos į New Yorką atsikvie
tė lietuvių operą su koncertiniu „Graži
nos“ pastatymu.

Lapkričio 13 d. žygio rengėjai, matyt, 
manė, kad įsibėgėję lietuviškosios politi
nės veiklos būdai nėra vieninteliai ir kad 
dar yra įvairių kitokių neišnaudotų veik
los priemonių, o, be to, tos priemonės pir
moje eilėje turėtų būti pritaikytos šių lai
kų dvasiai ir gyvenamojo krašto papro
čiams.

Toks platus ir vis dėlto labai dosnus vi
suomenės rėmimas parodė, kad ano žygio 
pradininkai sugebėjo pritraukti didelę 
dalį tų užsienio lietuvių bei lietuvių kil
mės asmenų, kurie tradicinėje lietuviško
je veikloje nedalyvauja. Vieni jų jau silp
na ar visiškai nebekalba savo tėvų kalba 
ir vien dėl to praktiškai yra iš lietuviškos 
bendruomenės išjungti. Kiti — o tokių 
yra nemaža —■ tradicinėj lietuvių politinėj 
veikloj nemato prasmės, bet, pamatę ką 
nors realaus daroma, nuoširdžiai prie to
kių pastangų prisideda.

Po lapkričio 13 d. žygio, jaučiant dide
lės visuomenės dalies pritarimą, nebuvo 
sustota. Buvo ryžtasi darbą tęsti, pirmoje 
eilėje kreipiantis į atskirų valstybių misi
jas prie Jungtinių Tautų ir atkreipiant 
ten susibūrusių diplomatų dėmesį į Balti
jos tautų klausimą. Misijos buvo asmeniš
kai lankomos, buvo kruopščiai paruošta 
eilė dokumentų, Molotovo - Ribentropo 
pakto fotokopijos. Visiems tiems darbams 
atlikti savaime išsivystė organizacija, o 
kadangi visas dėmesys buvo nukreiptas į 
Jungtinių Tautų diplomatus, buvo pasiva
dinta Baltic Appeal to the United Nations, 
atseit, Batun.

Batunui išsivysčius į nuolatinę organi
zaciją. lietuviai, atrodo, šiek tiek pavargo. 
Batuno pirmininku oficialiai vis dar bu
vo prel. Balkūnas, bet praktiškai visą ve
žimo tempimą teko perimti latviams. Sa
kykim, praeitais metais Batuno iždan lie
tuviai įnešė 387 dol., estai — 957 dol., o 
latviai — 5.903 dol. Latvių pinigais buvo 
įrengta pastovi raštinė, pasamdyta nuo
latinė sekretorė. Viena latvaitė, dirbusi 
JT raštinėje ir turinti daug vertingų pa
žinčių. pasitraukė iš tarnybos, bet į JT grį
žo kaip žurnalistė. Per ją Batunas pirma- 

nuplakti keletą baudžiauninkų ar pasi
smaginti norėdamas nušaudavo tą, kuriam 
būdavo įsakyta lipti į medį ir gegute ku
kuoti, jo ūkis ar pasitenkinimas gyveni
mu dėl to nesusmukdavo.

Dėl to, kas šiandien vyksta sovietinėje 
imperijoje, vargu galima kaltinti komu
nizmo pradininką Marksą ar kitą 
kurį nors teoretiką, kuris norėjo pasaulį 
pertvarkyti. Marksas kalbėjo, svarbiausia, 
apie darbdavio ir darbininko santykius, 
apie geresnį gyvenimą masėms, kurias ir 
sudaro darbininkai. Jis niekad nesakė, kad 
darbininko gyvenimą gerindama Rusija 
turi užimt Lietuvą ar Čekoslovakiją ar ku
rią nors kitą tautą. Priešingai, ne vienu 
atveju tai tautų žudikei ir imperialistinei 
Rusijai jis yra pareiškęs nepasitikėjimą, 
o ne viltį. Jeigu Markso mokslas kai kur 
paseno, tai nepasitikėjimu Rusijai jis net 
pranašingas pasirodė. Rusija jam pasiro
dė įtartina. Praktika parodė, kad ta įtar
tinoji Rusija kokia buvo imperialiste, to
kia ir tebėra net ir šiuo metu, ne carų ir 
Stalino laikais, o vadinamojo kolektyvinio 
socializmo, Rusija — tautų naikintoja ir 
jų kalėjimas. Čekoslovakijos įvykiai šitai 
liudija.

BATUNAS ?
sis sužinojo apie Diržinskaitę - Piliušen- 
ko, apie sovietų planuojamą taktiką bu
simose diskusijose dėl tikėjimo laisvės ir 
kitus baltiečų bylai svarbius įvykius.

Lietuviai ir išeiviškoji jų spauda Batu- 
ną, atrodo, vis dar palieka nuošalėje. As
meniškais ryšiais, informavimu ir infor- 
mavimusi paremta tyli veikla, matyt, ne
atrodo lietuviams itin įspūdinga, o gal 
mūsų politiniai asmenys tokioje organi
zacijoje nemato labai daug galimybių pa
sireikšti...

Batunas kartais veikia United Baltic 
Appeal (UBA) vardu. UBA prašėsi būti 
priimta stebėtoju Žmogaus teisių konfe
rencijoje Teherane. Prašymas buvo svars
tomas dvi dienas ir pateko į Jungtinių 
Tautų oficialius protokolus! Prašymui te
sipriešino Sovietų Sąjunga, kurios atsto
vas UBĄ pavadino „agitatorių gauja“.

O. K.

Septynios DIENOS
Nauja popiežiaus enciklika

Popiežius Paulius VI paskelbė encikliką 
„Humanae Vitae“, kurioje pasisakoma 
prieš gimimų kontrolę, kaip priešingą ti
kėjimui dalyką.

Kai kurie ir aukštieji katalikų dvasiški- 
jos atstovai reiškia nepasitenkinimą en
ciklika, nes ji Bažnyčioje atstovaujanti 
mažumos nuomonei.

Kas dalyvavo riaušėse?
Meksikoje studentai buvo sukėlę riau

šes.
Daugiau kaip 400 suimta, bet pareigū

nai tvirtina, kad daugau kaip pusė jų yra 
užsieniečiai, tarp jų 5 prancūzai, patyrę 
mokyti kitus, kaip reikia riaušes kelti.

Be kita ko, riaušių malšinti buvo išėju
si kariuomenė su tankais ir patrankomis.

Kaimynų laikysena
Vakarų Vokietijos vyriausybė pabrėžti

nai pareiškė, kad ji Čekoslovakijai geriau
siai padėsianti nesikišdama, ir atmetė so
vietinių kraštų kaltinimus, kad ji norinti 
išnaudoti savo sumetimams įtemptą padė
tį.

Rytų Vokietija ir Lenkija pašaukė ma
nevrams atsarginius. Tų abiejų kraštų ir 
Sov. Sąjungos spauda vis surado naujų 
kaltinimų Čekoslovakijai. O į rytų Vokie
tijos laikraščio Neues Deutschland ir kitų 
laikraščių kaltinimus dėl dėžės ginklų, ku
ri buvo rasta Čekoslovakijoje, čekų Obra- 
na Lidu atsakė: ginklų su V. Vokietijos ir 
JAV ženklais buvo rasta, nes Rytų Vokie
tija juos ten paslėpė, norėdama sukelti 
triukšmą.

Badaujantieji nepasiekiami
Tarptautinis Raudonasis Kryžius, pra

dėjęs organizuoti pagalbą Nigerijos ir 
Biafros badaujantiems, susidūrė su nenu
galimais sunkumais.

Kadangi abu kraštai kariauja tarpusa-

LIETUVIŠKl KONCERTAI
EARLS COURT PARODOJE

Londono Earls Court parodų patalpose 
rugpiūčio 6 d. atidaromos Sovietų Sąjun
gos prekybos ir pramonės parodos lietu
viškame skyriuje rodomi įvairūs dabar 
Lietuvoje gaminami dirbiniai, pradedant 
staklėmis, elektroniniais instrumentais, 
baldais, audeklais ir baigiant maisto pro
duktais, suvenirais, gintaro dirbiniais ir 
knygomis.

Lietuviškojo parodos skyriaus puošme
na yra dailininko Algimanto Stoškaus ju
dantis vitražas, pavadintas „Vilnius, Lie
tuvos sostinė". Astuonių metrų aukščio 
penkiomis ašimis besistiebianti vitražinė 
skulptūra yra pagaminta iš didelių spal
voto stiklo luitų, kurie lėtai sukasi apie 
savo ašis ir žiūrovui teikia nuolatos be
sikeičiantį vaizdą. Kompozitorius Felik
sas Bajoras sukūrė specialią muziką, kuri 
yra grojama vitražui besisukant.

Judančios skulptūros, arba vadinamieji 
mobilai, Vakarų meno pasaulyje jau ku
ris laikas yra žinomos, tačiau atrodo, kad 
šis docento Alg. Stoškaus kūrinys yra pir
masis Lietuvoje sukurtas judantis vitra
žas. Londone ši vitražinė skulptūra vie
šumai rodoma pirmą kartą. Po parodos 
„Vilnius, Lietuvos sostinė" bus gražinta į 
Vilnių ir nuolatinei ekspoziejai pastatyta 
naujojoje Parodų salėje.

Londonan iš Lietuvos jau atvyko lietu
vių menininkų grupė. Tai Vilniaus operos 
solistai Elena Saulevičiūtė ir Vacys Dau
noras ir vilniškio „Lietuvos" ansamb
lio nariai — birbynininkas Antanas Jonu
šas, kanklininkės Vida Gučienė ir Birutė 
Saplienė.

Lietuviai menininkai Earls Court paro
dų salėje koncertuoja atidarymo dieną, 
rugpiūčio 6 d., 8 vai. vakaro. Grynai lie
tuviškos muzikos koncertas Earls Court 
parodų salėje įvyks penktadienį, rugpiū
čio 9 d., 8 vai. vakaro.

Paroda veiks iki rugpiūčio 24 d. ir pub
likai bus atdara tarp 10 ir 22 vai.

Ryšium su paroda Londonan šiuo metu 
yra atvykęs, palyginti, nemažas lietuvių 
būrys iš Lietuvos. Be kitų, pačioje paro
doje darbuojasi laikraštininkas ir jūreivis 
A. Čekuolis, anglų kalbos vertėjas L. Va
leika, prek. P. Kiuberis ir specialios paro
dų žinybos Vilniuje atsakingas darbuoto
jas Šakalis.

Londone šiuo metu taip pat buvoja ir 
Alg. Baltakis (Pergalės vyr. redaktorius), 
J. Kavaliauskas (švietimo viceministras), 
R. Petrauskas (Kultūrinių ryšių su užsie
nių šalimis draugijos pirmininkas), eko
nomistas A. Rimkus, kino operatorius P. 
Alenkevičius ir kt. (r) 

vy, tai su įtarimu žiūri į bet kokį trans
portą. Tokiai Biafrai reikia maistą prista
tinėti lėktuvais, o nėra nei tinkamų aero
dromų, nei pakankamai lėktuvų. Vien tik 
Biafrai tektų kasdien pristatinėti daugiau 
kaip po 200 tonų maisto.

Kas už ir kas prieš?
Čekoslovakų laikraštis Prace rašo, kad 

tik trys nesovietinių kraštų komunistų 
partijos pasisakiusios už sovietinį kritišką 
požiūrį dėl Čekoslovakijos gyvenimo da
bartinės raidos: Vakarų Vokietijos, Vaka
rų Berlyno ir Graikijos komunistų parti
ja užsieniuose.

Už laisvę Čekoslovakijai pačiai tvarky
tis pasisakiusios Italijos, Portugalijos, 
Britanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Islan
dijos, Ispanijos, Austrijos, Šveicarijos, 
Suomijos, Danijos, Belgijos, Švedijos, San 
Marino ir Kipro komunistų partijos.

Zatopeko palyginimai
Pasikalbėjime su Prancūzijos radiju 

garsusis Čekoslovakijos sportininkas Za- 
topekas pareiškė, kad Sov. Sąjunga, davu
si laisvę jo kraštui, turėsianti taip pat ją 
duoti Lenkijai, Vengrijai ir Rytų Vokieti
jai. Tokioje pat padėtyje buvusi po šio ka
ro Britanija, ir ji pasitraukusi iš visų ko
lonijų.

Kalėjimas kandidatui į prezidentus
Pietų Vietnamas nuteisė 5 metams ka

lėti Truong Dinh Dzu, kuris praeituose 
rinkimuose kandidatavo į prezidentus ir 
išėjo antruoju. Jis pakaltintas kėlimu min
ties, kad reikia dėl taikos sutarties kalbė
tis su Vietcongu (Pietų Vietname kovo
jančiais komunistais).

Kitoje byloje pagal tokį pat kaltinimą 
nuteistas studentų laikraščio redaktorius, 
irgi 5 metams.

SPAUDOJE
PIRMOS RŪŠIES KONCERTAS

Liepos 18 d. Londono uostui skirtame 
„The Port“ savaitraštyje John Temple sa
vo nuolatinėj Waterfront skilty, ilius
truotoje Thurrocko tarybos narių ir Sutar
tinės ansamblio kanklininkių nuotrauka, 
rašo:

„Uosto darbininkai ne dažnai turi gali
mybių sekmadienį, 11 valandą ryto, pasi
klausyti pirmos rūšies koncerto.

„Tai įvyko, kai 38 lietuviai muzikantai, 
keliaujantieji „Aleksander Pushkin“ laivu, 
7 valandoms sustojo Tiiburyje. Jie pasiūlė 
duoti neapmokamą koncertą, Thurrocko 
tarybos pirmininkas p. A. F. Barnes pa
siūlymą priėmė...

„Tilbūrio prieplaukos vedėjas p. Peter 
Padget pareiškė:

„— Tai buvo neįprastas įvykis, visiškai 
netikėtas ir pabrėžtinai malonus. Mums 
didelį įspūdį paliko lietuvio pranešėjo 
sklandi anglų kalba“.

GELEŽINĖS UŽDANGOS SKLEIDĖJAI

„The Romford Times“ liepos 10 d. iš
spausdino straipsnį „Geležinės uždangos 
skleidėjai paliko gerą įspūdį", kuriame ra
šoma:

„Muzikai iš geležinės uždangos valsty
bės Lietuvos šturmu nugalėjo Thurrocką, 
kai jie sekmadienį grojo pilnai 750 žmonių 
Rotušės salei.

„Prieš koncertą tarybos pareigūnai mu
zikantams parodė Thurrocko pramoninius 
rajonus, kurie juos nustebino. Tarybos 
darbuotojas pareiškė:

„—• Per vertėją jie klausinėjo apie pen
sijas, mokesčius, namų kainas. Jie buvo 
apstulbinti sužinoję, kad trijų miegamųjų 
kambarių name tegyvena viena šeima. Jie 
davė nuostabų koncertą — vieną puikiau
sių mūsų salėje. Pirmininkas jų garbei po 
koncerto surengė priėmimą.

„Grįždamas namo po pasisekusios ke
lionės Kanadon, orkestras buvo sustojęs 
Tiiburyje.

„Dvidešimties lietuvių grupė atsilankė 
iš Londono, kiti muzikos mėgėjai į koncer
tą keliavo daugiau kaip 50 mylių nuoto
lius...“.

Straipsnis taip pat iliustruotas Sutarti
nės ansamblio birbynininkų nuotrauka.

VISIŠKAI PAMIRŠO DARBUS...

Neseniai išėjusiame Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos 1967 metų 
Metraštyje Vincas Bartusevičius savo ra
šinį „O jei grįšim į tėvynę...?!“ baigia žo
džiais:

„Stenkimės, kad ateities istorikas nera
šytų apie išeivius sekančiai: Išbėgo jų 
daug. Ruošėsi, ruošėsi grįžti namo, bet nė 
vienas nesugrįžo. Besiruošdami darbams, 
kurių niekad neteks dirbti, visiškai pamir
šo darbus, kuriuos tik jie vieni galėjo at
likti“.

Čekoslovakijos padėtis

Visas 11 asmenų Sov. Sąjungos komu
nistų partijos centro komiteto prezidiu
mas atvažiavo tartis su Čekoslovakijos 
partijos prezidiumu. Pirmas toks atsitiki
mas sovietinio gyvenimo istorijoje, kad 
kur nors išvažiuotų visas prezidiumas.

Sov. Sąjungoje jau prieš pradedant tuos 
pasitarimus buvo paskelbta vakarinėse 
srityse mobilizacija, pradedant nuo Lietu
vos. Pasitarimų metu Lenkijoje ir Rytų 
Vokietijoje vyko kariuomenės judėjimas.

Iš pradžių tartasi buvo keturias dienas. 
Paskutinę dieną buvo susirgęs Sov. Sąjun
gos komunistų partijos sekretorius Brež
nevas (dalis spaudos reiškė spėliojimų, 
kad pasitarimuose jis būsiąs pralaimėjęs, 
kaip griežtųjų vadas). Po to dar buvę tar
tasi dėl bendro pareiškimo. Trumpas pa
reiškimas atidengė tik naujieną, kad nu
tarta į pasitarimus kviestis Rytų Vokie
tijos. Lenkijos. Vengrijos ir Bulgarijos va
dus. Tų kraštų vadai kartu su Sov. Sąjun
gos vadais Varšuvoje buvo taręsi ir bend
ru pareiškimu iškėlę priekaištus Čekoslo
vakijai (Čekoslovakija, Rumunija ir Jugo
slavija nebuvo į Varšuvą kviestos).

Po to paskutiniojo pasitarimo paskelbta, 
kad reikia stiprinti socializmą ir kiekvie
nam kraštui duoti teisę viduje tvarkytis 
savitai.

Parašai po manifestu
Prieš pradedant pasitarimus su Sov. 

Sąjungos komunistų partijos vadais, Če
koslovakijos miestų gatvėse buvo renkami 
parašai po manifestu, kuriuo Dubčekas 
ir partijos komiteto prezidiumas raginami 
tvirtai laikytis
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KNYGINIS PASAULIS LIETUVOJE

Poezijos
Lietuvoje jau kelinti metai dabar ruo

šiami poezijos pavasariai. Tada nemaža 
dėmesio nukreipiama į poeziją — laikraš
čiai rašo apie ją, poetai skaito ją literatū
ros vakaruose didžiuosiuose ir mažuosiuo
se miestuose. O kad tas poezijos aukšti
nimas paliktų apčiuopiamus, rankon pa
imamus ir galimus pakartoti pėdsakus, tai 
jau ketvirti metai išleidžiamas vis toks 
poezijos almanachas— „Poezijos pavasa
ris“, tokia visaip daili kantičkinio forma
to knyga (kantičkinė čia reiškia, kad kny
ga didesnė j platumą, o mažesnė į aukštu
mą — puslapiai platūs, bet trumpi). Jon 
vis sutelkiamas didelis būrys poetų, trum
pus aptarimėlius, kur reikia, parašo lite
ratūros istorikai ir kritikai, įsijungia į tal
ką dailininkai ir vis irgi visas būrys jų, ir 
štai jums, pasigrožėkite ir pasidėkite pri
siminti pavasariui ir toms poezijos die
noms. O kai ims blėsti, tai galėsite pasi
imti ir vėl pažiūrėti juos.

Kai į mano rankas pateko antroji „Poe
zijos pavasario“ knyga (vadinas, 1966 m.), 
turiu prisipažinti, nustebau. Jau keletą 
metų periodikoj užtikdavau šiltų eilėraš
čių, iš poezijos jau stipriai buvo pradėjęs 
dingti politinis eiliavimas su visais šalu
tiniais savo dirbtinumais. Bet vien šitaip 
sekamoji poezija dar nesudarė įspūdžio, 
kad ji yra jau didžiuliu procentu grįžusi 
į tikrosios poezijos kelią, plaukia iš tikro
sios žmogiškosios širdies ir šildo kitas šir-

MARYTĖ KONTRIMAITĖ

Tėvyne tu mano mažyte, 
Išaugant tave kaip lopšį — 
Ant žemės languotos prijuostės 
Nedidukas žalias lopelis, 
O jame — 

ąžuolai linguoja, 
Įauga i patį dangų, 
Remiasi ne į kraigą, 
Į baltų debesų pastogę. 
Kopsiu šakom didžiulėm 
Į saulėtą mėlyną dangų, 
O jei kartais nukrisčiau — 
Juk tau nukrisčiau į glėbį... 
Tėvynėj, mano tėvynėj 
Rugiai ir lineliai žaliuoja, 
žaliuoja švelnus rugeliai 
Net po sniegu per žiemą...

(Iš Poezijos pavasaris, 1968)

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(8)

VEIKLA TARP ABOLICIONISTŲ

1921 metų gruodžio mėn. gale buvo sušauktas 
Lietuvos Abolicionistų draugijos suvažiavimas Kau
ne. Ta draugija turėjo tuomet bene 20 skyrių su 
1000 narių. Tačiau aš nei apie tą draugiją, nei apie 
abolicionizmo idėją nebuvau net girdėjusi. Į tą su
važiavimą pasiuntė mane anuometinis tiesioginis 
mano viršininkas dr. Žemgulys, kaip „Medicinos“ 
žurnalo korespondentę, nes jis buvo to žurnalo re
daktorius.

Suvažiavimas vyko didžiojoje Miesto Valdybos 
salėje. Jis buvo gausus, ypač jo viešieji posėdžiai, 
skirti idėjos propagandai. Suvažiavimas susilaukė 
daug sveikinimų iš dvasiškijos, valdžios bei savival
dybės atstovų. Skaityta įdomių paskaitų abolicioniz
mo idėjos klausimais: dvi jų skaitė Gabrielė Petke
vičaitė, po vieną kun. M. Krupavičius, Magdalena 
Draugelytė ir dr. Epšteinas. Skyrių atstovų posė
džiuose, kuriuose ir aš dalyvavau, kaip korespon
dentė, buvo nutarta pakeisti draugijos įstatus. Svar
biausias pakeitimas—padaryti šią organizaciją miš
rią. Galvota, kad abolicionizmo idėja turi rūpėti 
tiek moterims, tiek vyrams ir kad Tarptautinė Abo
licionistų Federacija, kurios nariu jau buvo ir Lie
tuvos Abolicionisčių draugija, yra mišri. Skyrių 
veiklai koordinuoti išrinkta 7 narių taryba (iš tary
bos narių beatsimenu tiktai dr. Tumėnienę, dr. Ra
gaišienę, dr. Epšteiną). Į tarybą buvau išrinkta ir aš, 
nors nebuvau nei draugijos narė, nei turėjau noro į 
ją dėtis, nes pati idėja man dar buvo neaiški. Dr. 
Tumėnienė buvo išrinkta pirmininke, man atiteko 
vicepirmininkės pareigos.

Suvažiavimas baigtas vaidinimu. Buvo suvai
dinta drama „Skenduolė“, rodos, dr. Tumėnienės

pavasaris
dis. Toje knygoje jau buvo daugiausia to
kios šildančios poezijos, nes buvo sutelkta 
daug autorių.

Tie „Poezijos pavasariai" vis būna kas
met kito redaktoriaus rankose, o prie to 
redaktoriaus dar būrelis kitų redaktorių. 
Keičiantis redaktoriams, pasiekiama di
desnio įvairumo. Šįmetinis vyriausiasis — 
Just. Marcinkevičius. Tiražas — 20.000 
egzempliorių. Be kita ko, su šventine kny
ga paleista kartu ir plokštelė su poetų 
įkalbėjimais.

Knygos rėmai, rodos, nedideli — tik 230 
puslapių, tačiau poetų, žiūrėkite, išsiteko 
geras septyniasdešimt, ir retas jų su vie
nu ar dviem eilėraščiais — vis keturi, 
penki.

Tokiam margumyne, aišku, yra iš ko 
pasirinkti, yra kuo pasidomėti nuo seniau
sio iki jauniausio, vos tik pradedančio. 
Tarp seniausiųjų, tur būt, reikia minėti 
čia vietos gavusius jau mirusius tris di
džiuosius. V. Mykolaičio - Putino patei
kiama keletas ligi šiol gal ir niekur ne
spausdintų 1959 m. rašytų eilėraščių ir 
pluoštas įvairiais metais rašytų laiškų. 
Lietuviškai rašytieji Jurgio Baltrušaičio 
kūriniai kiek anksčiau buvo išleisti atski
ra knyga. Bet Baltrušaitis ilgus metus 
rašė eilėraščius rusiškai. Šįkart jo patei
kiami kelių eilėraščių vertimai iš rusų 
kalbos ir taip pat pluoštelis laiškų. Šįkart 
didesnė naujiena yra pristatymas Fausto 
Kiršos, kuris pasitraukė iš Lietuvos ir mi
rė JAV. Jo spausdinami 8 eilėraščiai, ra
šyti 1941 - 1943 m. Lietuvoje, kurių poe
tas nespėjo pabėgdamas pasiimti. Jo kū
ryba čia pristatoma kritiko V. Kubiliaus 
straipsneliu. To minties lyriko, kaip jis 
Kubiliaus vadinamas, išvardijami Lietu
voje išėjusieji poezijos rinkiniai, bet są
žiningai nutylimi visi, kurie buvo svetur 
išleisti. Matyt, dar negalima minėti, dar 
kažkur kažkas neatleidžia ilgojo piršto 
nuo mygtuko. Vadinas, pavasaris dar nė
ra tikras, kaip Vaižgantas jį yra pavaiz
davęs „Pragiedrulių“ įžangoje.

Sutilpo senieji (S. Anglickis, T. Tilvy
tis. A. Venclova. K. Inčiūra. A. Miškinis, 
J. Graičiūnas), jaunėlesnieji, jaunieji ir 
jauniausieji, kurių yra daug ir dėl to sun
kiai jie visi išvardijami.

Pristatyta keletas latvių, lietuviškais 
motyvais rašęs J. Bobrovskis, anglas D. 
Tomas, A. Churgino išverstieji Dantės

versta iš prancūzų kalbos, kurioje parodyti šeimos 
negandai bei vargai dėl tėvo lytinio palaidumo.

Po taip gražiai praėjusio suvažiavimo apie tą 
draugiją paskui nieko nebegirdėjau beveik ištisus 
trejus metus. Dėl to, žinoma, nesisielojau.

1924 metų rudenį, rodos, rugsėjo mėn. gale, už
ėjo pas mane į Patologijos laboratoriją dr. Ragaišie
nė ir pranešė, kad Abolicionistų Draugijos Tarybos 
pirmininkė prašo mane vykti į Tarptautinės Aboli
cionistų Federacijos suvažiavimą Gratze, Austrijo
je. Tarp ko kita, ji prasitarė, kad buvę numatyta 
siųsti Šalčiuvienę-Gustaitytę, bet ji nesutikusi va
žiuoti viena, o dviem delegatėms draugija negalinti 
parūpinti kelionei lėšų. Prof. E. Vinteleriui leidus, 
sutikau, nors atrodė, kad buvau tik bėdos delegatė.

Į pirmąjį posėdį kiek pavėlavau. Didžiulė teat
ro salė, kur vyko šis posėdis, buvo sausakimšai pil
na publikos. Gauta daug sveikinimų: katalikų vys
kupo, žydų rabino, miesto burmistro ir kitų. Kai po 
sveikinimų vyko tautinių abolicionistų draugijų re
gistracija ir pranešimai, pro pilną salę nepajėgiau 
prasiskverbti, o nežinojau, kaip pro užpakalį praeiti, 
tai tik sekančią dieną pertraukos metu kreipiausi į 
vieną prezidiumo narį ir paprašiau, kad man leistų 
padaryti pranešimą. Atsakė, kad tai reikėjo padary
ti vakar, tačiau neužilgo mane vis tiek pakvietė. Pa
sirodo, anglų atstovės, išgirdusios, kad dar yra iš 
kažkur atsiųsta delegatė, paprašė prezidiumą leisti 
tai padaryti išimties keliu. O po mano pranešimo 
anglų atstovė Miss Helen Wilson pakvietė užeiti va
kare pas ją į viešbutį ir žadėjo papasakoti, kaip, abo
licionistų pasiūlymu, Anglijoje kovojama su veneri
nėmis ligomis ir kokios tos kovos pasekmės.

Nuėjau. Be manęs, buvo dar keliolika kitų ša
lių delegatų, taigi išėjo visas posėdis. Miss H. Wil
son ir Miss Turner iš tikro papasakojo apie aboli
cionizmo idėjos kilmę ir prasmę, apie ištvirkavimo 
legalizavimą ir jo žalingumą tiek viešosios dorovės, 
tiek sanitarijos atžvilgiu. Papasakojo ir apie nemo
kamą venerinių ligų gydymą Anglijoje. Visa tai bu
vo papasakota gražia vokiečių kalba, čia aš supra
tau, ko abolicionistai siekia ir kokia tos idėjos reikš
mė visuomenei. Anksčiau apie tai nebuvau pagalvo
jusi, nors, kaip gydytoja, ir turėjau, rodos, suprasti.

Suvažiavimo delegatai buvo pakviesti atsilan
kyti operoje. Buvo statomas Lohengrinas. Dekoraci
jos buvo labai gražios, dainuojama neblogai, tačiau 
aš pasigedau Kipro Petrausko.

Kai grįžau iš suvažiavimo, buvo sušauktas L. 
A. Tarybos posėdis, kuriame aš padariau praneši

mą. Nutarta tuojau sušaukti antrąjį Lietuvos Aboli
cionistų Draugijos suvažiavimą, tačiau jis neįvyko, 
nes niekas iš provincijos skyrių neatsiliepė — jie bu
vo užgesę. Tai buvo sušauktas Kauno skyriaus susi
rinkimas, išrinkta nauja valdyba ir ji įpareigota rū
pintis jau ne skyriaus, o visos draugijos veikla. Tarp 
kita ko, buvo uždėta pareiga bandyti atgaivinti bu
vusius skyrius provincijoje.

į valdybą buvo išrinkti, rodos, 5 asmenys: dr. 
Ragaišienė, dr. Tercijonas, O. Putvinskaitė ir aš, o 
penktojo neatsimenu. Pirmininkės pareigos teko 
man. Į šią vietą nesiveržiau, tačiau tų pareigų ir ne- 
sikračiau, nes man atrodė, kad abolicionizmo idėjos 
įgyvendinimas tikrai yra svarbus tautai ir žmonijai. 
Buvau kupina vilties, kad daug ką bus galima pada
ryti. Tą viltį dar pagyvino keistas sapnas. Man tuo
met prisisapnavo, kad mano gimtosios parapijos 
bažnyčioje rengiama procesija. Prie grotelių sėdėjo 
moteris su knyga. Toje knygoje busimosios procesi
jos dalyvės turėjo įrašyti kokį nors idėjinį šūkį ir pa
sirašyti. Aš buvau trečioji iš eilės. Pirmoji įrašė: „Jei 
žadi — ištesėk, jei negali — nežadėk“. Antroji, lyg 
išdaigaudama, parašė: „Žiūrėk, galvok, žadėk, ne
duok“. Man dėl to įrašo pasidarė pikta, ir aš pasi
ėmusi įrašiau Maironio „Jaunosios Lietuvos“ V 
giesmės dvi eilutes: „Kas eina su meile, su širdžia di
džia, tam Viešpats patsai bus vadovu“. Pabaigus įra
šus, turėjome eiti aplink bažnyčią. Man buvo duotas 
nešti kryžius, kuris atrodė lengvutis, tačiau kai pa
ėmiau jį į rankas, jis nulinko žemyn. Sukaupusi vi
sas jėgas, atitiesiau jį, ir buvo pradėta procesija su 
giesme „Per Tavo šventą Prisikėlimą“, šis sapnas 
man atrodė pranašingas, aš tikėjau, kad pasiseks at
gaivinti apmirusią draugiją. Tačiau nesisekė.

Pirmasis mano žingsnis buvo pranešimas gydy
tojų suvažiavimo plenume, kuris vyko Kaune gal po 
savaitės, kai grįžau iš konferencijos Gratze. Papa
sakojau apie venerinių ligų gydymo būdą Anglijoje. 
Pranešimas sukėlė gyvų ginčų: tokiam gydymui, 
apie kokį aš kalbėjau, priešinosi kai kurie senesnieji 
gydytojai, tvirtindami, kad sanitarinė prostitucijos 
kontrolė esanti gera priemonė kovai su veneros li
gomis. Aš jiems atsakiau ir palyginau juos su Krilo- 
vo pasakėčios malūnininku, kuris, prakiurus tvenki
nio pylimui, ne pylimą taisė, o mušė vištas, pamatęs, 
kad jos geria tvenkinio vandenį. Tačiau mano nuo
monei nedaug kas tepritarė. Nors tame gydytojų su
važiavime nieko nelaimėjau, tačiau tariausi bent at
likusi savo pareigą.

(Bus daugiau)

„Dieviškosios komedijos" gabalai, kritikų 
pasisakymų dėl poezijos ištraukų, anketė- 
lė.

O bendras įspūdis ir šįkart lietuviškas 
ir šiltas. Jeigu tarp priekinių, atsakingųjų 
lietuviškos dabartinės poezijos kūrėjų 
stovinčiam Alg. Baltakiui dar vaidenasi 
odėje „Potiomkinas“ ir Leninas ant šar
vuočio, jeigu dar kur nors vienam kitam 
prasiveržia šis tas pagal partijos liniją ir 
mokymą, tai visa tai retenybė. Net ir sve
tur atšiauriose sąlygose „permokymą“ iš
ėjusieji K. Inčiūra. A. Miškinis ar J. Grai
čiūnas, kurie, iš rekrūtų grįžę, laikėsi

SAVAS MUZIKINIS PASAULIS
Ar už Lietuvos ribų daug yra tokių lie

tuvių, kurie dalyvauja muzikiniame gyve
nime ar bent domisi juo? Kilstelėjęs gal
vą aukštyn ir apsidairęs savo aplinkoje, 
turėtum prieiti išvados, kad nedaug. Tokią 
išvadą būtų galima pasidaryti pasidairius 
Europos kraštuose.

Tačiau JAV yra lietuvių vargonininkų 
ir kitų lietuvių muzikų sąjunga su savo 
centro valdyba (išeitų, kad dar yra sky
riai) ir leidžia savo žurnalą Muzikos ži
nios, kuris išeina 4 kartus per metus.

To žurnalo pasiekė mus Nr. 1 (180). ir 
reikia pasakyti, kad leidinys įspūdingas, 
jame sudedama gražios medžiagos lietu
viškai muzikos istorijai. Šiame numeryje 
spausdinamas iliustruotas B. Raugo 
straipsnis apie lietuvių dainą Philadelfi- 
joje — kada steigėsi kokie dainininkų vie
netai, kas buvo tie steigėjai ir kokia da
bartinė padėtis. Pasirodo, ten kadaise ne
ramusis Stasys Šimkus pasidarbavo. Apie 
jo darbus lietuvių vargonininkų seime 1915 
m. išspausdintas atskiras straipsnis (be 
kita ko, Lietuvoje neseniai išleista atskira 
knyga apie S. Šimkų, o mūsų sekančioje 
Pradalgėje irgi žada būti didesnė studija 
ta tema).

Žurnale dar spausdinama prof. V. Jaku- 
bėno pranešimas Kultūros kongrese apie 
liet, išeivių muziką ir jos perspektyvas, 
J Bertulio studijinis straipsnis apie žodį 
muzikoje ir muziką žodyje, religinį tauty
bių koncertą Waterburyje, žinių apie prof. 
J. Žilevičiaus vedamąjį muzikologijos ar
chyvą ir ypač plati lietuviško muzikinio 
gyvenimo kronika. Pasirodo, kronikoje at
žymimi ir muzikiniai lietuvių pasirodymai 
Britanijoje ar Europos žemyne (šįkart at
žymimi J. Liustikaitės koncertai Vokieti
joje ir Vasario 16 minėjime Londone dai
navę J. Černio oktetas ir B. Valterienė).

Labai įdomus žurnalo priedas — J- Ži

partiškai tiesūs kaip cviekai, dabar jau ir 
vėl lygiuojasi su poetais vienoje gretoje.

Daug čia įdomių poetų, daug eilėraščių, 
o man kažkaip, tur būt, labiausiai į akis 
ir į širdį krito patys knygoje pristatomieji 
jauniausieji M. Kontrimaitė. J. Kalinaus
kas ir V. Vildžiūnaitė. Jie man sakytų, 
kad pati jauniausioji pamaina ateina lie
tuviškai sveika, niekieno nesužalota ir at
neša viltį, kad poezijoje vis stipriau įsiga- 
lįs pavasaris praturtins Lietuvą, jeigu ne
pasimaišys kokie nors atšiaurūs vėjai.

K. Plaučiūnas

levičiaus „Lietuvių muzikų vardynas", lei
džiamas sąsiuviniais (šįkart pridėtas 8 
didelių puslapių XII sąsiuvinys). Tame 
priede pateikiamos smulkios žinios apie 
■lietuvius muzikus ar nelietuvius. kurie 
dirbo Lietuvoje, šis sąsiuvinys pradeda
mas Jonu Gvazdaičiu ir baigiamas Juozu 
Indra.

Be kita ko, Muzikos Žinių kaina — me
tams 3 dol., atskiras numeris 1 dol., o ad
resas: 209 Clark Place, Elizabeth, N. J. 
07206, USA.

NAUJAS „JAUNIMO ŽODIS“

Išėjo Vokietijos lietuviškojo jaunimo 
laikraštėlio „Jaunimo žodžio“ Nr. 3, lei
džiamas VLB jaunimo sekcijos.

Iš redakcijos pasisakymo matyti, kad 
laikraštėlio leidimas vis susiduria su kliū
timis. Bet jis turi ir rėmėjų, ir bendradar
bių, ir patarėjų. Štai šiame numeryje iš
spausdintas platesnis A. šmito pasisaky
mas, kuriame jis svarsto, ką reikėtų pa
teikti laikraštėlio skaitytojams.

Šiame numeryje spausdinami A. Pace- 
vičiaus straipsnis apie Lietuvos kelią j 
nepriklausomybę, G. B. įspūdžiai iš Švedi
jos, Vėjūnės straipsnelis apie avantiūras 
ir flirtus, supažindinama su liaudies dai
nų populiarintoju S. Gregor, duodama su 
gaidomis daina „Supinsiu dainužę“, kry
žiažodis, kronikos. Be to, vokiškai rašo H. 
Hartmann atsiminimų iš Lietuvos, kur 
jam belaisviu teko būti. Tie atsiminimai 
ypač šilti.

— „Sovietskaja Rossija“ rašo, kad Mas
kvoje sovietų gydytojas pagamino kairės 
rankos pirštus merginai, kuri buvo gimu
si be pirštų, panaudodamas kitų kūno da
lių medžiagas.

DIEVO GAILESTINGUMAS

„Dieve, būk gailestingas man, 
nusidėjėliui“ (Luko 18,13).

Du vyrai meldėsi Jeruzalės šventovėje. 
Abudu nusidėjėliai, tik jų vienas savęs ne
laikė viešu nusidėjėliu ir gyrėsi viešoje 
vietoje savo ištikimybe Dievo įstatymams. 
Nusidėjėliu jis laikė greta besimeldžiantį 
vyrą, muito rinkėją okupantams. O šis pa
sižemindamas iš gėdos ir gailesčio nedrįso 
nei akių pakelti į dangų. Prisipažindamas 
nusidėjėliu, prašė Dievą gailestingumo: 
„Dieve, būk gailestingas man, nusidėjė
liui". Viešpats Jėzus pasakė, jog atgailoto
jas grįžo į savo namus išteisintas, jam bu
vo atleisti nusikaltimai ,o anam — ne.

Valantis skausmas

Sielai apvalyti nuo visų netobulybių, 
blogų įpročių ir nusikaltimų dažnai panau
doja V. Dievas kūno ir sielos skausmus, 
nepasisekimus, gyvenimo sunkenybes, 
prieštaravimus, neteisingus įtarimus ir net 
ligas. Jeigu tais atvejais pamatome visa
me tame Dievo Apvaizdos ranką ir nuo
lankiai prisiimame žmonių mums sudary
tąsias, o Dievo leistąsias sunkenybes, jos 
greitu laiku apvalo tikinčiojo sielą nuo 
savimylos, išdidumo, puikybės, nereikalin
go jausmingumo ir kitų dulkių.

V. Dievas nori, kad mes būtume tobuli, 
šventi Dievo vaikai. Tai nepasiektume, 
jei neturėtume ir neatj austume skausmo. 
Skausmas parodo mums pavojų sveikatai 
ir gyvybei. Jis nėra visiška blogybė. Kai 
kurie skausmai neišvengiami, nes gyvena
me netobulam, nuodėmingame pasaulyje, 
tarp protingų ir laisvos valios žmonių. 
Kaip mes, taip ir jie gali daryti gera ir 
pasirinkti bloga. Blogybę seka skausmas, 
nes jis dažniausiai kyla iš nuodėmės, kaip 
jos padarinys, vaisius. Su nuodėme atėjo 
net mirtis pasaulin, kai nuodėmė atskyrė 
žmogų nuo Dievo malonės.

Didelių darbų negalime padaryti be pri
sivertimo, darbo, nepatogumų ir skausmo. 
Žmogaus atpirkimas, išvadavimas iš nuo
dėmės, jo sutaikymas su Dievu ir Dievo 
malonės grįžimas žmogui atėjo per Kris
taus skausmus, mirtį ant kryžiaus, mirtį, 
palaidojimą, per jo garbingąjį iš mirusių
prisikėlimą, šiuo atveju Kristaus skaus
mas buvo būtinas, kad būtų visiškai sunai
kinta jo žmogiškoji gyvybė ir kad pasi
reikštų jo dieviškoji galybė prisikėlime.

Priimkime su meile pasitaikiusius nepa
togumus, sielvartus, skausmus, net pačią 
mirtį. Kristaus kančia ir jo garbė mums 
šviečia pavyzdžiu. K. A. M.

IR LIETUVIAI KLYSTA

Kaip praneša „Sunday Telegraph“, 
Amerikos laivyno naikintuvai bemaž pa
taikė mokomaisiais sviediniais į jachtą, 
kuri dalyvavo trans - Pacifiko lenktynėse.

Kontradmirolas F. Bakutis pasakęs, kad 
ir laivynas kartais suklysta. (j. v.)

NAUJA AŠTUONVIETĖ VALTIS

Fed. Vokietijos aštuonvietės valties irk
luotojai, skaudžiai pralaimėję Ratzebur- 
ge prieš Vilniaus Žalgirį, o po to ir Švei
carijoje, pasiryžo pasistatydinti visiškai 
naują valtį Super-Boot, su kuria tikisi at
sigriebti olimpiadoje Meksikoje.

Naujoji valtis bus iš lengvo plieno ir pa
rinkto medžio. Valties svoris bus tik 100 
kg., ilgis 17.5 m. Senoji varžybose naudo
jama valtis svėrė 142 kg. Prie valties sta
tybos dirba 8 specialistai, ir tikimasi, kad 
iki olimpinių žaidynių statyba bus užbaig
ta. J. Pyragas

NAUJOS KNYGOS

J. Jankus — „Peilio ašmenimis“. 3-jų 
veiksmų drama. 35 šil.

P. Žilys — „Suomių - Sovietų karas“. 
32 šilingai.

V. Volertas — „Sąmokslas“. Premijuo
tas romanas. 32 šil.

Dambriūnas ir kiti — „Introduction to 
Modem Lithuanian“*. Angliškai skaitan
tiems 40 pamokų išmokti liet, gramatiką. 
Kaina 63 šilingai.

A. Ramūnas — „Iš sutemų į aušrą“ 
43 šilingai 6 penai.

G. Šimukonienė — „Dainų sūkuryje“. 
Populiarios ir šokių dainos. 9 šil. 6 p.

G. Šimukonienė — „Su daina“. Dainos 
širdį nuramina, rūpestėlius panaikina. 
17 šil. 6 p.

Žodynai, gintaras, Lietuvos žemėlapis.
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PUSIAU ATVIRAS PASISAKYMAS
(2)

Nuo šių metų pradžios mes išgyvename 
demokratinio atgimimo vyksmą. Jis pra
sidėjo komunistų partijoje, tai privalu pa
sakyti, ir tie mūsiškiai už partijos ribų, 
kurie iki pastarojo meto nieko gero iš mū
sų nesitikėjo, taip pat tai žino. Tačiau rei
kia pasakyti, kad tas vyksmas kur nors 
kitur ir negalėjo prasidėti. Po 20 metų tik 
komunistai gali gyventi tokiu gyvenimu, 
kuris artimesnis politikai; tik komunistų 
kritika galėjo būti pajėgi pareikalauti iš 
pagrindų atsiskaityti, tik komunistų par
tijoje esanti opozicija turėjo galimybių 
tiesiogiai susidurti su priešu.

Dėl to demokratinių komunistų inicia
tyva ir pastangos yra tik dalis atmokėji- 
mo tos skolos, ką visa partija kalta žmo
nėms, esantiems už jos ribų, kurie buvo 
laikomi žemesnėje padėtyje. Dėl to komu
nistų partijai nepriklauso jokia padėka, 
nors gal ir reikėtų viešai pripažinti, kad 
garbingos yra pastangos pasinaudoti pas
kutine proga išgelbėti savo ir tautos gar
bei.

Tame atgimimo vyksme nėra nieko la
bai nauja. Jis ateina su idėjomis ir pasiū
lymais, kurių daugumas yra senesni už 
mūsiškio socializmo klaidas, o yra dar ir 
tokių dalykų, kurie buvo matomi, bet tik 
dabar iškilo. Jie jau seniai turėjo būti iš
kelti, bet buvo nuslopinti.

Negyvenkime įsivaizdavimu, kad teisy
bės jėga dabar leido toms idėjoms laimė
ti. Jų laimėjimą nulėmė greičiau partijos 
senosios vadovybės silpnumas, o ją, ma
tyt, pirmoje eilėje nusilpnino tas 20 metų 
valdymas, kurio niekas nekliudė. Matyt, 
visi nepageidaujamieji, bet šios sistemos 
pagrinduose ir ideologijoje užslėptieji ele- 
metai pirma turėjo pribręsti, kol pradėjo 
nešti vaisius.

Dėl to nepervertinkime rašytojų ir stu
dentų kritikos reikšmės. Socialinių pasi
keitimų šaltinis yra ekonomija, žodžiai 
turi reikšmės tik tada, kai jie aptaria to
kias sąlygas, kurios jau yra paruoštos. 
Deja, paruoštas sąlygas mūsų krašte mes 

’turim suprasti kaip mūsų visuotinį neturtą 
ir visišką sunykimą senosios valdymo sis
temos, kurioje tam tikro tipo politikai ra
miai ir šaltai susikompromitavo patys mū
sų sąskaiton. Taigi laimėjo ne tiesa, nes 
paprastai tiesa tik išsilieka, kai visa kas 
nueina į šiukšlyną. Nėra jokio pagrindo 
visos tautos vardu švęsti laimėjimą, tėra 
tik pagrindo naujai vilčiai.

Mes kreipiamės į jus šiuo vilties aki
mirksniu, tačiau ir tai vilčiai grasinama. 
Daugeliui mūsų praėjo keletas mėnesių, 
kol įsitikinome, kad galima pradėti kalbė
ti. o daugelis dar tuo netiki. Tačiau mes 
prabilome, ir taip iškilo daug dalykų, ku
rie sakytų, kad mes turime kaip nors baig
ti vykdyti savo tikslą — sužmoninti reži
mą. Antraip laukia žiaurus senųjų pajėgų 
kerštas. Mes kreipiamės daugiausia į tuos, 
kurie iki šiol tik laukė. Laikas, kuris at
eina, bus sprendžiamasis daugeliui metų.

Laikas, kuris ateina, yra vasara su atos
togomis ir poilsiu, kada, pagal seną įpro
tį, mes norėsime viską užmiršti. Tačiau 
galime būti tikri, kad brangieji mūsų prie
šininkai nesinaudos vasaros poilsiu, kad 
jie mobilizuos savo žinioje esančius žmo
nes ir kad jie net dabar stengsis taip susi-

tvarkyti, idant turėtų ramias Kalėdų atos
togas.

Taigi būkime atsargūs dėl to, kas atsi
tiko. Stenkimės tai suprasti ir atsiliepti į 
tai. Pasmerkime reikalavimą negalimybių 
— kad vis kas nors aukščiau esąs visada 
privalo pateikti mums tik vienintelį gali
mą reikalų aiškinimą ir vienintelę papras
čiausią išvadą. Kiekvienas mūsų pasida
rys savas išvadas dėl jam tenkančios at
sakomybės. Bendrųjų išvadų galima pri
eiti tik diskusijomis, o tam reikalinga žo
džio laisvė, ką iš tikrųjų demokratiška 
prasme mes tik ir pasiekėme šiais metais.

Ateinančiais metais mums reikės paro
dyti savo pačių iniciatyvą ir savo pačių 
apsisprendimą. Pirmiausia mes priešinsi
mės tokiam požiūriui, jeigu toks kiltų, kad 
galimas koks nors demokratinis atgimi
mas be komunistų ar gal net einant prieš 
juos. Tai būtų neteisinga ir neprotinga.

Komunistai turi išvystytas organizaci
jas, o jose mes turėtume remti pažangųjį 
sparną. Jie turi patyrusių pareigūnų, o, 
nors ir tai dar ne viskas, jie savo rankose 
turi taip pat sprendimams vykdyti prie
mones ir mygtukus. Jų veiklos programa

yra nurodyta visuomenei. Ta programa 
skirta didiesiems nelygumams pradėti ati- 
taisinėti, ir niekas kitas neturi kokios nors 
panašios specialios programos. Mes priva
lome reikalauti, kad būtų pateiktos vieti
nei veiklai programos kiekviename rajone 
ir kiekvienoje komunoje.

Štai mes staiga ir pradėsime tuos labai 
paprastus ir ilgai lauktuosius tikrus žings
nius. Čekoslovakijos komunistų partija 
ruošiasi kongresui, kuris išrinks naują 
centro komitetą. Reikalaukime, kad jis bū
tų geresnis už dabartinį. Jeigu komunistų 
partija dabar sako, kad ateityje ji žada 
savo vadovavimą remti piliečių pasitikė
jimu, o ne jėga, tikėkime tuo tol, kol galė
sime tikėti į sričių ir rajonų konferenci
jas delegatais siunčiamaisiais žmonėmis.

Pastaruoju metu žmonės pradėjo bai
mintis, kad demokratinimas jau sustojo. 
Toksai jausmas iš dalies kyla dėl nuovar
gio, kurį kelia jaudinantys įvykiai, o iš da
lies ir dėl to, kad prasidėjo metas nuosto
lių atidengimų, atsistatydinimų iš aukš
tų vietų ir svaiginančių kalbų, praeityje 
nežinomų savo drąsumu.

(Bus daugiau)

KAS1MEX1SKOS
SMULKMENOS

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Ako. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

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

Skaitytoju taukai
NE ANGLAI SUSPROGDINO

Didžiai gerbiamasis Redaktoriau.
Liepos 23 d. Europos Lietuvio Nr. 29 iš

spausdintas straipsnis „Garbingi kapai“.
Straipsnis yra istorinės vertės, tik. kaip 

matyti, jo autorius nežino tikrų tų laivų 
su imtiniais - kacetininkais sunaikinimo 
faktų. Ne anglų karo aviacija tuos laivus 
sumobardavo, bet patys esesininkai juos 
susprogdino, kaip jie iš karto buvo prama
tyti susprogdinti.

Anglų karo aviacija, pastebėjusi du lai
vus - laužus plūduriuojant Luebecko įlan
koje, arti prie Neustadto, pilnus civilių 
žmonių, daugiau tų laivų iš akių nebeiš
leido. Tuomet po kiek laiko laivuose įvy
ko sprogimai. Taip autentiškai pasakoja 
vietos žmonės, kurie tą įvykį stebėjo jš 
sausumos. Po tų sprogimų, kadangi kran
tas buvo nepertoliausia, išlikę nesužeisti 
ir stipresni kai kurie imtinai savo jėgomis 
išplaukė į jūrso pakraštį, bet esesininkai 
jiems neleido išlipti į krantą ir, šautuvų 
buožėmis daužydami, pribaiginėjo vande
nyje.

Anglų karo aviacija jokiu būdu tų lai
vų negalėjo bombarduoti, nes jie buvo ne 
kariniai, į lėktuvus nešaudė, buvo pilni ci
vilių žmonių ir buvo visiškai arti kranto. 
Be to, laivuose buvo imtinių iškelti balti 
skudurai atkreipti aviacijos dėmesiui, kad 
laivai pasiduoda į nelaisvę.

Todėl už 7000 imtinių - kacetininkų, ku
rie 1945 m. gegužės 3 d. buvo sunaikinti 
Luebecko įlankoje prie Neustadto, reikia 
kaltinti ne anglų aviaciją, bet esesininkus, 
kurie tuos laivus su imtiniais susprogdino.

J. Pyragas

DIRBANTIEJI IR
NEFRITAM!’ANTIEJI

Šie metai svarbūs mūsų gimtajam kraš
tui Lietuvai, o taip pat kiekvienam lie
tuviui, nes švenčiame nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų. Šiais metais mes 
bendromis jėgomis dirbame Lietuvos iš
laisvinimo reikalui. Tuo pačiu gerbiame 
ir branginame vienas kitą, nes esame 
bendro likimo broliai. Ištremti iš gimtojo 
krašto, organizuojamės, remiame vienas 
kitą, kad būtume pajėgesni. Šiais jubilie
jiniais metais organizacijos savo gerus 
narius apdovanoja medaliais ir įvairiais 
pažymėjimais.

Kaip gražu, kad ir man saulutė nors 
truputį nusišypsojo. Europos Lietuvio Nr. 
11 Algirdas Pužauskas minėjo tūlą North- 
amptono veikėją. Aš ir visi čia žino, kad 
iš Northamptono Chicagoje esu tik aš vie
nas. tai drąsiai tariu A. P. didelį ačiū nors 
už tai. Svarbu, kad nepamiršote ir taip 
gražiai įvertinote mane. Visi žino, kad per 
tų veikėją Northamptono skyrius gražiai 
veikė. Buvo progos ir A. P. ten atsilankyti 
per atlaidus. Ir man buvo malonu, kai jis 
spaudė man ranką už pasidarbavimą. Gal 
būtų buvę verta prijungti ir gražiąją Chi- 
cagą, nes ir čia jau truputį prisidėjau prie 
Anglijoje gyvenusių lietuvių apsijungimo.

A. P. tame pačiame straipsnyje rašė, 
kad Chicagoje apsigyveno energingų An
glijos lietuvių, kurie, niekur nepritapda
mi. bet dar iš Anglijos laikų vis įpratę 
veikti.

Aš irgi pritariu A. P., kad padoriam lie
tuviui reikia kur nors priklausyti. Taigi. 
1964 m. atvykęs j Chicagą ir sužinojęs, kad 
čia yra Anglijos lietuvių klubas, nuskubė
jau pas pirmininką Balį Brazdžionį pasi
klausti. kokios sąlygos įstoti ir koks nario 
mokestis. Pirmininkas pasakė, kad nėra 
nario mokesčio, tik duok savo adresą ir 
būsi pakviestas į metinę vakarienę rude
nį. Aš iš karto supratau, kad čia ne taip, 
kaip organizacijose turi būti, kad pirmi-

Atro-ninkas neturi teisės narių priimti, 
do, kad tam klubui narių nereikėjo: buvo 
tik 12 steigėjų valdyba.

Tuomet įstojau į Balfo talkininkus, su
rinkdamas 387 dolerius ir savo pridėda
mas 31 dolerį. įstojau į Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopą, pridėdamas loterijai 11 do
lerių. Įstojau į 122 Vyčių kuopą, pridėda
mas 12 dolerių. įstojau į Tauragės klubą, 
kuriame esama apie 300 narių. įstojau į 
Lietuvių Fondą, įnešdamas 150 dolerių. 
Nepamirštu ir Anglijos. Puslapio fondui 
pasiunčiau 5 svarus. Nidos kalendorių ir 
kaklaraiščių išplatinau už 57 dolerius. 
Turiu užsisakęs 7 laikraščius, sumoku jų 
prenumeratą ii- dar vis pridedu aukų.

Čia pažymėjau, kur priklausau ir kad 
esu prisidėjęs ir pinigais, tam, jog A. P. 
nepriskaitytų manęs prie tų niekur nepri
tampančių. Žinoma, yra ir tokių veikėjų, 
kurie nori priklausyti ten, kur nėra nario 
mokesčio, kur galima veltui įeiti į paren
gimus ir ten gardžiai pasivalgyti. Manau, 
A. P. man pritars, jei aš tokius pavadinsiu 
organizacijų ar klubų išnaudotojais.

Norėčiau ir A. P. pagirti, bet gaila, kad 
nėra kaip, štai ir jo klubas: per 7 metus 
tik 12 steigėjų valdyba tebuvo.

Mane už pasidarbavimą Balfas apdova
nojo specialiu Balfo pieštuku, didelio for
mato Sibiro lietuvaičių maldaknyge lietu
vių ir anglų kalbomis ir Žalgirio mūšio 
paveikslu.

U
Mielas Redaktoriau.

filosofai niekada rimtai netraukė ma
nęs. Pasirinkti vieną kurį nors jų reikštų 
juk užsidėti sau apynasrį ir paduoti kam 
nors jo pavadį ir leistis vedamam. O aš 
nenoriu būti vedamas ir bijau, kad manęs 
nenuvestų ten, kur nenoriu. Su filosofais, 
ypač gyvaisiais, tokių dalykų juk nesun
kiai gali pasitaikyti, nes ir jie patys kaita
lioja kelio kryptį. Ana, paimk tą garsųjį 
britų filosofą Bertrandą Russelį, kaip sa
koma, patį žymiausią gyvą britų filoso
fą, ir prasek jo biografiją. Jeigu ką joje 
rasi, tai tik blaškymąsi maždaug iš vieno 
kraštutinumo į kitą. Arba paimk Nietz- 
schę, kurio mokslu Hitleris grindęs savo 
valstybinę viziją. Nebeliko nei Hitlerio, 
nei vizijos. Arba paimk Marksą, kurio 
mokslu dabar tariamai pagrįstas daugelio 
ir net didelių valstybių gyvenimas. Vargo, 
skurdo, šalo senis, rašydamas savo darbus, 
ir vis norėjo, kad skurstantieji ir pa
žemintieji galėtų būti pakelti. O kaip jie 
skurdo ir buvo pažeminti, taip ir tebėra.

Štai kodėl manęs netraukia filosofai ir 
aš nepaduodu jiems pavadžio į rankas. 
Gera, kai kas nors veda, nes tada, rodos, 
lengviau būna eiti. Bloga, kad nežinai, kur 
nuves.

ir ge- 
tokie

kad

visokiausių blogybių, jog jų 
net ir į jaučio odą (be kita 
tur būt, visi atsimename, se- 
odas velniai rašydavo mūsų

Antanas Barančiukas

Nors nepasidavęs jokiai filosofų įtakai, 
vis dėlto šįkart norėčiau iškelti filosofinį 
klausimą: ar gali bloga išeiti į gera 
ra išeiti į bloga? Manyčiau, kad 
klausimai yra filosofinio pobūdžio.

Pavyzdžiui, mes nuolat sakome,
Sov. Sąjungoje ir jos valdomuose kraštuo
se tiek daug 
nesurašytum 
ko, kaip dar, 
niau į jaučio
nuodėmes, dar, tur būt. tais laikais, kai 
popieriaus nebuvo, arba kad viskas būtų 
stipriau įamžinta patvaresnėje, ilgiau iš
silaikančioje medžiagoje). Jau kuris lai
kas iš spaudos mes pastebime, kad jie ir 
tėvynę dvejaip rašo: mažytę mūsų Lietu
vą mažąja raide, o didžiąją Stalino ir jo 
įpėdinių imperiją — didžiąja. Tai ir čia 
sakome: matai, kokie jie velniai! Sakome 
ir žiūrime, ar jiems gal net ragai dygsta. 
O mes patys norime — rašome savo tėvy
nę mažąja raide, norime — rašome didžią
ja. Kaip tas mano bičiulis sako, čia gi ne 
Sov. Sąjunga! Teisingai, čia pilna laisvės, 
ir ji kartais net pro akis ir pro nosį sun
kiasi, nebe tik pro gerklę. Mes, pavyzdžiui, 
iš tos didelės laisvės kartais savo spaudo
je prof. Kolupailą ir prof. Kairį esame bu
vę pakrikštiję Stasiais, nors jie nuo pat

Vasaros stovykla Alpėse

paūksmėj, 
jaunimo iš 
Belgijos ir 
ir 18 mer-

Jau antra savaitė, kai Italijos Alpėse, 
autonominiam Aostos slėny, prie tikrai 
žavingo Alpių karalaičio Červino-Matte- 
horno, lietuviško kryžiaus 
krykštauja būrys lietuviško 
pačios Italijos, iš Vokietijos, 
Anglijos. Iš viso 27 berniukai 
gaičių.

Stovyklos didžiumą sudaro lietuviukai iš 
Vokietijos, V. Kurgono su tėvu Konstan
tinu. OFMCap. suverbuoti Westfalijos apy
linkėj.

Kadangi berniukų tik vienas pilnai ap
simokėjo, o kiti neįstengė nei 4 markėm 
prisidėti, tai reikėjo prašytis paramos. 
Berniukų stovyklą parėmė: Balfas prie 
300 dol. pridėdamas dar 200, J. Vaineikis 
iš Chicagos — 20 dol.. T. Mickus iš Briu
selio — 40 dol.. Vatikano radijo valandė
lės vedėjas kun. dr. Vyt. Kazlauskas — 16 
dolerių.

Kultūriškai stovyklą praturtino V. Ma
tulaitis iš Toronto, prisiųsdamas 111 
skaidrių iš Lietuvos istorijos bei geogra
fijos. „Tebūnie ir mano truputis darbo 
įdėta Jūsų lietuviško darbo palengvini
mui". rašo aukotojas iš užjūrio.

Išvykos į skaidrius ežerėlius bei snie
guotas viršūnes, laužai, dainos, žaidimai, 
sporto rungtynės, bendra malda, žavėji
masis nuostabia gamta, pokalbiai, sveikas 
oras ir geras maistas teigiamai veikia jau
ną kūną ir imlią dvasią.

Berniukų stovyklai vadovauja Romoje 
studijuojantis diak. Hermanas Šulcas, o 
mergaitėms — dr. Birutė Valterienė (ku
riai talkininkauja dukra Audrilė) iš D. 
Britanijos.

Stovykloje ne vienas gal pirmą kartą 
pasijunta lietuvis ir pastebi, kad lietuvių 
esama daugiau, gal pirmą kartą išvysta 
Lietuvos trispalvę, drąsiau taria vieną ki
tą lietuvišką žodį, pradeda šį tą plačiau 
sužinoti apie tėvų gimtąją šalį Lietuvą.

Ir kaip jie dabar, vos po kelių dienų, ar 
tai prie laužo, ar „žąselės“, ar kokią kitą 
lietuvišką dainą, kad net kiti alpinistai gė
risi! O kas ryt, Alpių žydrėn laisvai ky-

lant Lietuvos trispalvei, sutartinai trau
kia „Lietuva, tėvyne mūsų...“!

Bet ir kaip gaila ir liūdna, kad dažnas 
berniukas ar mergaitė teturi tik lietuvišką 
vardą (kurio neretai dar ištarti neįsten
gia). Tokiems Lietuva — tai tolimas, sve
timas, nepažįstamas kraštas...

Spręsdami iš stovyklautojų, turėtume 
sakyti, kad nutautimas Vokietijoje bėga 
šuoliais. Nors buvo užtikrinta, kad stovyk
lautojai lietuviai, tačiau užtikta tik viena 
mergaitė (Ramunė Beyer), kuri 
kai šiek tiek supranta, o kiti — 
džio!

Tokiems, aišku, nepakanka 3
stovyklos, kad pilnai atgimtų lietuvybei.

Yra kuo susirūpinti. Alpininkas

lietuviš-
anei žo-

savaičių

PRAEITIES NUOTRUPOS

Liet. Raudonojo Kryžiaus pirm. dr. D. 
Jasaičio pranešimu, 1947 m. Vokietijoje 
gyvenančių pabėgėlių maisto davinys tu
rėjo prancūzų zonoje apie 1200 kalorijų 
vienai dienai, britų zonoje — apie 1500 
kalorijų, amerikiečių zonoje — apie 2000 
kalorijų.

t i t
Nepriklausomos Lietuvos iždas didžiau 

sias pajamas gaudavo iš akcizų, muitų ir 
monopolių. Iš šitų šaltinių valstybės iždas 
surinkdavo daugiau kaip 50 nuoš. visų 
savo pajamų. 1933 m. valstybės pajamos 
buvo 256.862.000 litų. Didžiausios paja
mos gautos 1938 m. — 370.993.000 litų. 
Metinės savivaldybių pajamos sukosi apie 
60 milijonų litų.

t t t
1916 m. JAV Lietuvių Dienos proga bu

vo surinkta 130.000 dolerių, ir pinigai 
įnešti į Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
kasą. Tuomet vyko pirmasis pasaulinis 
karas, ir sulinktųjų pinigų negalima bu
vo Lietuvon pasiųsti. Prie surinktosos su
mos dar pridėjęs 100. 000 dolerių, Ameri
kos Raudonasis Kryžius 1919 metais 
tuos pinigus Lietuvon siuntė vaistus 
medicinos reikmenis.

V. Vytenietis

už

vaiko dienų nešiojo Stepono vardus. Lais-

Šventos teisybės vardan anądien britų 
laikraštis The Daily Telegraph klausė 
tautinių šokių festivalį Midlesbrough 
mieste ruošusi komitetą: ar jis žino, kur 
yra Kaunas? Komitetas savo programoje, 
kaip žinome, Kauną buvo priskyręs Rusi
jai, nors paskui, lietuvių raštais paragin
tas, atsiprašinėjo ir prižadėjo stengtis pa
sitaisyti.

Lietuvį padaryti rusu nebe naujiena. 
Toks klydimas ir klaidinimas kartojamas 
ir kartojamas britų, vokiečių ir kitų kraš
tų spaudos kiekviena proga, kai tik kur 
nors pasirodo sportininkai, dainininkai, 
šokėjai ar griežėjai iš Lietuvos. Lietuvu- 
viams, aišku, tai skriauda, o kas dėl to 
kaltas?

Jeigu Lietuva nebūtų įjungta į Sovietų 
Sąjungą, tai taip nebūtų, nes Sov. Sąjun
gos įvaizdis svetur reiškia Rusiją. Rusija, • 
ir gana. Kas čia dar terliosis atskirti, ko
kia yra tautinė šio ar kito žmogaus kilmė! 
Mus tai erzina, bet čia gi ne Sov. Sąjunga, 
čia kaip kas nori, taip daro ir vadina nesi- 
smulkindamas ir nesirūpindamas kokia 
nors atsakomybe. Jeigu ten tėvynę para
šysi didžiąja raide, turėdamas galvoje Lie
tuvą. tai gali būti sudrausmintas.-O čia iš 
lietuvio gali labai lengvai rusu išvirsti.

Va, tau įrodymai, kad gera gali ir į blo
ga išvirsti, o bloga kartais ir į gera.

Ar šitaip kada nors mokė filosofai, tai 
jau būtų kitas klausimas.

Tavo Jonas

KAIMAI, VIENKIEMIAI IR 
GYVENVIETĖS

Maskvos laikraštis Sielskaja žizn (Kai
mo gyvenimas) birželio 15 d. paskelbė 
Ksavero Kairio (pirmojo vicepremjero 
Vilniuje) straipsnį vardu „Atsisveikinant 
su vienkiemiais“. Jame papasakota dabar
tinė Lietuvos vienkiemių padėtis. Rašo, 
kad Lietuvoje dabar kaimo vietovėse yra 
345 tūkstančiai gyvenamųjų namų, iš ku
rių 263 tūkstančiai — vienkiemiai. Kaimo 
gyvenvietėse esą įsikūrę apie 100 tūks
tančių šeimų, o vienkiemiuose tebegyvena 
daugiau kaip 310 tūkstančių šeimų (tad 
beveik kiekviename vienkiemyje jau gy
vena dvi šeimos!). Kiekvienam šimtui 
hektarų žemės naudmenų (t.y., dirvų, pie
vų ir ganyklų) tenka septyni vienkiemiai.

Esą numatyta visus tuos vienkiemius 
sukelti į 4.700 kaimo gyvenviečių, iš ku
rių 1.913 būsiančios pagrindinės, o kitos 
tik pagalbinės.

Labai uniformiškos tos gyvenvietės ne
būsiančios, nes esą rekomenduojama sta
tyti trobesius pagal 18 įvairių projektų 
dviaukščiams daugiabučiams namams ir 
net 53 projektus vienaaukščiams ar dvi
aukščiams vieno buto namams.

Bet atsisveikinimas su vienkiemiais at
rodo dar labai ankstyvas. 1966 metais į 
gyvenvietes yra perkelti tik 276 vienkie
miai. Praėjusiais metais perkėlimas vyko 
jau pagreitintuoju tempu, ir todėl perkel
ta 1.829. šiemet numatyta perkelti net 
3.500 vienkiemių^ bet statybininkai jau 
nebesuspėja plano įvykdyti.
tempas ir būtų pasiektas bei išlaikytas, 
tai su vienkiemiais būtų atsisveikinta tik 
apie 2015- tus metus... (E)

Jeigu toks

— Sydnėjaus pašte Australijoje prakiu
ro indas su tarkuotais česnakais, ir visi 
paštininkai išbėgiojo ir laukė, kol tas in
das bus iš siuntinių paskirstymo sandėlio 
pašalintas.

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES

INVESTMENTS LTD.,
HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734
ir 

PALANGA PROPERTIES LTD.,
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT

moka 7% (grynais) 
už investacijas 5 metams ir ilgiau 

ir 
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME 

VISUS PALIKIMO REIKALUS.

421

Dėl smulkių informacijų rašykite: 
Z, JURAS,

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
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LONDONAS
DAUGĖJA SVEČIŲ

Londono Lietuvių Namuose kelias die
nas atostogų praleido solistė Vida Gaspe- 
rienė ir „Europos Lietuvio“ bendradarbis 
Henrikas Gasperas.

Iš toliau buvo atvykę Povilas Dragūnas 
ir Petras Miklovas.

NORVAIŠOS LONDONE
Pramoginių šokių šokėjai kauniečiai gy

dytojai Česlovas ir Jūratė Norvaišos atvy
ko į Londoną.

Č. ir J. Norvaišos yra laimėję eilę pra
moginių šokių pirmenybių Pabaltijyje, ry
tų ir vakarų Europoje. Londone šokėjai 
buvos du mėnesius, kur jie, gavę British 
Council stipendiją, studijuoja anglų pra
moginius šokius. (r)

K. P. ŽYGAS LONDONE
Rugpjūčio 2-4 d.d. Londono Lietuvių 

Namuose buvo apsistojęs architektas K. 
P. Žygas, Harvardo universiteto JAV dės
tytojas.

Visuomenininkas, Santaros-Šviesos vei
kėjas, 3 metus išbuvęs Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos pirmininku 
(tas pareigas praeitą mėnesį perdavęs či- 
kagiečiui A. Augaičiui), K. P. Žygas iš 
Londono išvyko į Belgijos Ghentą, kur 
universitete dalyvaus tarptautiniame se
minare. K. P. Žygas tikis nuvykti ir į 
Studijų savaitę Vokietijoje. (r)

VYTENIECIŲ PAMALDOS

Pranešu, kad jau yra užprašytos Vyte- 
niečių pamaldos, kurios bus laikomos Lon
dono lietuvių bažnyčioje rugpjūčio 25 d., 
sekmadienį, 11 valandą.

Prašau tą dieną gausiai dalyvauti ir pa
simelsti už žuvusius ir mirusius 9 pėsti
ninkų L. K. Vytenio pulko karius.

V. Zdanavičius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugp. 18 d., 11 vai., 
Liet. Jaunimo Židinyje.

DERBYJE — rugp. 18 d. liet, pamaldų ne
bus.

NOTTINGHAME — rugp. 25 d., 11 vai., Ži
dinyje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 1 d., 11 vai., 
Židinyje.

JAUNIMUI
LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO 

TEKSTAS
Šią vasarą laikantiems lietuvių kalbos 

egzaminą Londono universitete iš anglų į 
lietuvių kalbą teko išversti tokį tekstą:

It was getting dusk when we reached 
home. Mamma sat down to the piano, 
and we children brought paper, pencils, 
and paints, and arranged ourselves at the 
round table to draw. I had only blue 
paint; but for all that I took it into my 
head to draw the hunt. Having very vi
vidly depicted a blue boy on a blue horse, 
and blue dogs, I was in doubt whether 
one could paint a blue hare, and ran in 
to papa's study to consult him. Papa was 
reading something, and in answer to my 
question whether there were blue hares, 
replied, „Yes, my dear, there are,' without 
raising his head. I returned to the round 
table and painted a blue hare, but then 
found it necessary to change the hare in
to a bush. I did not like the bush either, 
and made it into a tree, then the tree into 
a cornstack, and the stack into a cloud, 
and finally I so smeared my whole sheet 
of paper with blue paint that I tore it up 
in vexation, and sat down to dream in the 
lounge chair.

Be to, dar teko parašyti rašinį iki 250 
žodžių lietuvių kalba, pasirenkant vieną 
iš šių temų,: a. Jaunimo klubai, b. Diena 
užmiestyje, c. Sapnai, d. Katės ir šunys.

PAKEISTAS GRANDIES ŠOKIŲ 
LAIKAS

Londono šokių grupė Grandis, kuri tu
rėjo spalio 11 d. pasirodyti St. Pauls ka
tedroje, dabar informuoja mus, kad jai 
teks ten dalyvauti anksčiau negu buvo nu
matyta. Tas pasirodymo laikas atkeltas į 
rugsėjo 30 d.

Grupės šokėjai kiekvieną sekmadienį 
renkasi Lietuvių Klube rytiniame Londo
ne ir ten daro repeticijas. Tačiau laikas 
bėga. Iki pasirodymo liko nebe kažin kiek 
savaičių, o per tą laiką jiems reikia pasi
ruošti, kad pasiektų profesionalų lygio.

Šventėje mūsų grupė eis pirmoji — ji 
pradės tą šokių vakarą. Kitos dalyvaujan
čios grupės: lenkų, ispanų ir žydų.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Europos Lietuvį ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 7 sv. 
18 šil. 4 p. P. Girnys, 10 dol. prof. R. Sea
ley, 1 sv. A. Čebatoriūnas, 5 šil. 6 p. J. Na- 
ginevičienė, po 3 šil. R. Malinauskas, K. 
Zdramys, P. Navakauskas ir A. Gerdžiū- 
nas.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

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

KETVIRTIESIEMS MOKSLO METAMS

Prie Židinio rugsėjo 4 d. prasideda ket
virtieji mokslo metai. Maloniai kviečiame 
mokslams ir liet, bendrabučiui berniukus 
užrašyti nedelsiant.

MANCHESTER^
KREPŠINIO RUNGTYNĖS

Rugpiūčio 17 d., 4 vai. p.p., Mancheste- 
rio Lietuvių Socialinio Klubo sodely įvyks 
krepšinio rungtynės tarp Wolverhampto- 
no Vilties I ir II komandų iš vienos pusės 
ir Manchesterio lietuvių Lithuanica ir 
Rochdalės anglų krepšinio komandos iš 
kitos pusės.

Prašome tautiečių atvykti pasižiūrėti tų 
rungtynių.

Sporto Vadovas

PO LIETUVIŠKO VISUOMENINIO 
DARBO VĖLIAVA

Savo laiku vyrai ir moterys, gerokai pa
galvoję, nutarė Laisvės kovų metus minė
ti per visus šiuos metus. Ir taip prasidėjo 
rūgiapiūtė. Kiekvienas šeštadienis ar sek
madienis buvo, yra ir bus skirtas suėji
mams, kuriuose prisimenamas nepriklau
somybės paskelbimo penkiasdešimtmetis. 
Visi organizuoti vienetai stojo darban, o 
visi kiti atėjom į talką. Štai tik vasaros 
įvykiai.

Ramovėnai suruošė Dariaus ir Girėno 
minėjimą. T. Burokas savo paskaitoje pa
bėrė ištisą poetinių minčių pluoštą apie 
tuos didvyrius. Vyrų oktetas, mergaičių 
kvartetas, Motūzos eilėraščiai sudarė me
ninę programą. Suruoštas tradicinis bir
želio varduvininkų pobūvis ir išvykstan
čio į Australiją Jaso išleistuvės. Nesigai-

NOTTINGHAM!) SĄSKRYDIS
Rugpjūčio 31 d. Nottinghame vyks lie

tuvių sąskrydis.
Lietuvių jaunimui tai ir vėl graži pro

ga susitikti, pabendrauti ir pasilinksmin
ti.

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS
Prieš trejetą savaičių Jaunimo Skyrius 

paskelbė fotografijų konkursą, kviesda
mas visus jame dalyvauti.

Taigi siųskite savo fotografijas. Jeigu 
dėl kurios nors fotografijos suabejotumė
te, ar ji galėtų būti tinkama, dar neuž
mirškite, kad konkurse jų gerumą spręs 
komisija. Gal ta jūsų fotografija bus at
rinkta, kaip ypač įdomi.

Premijos: pirmoji — 2 sv., antroji — 1 
sv.

Laimėjusioji konkursą fotografija bus 
išspausdinta mūsų skyriuje. Paskutinis 
laikas atsiųsti — iki spalio 1 d.

nnn U LI ARIOSI OS
I U r s A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

*1. Mony Mony
— Tommy James & The Shondells

2. I Pretend — Des O'Connor
3. Macarthur Park — Richard Harris
4. Fire — Crazy World of Arthur Brown
5. Baby Come Back — Equals
6. This Guy's in Love — Herb Alpert
7. Mrs. Robinson —S>mon & Garfunkel
8. Yummy, Yummy, Yummmy

— Ohio Express
*9. I Close My Eyes and Count to Ten

— Dusty Springfield
*10. Help Yourself — Tom Jones

Pastaba: * ženklu atžymėtosios plokštelės 
ankstyvesnėmis savaitėmis mūsų buvo 
numatytos kaip „Geriausios savaitės 
plokštelės“.

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

Universal — Small Faces 

lėta prakalbų, dainų, valiavimų. O visa 
šimtinė svetelių vėl pasijuto lyg Lietuvo
je.

Staigmeną suteikė Manchesterio kultū
rinio būrelio leidžiamojo biuletenio su
rengtasis spaudos pobūvis. Čia tai pirmas 
toks įvykis, kuris dėl savo originalumo tu
rėjo gražų pasisekimą. Ta proga parinkta 
aukų atstovui, važiuojančiam į lietuvių 
seimą Amerikoje.

P. Pūras, kaip to parengimo iniciatorius, 
užsitarnavo valiavimų.

Lietuvių Namų narių visuotiniame su
sirinkime prisimenama Nepriklausomybės 
diena, pagerbiami žuvusieji. Namų šeimi
ninkai pasiryžę visus patenkinti, paremti, 
puošti patalpas ir visoms organizacijoms 
padėti. Pusmetinė apyvarta siekė kone 
tūkstantį svarų.

Mūsų jaunimo skyrius Lietuvių Namuo
se suruošė gegužinę. Namų didžiuliais me
džiais apaugusioje aikštėje jie atliko visą 
programą. Sušokami 4 tautiniai šokiai, ku
rie atrodė kaip gėlynas. Wolverhamptonie- 
čiai ir Rochdalės krepšininkai sužaidė pa
rodomąsias krepšinio rungtynes. Manches
terio senieji ir jaunieji virvės traukime vi
sus nunešė. Linksmieji sporto numeriai ir 
įvairenybės bei gražus oras visus pradžiu
gino. Vėliau jaunimas šoko šiuolaikinius 
šokius, o senimas plėšė anų laikų geguži
nių dainas.

Mokykla pradėjo vasaros atostogas, ir 
jaunosios mokytojos (buvusios tos pat mo
kyklos auklėtinės) gaus pailsėti. Skautai 
ruošiasi siųst net visą dešimtukę į Europos 
lietuvių skautų stovyklą Vokietijon.

Lietuvių Namų krepšinio komanda įsi
gijo uniformas, įsirengė aikštę, treniruo
jasi ir jau greitai išeina į viešas rungty
nes.

Lietuvių Namų moterų sekcija irgi pa
judėjo ir pradėjo organizacinį darbą. Pati 
pradžia, bet vilčių gana daug. Sėkmės ir 
nepalūžti! D. Dainutis

WOLVERHAMPTONAS
PUIKUS LAIMĖJIMAS

Vėl Viltis susilaukė gražaus aprašymo 
ir fotografijų vietiniuose laikraščiuose. 
Mat, Viltis supliekė C. B. Smith krepšinio 
komandą 38:40. Šios rungtynės sutroukė 
daug žiūrovų.

C. B. Smith per pirmąsias 5 minutes ve
dė 10:2, ir atrodė, kaip ir buvo pranašau
to, kad Viltis neatsilaikys prieš senuosius 
vilkus (C. B. Smith komandoje žaidė visi 
Vilties senieji žaidėjai). Bet Vilties jauno
sios jėgos nepasiduoda ir išlygina rezulta
tą į 10:10. Pirmas kėlinys baigiasi 20:21 
C. B. Smith naudai. Po pertraukos žaidi
mas nesikeitė. Bet beveik paskutinę minu
tę Viltis jau dviem taškais veda — 36:34. 
C. B. Smith išlygina į 36:36. Viltis vėl ve
da 38:36. C. B. Smith pakeičia žaidėjus ir 
išlyginu į 38:38. Rungtynės baigiasi, bet 
Viltis jau turi 40:38! Publika rėkia ir ne
galima girdėti teisėjo švilpukų. CBS ban
do ilgą metimą, bet teisėjas parodo, kad 
rungtynės baigtos.

Taigi Viltis užėmė pirmąją vietą Bert 
Williams taurės pirmenybėse ir antrąją 
vietą apygardos lygoje.

Gerai kovota ir sportiškai pasirodyta.

V. Kelmistraitis

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

lusnasiartsrtwiwiwusiarumsiKUBiJKi

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.

ststsisisisisisisisisisisisisi

Katalikai organizuojasi
Stovyklų laikams užsibaigus, ir Vokieti

joje likę lietuviai pradėjo sėslu gyvenimą. 
Pagal religiją susidarė skaičium maždaug 
lygios dvi grupės: protestantai ir katali
kai. Katalikams vadovauti Vatikanas pa
skyrė kapuciną tėv. Alfonsą Bernatonį. 
Parapijų tikrąja to žodžio prasme nepasi
sekė sukurti, nes buvo per maža žmonių ir 
per plačiai jie buvo išsisklaidę. Tad buvo 
sukurt centrai, iš kurių kunigai patarnau
ja tikintiesiems. Tokių centrų yra 11. Jie 
pažįstami pagal kunigų pavardes.

1. Prel. dr. Jonas Aviža, talkinamas kun. 
Augustino Rubiko, aptarnauja Muenche- 
no. Passau ir Regensburgo vyskupijas. 
Pagrindinis lietuvių katalikų susibūri
mas yra Muenchene.

2. Kun. dr. Jonas Petraitis rūpinasi 
Augsburgo vyskupijos lietuviais katali
kais. Jo centrinė bendruomenė yra Mem- 
mingene. Mažesnės grupės sutinkamos Di- 
liingene, Ulme, Augsburge.

3. Kun. Kazimieras Kenstavičius gyvena 
Eichstaetto vyskupijoje, Feuchte. Iš čia 
lanko taip pat Bambergo bei Wuerzburgo 
vyskupijas. Aiškaus bendruomeninio cent
ro neturi.

4. Kun. Kazimieras Senkus globoja Rot- 
tenburgo vyskupijos lietuvius katalikus. 
Jo gyvenvietė ir pastoracinis centras yra 
Stuttgarte.

5. Kun. Jonas Riaubūnas yra Vasario 16 
gimnazijos, o tuo pačiu ir jos artumoje gy
venančių lietuvių katalikų kapelionas. Jo 
darbo sritis yra Freiburgo ir Mainzo vys
kupijose.

6. Kun. Bronius Liubinas gyvena Kai- 
serslauterne. kur yra centras Speyerio 
vyskupijai. Jis patarnauja dar lietuviams 
Freiburgo arkivyskupijoje su centru 
Schwetzingene ir Triero vyskupijoje, kur 
aiškaus centro nėra.

7. Tėv. Alfonsas Bernatonis su kun. Vin- 
gaudu Damijonaičiu darbuojasi Mainzo 
vyskupijoje, Freiburgo arkivyskupijoje su 
bendruomene Rastatte. Fuldos vyskupijo
je su centru I-Ianau ir Limburgo vyskupi
joje, kur nėra aiškaus lietuvių susibūri
mo.

8. Kun. Jonas Dėdinas veda pastoraciją 
Koelno ir Aacheno vyskupijose.

9. Tėv. Konstantinas Gulbinas, kapuci
nas, iš Vestfalijos Muensterio aptarnauja 
lietuvius katalikus Muensterio ir Esseno 
vyskupijose. Jo didžiausia bendruomenė 
yra Muehlheime, Ruhro krašte.

10. Kun. Petras Girčius gyvena Osna- 
bruecke, kuris yra vyskupijos miestas, rū
pindamasis ten gyvenančių lietuvių kata
likų dvasiniais reikalais. Lietuvių katali
kų dar yra Vechtoje ir Bad Zwischenahne.

11. Kun. Vaclovas Šarka skraido pačioje 
šiaurinėje Vokietijoje. Šalia savo gyvena
mojo Hamburgo, lanko lietuvių susibūri
mus Lebenstedte, Hannoveryje Gaestach- 
te, Pinneberge, Luebecke, Neustadte ir kt. 
Pagal vyskupijas, jis susiduria su Hildes- 
heimu, Osnabruecku ir Paderbornu.

Šis lietuvių katalikų susigrupavimas 
yra jau daugiau kaip 15 metų senumo. 
Prel. dr. Jonas Aviža, sielovados vadova
vimą perėmęs iš tėv. A. Bernatonio, čia 
nieko nepakeitė. Tačiau jo laikais, skati
nant II Vatikano santarybos dvasiai, imta 
rūpintis, kad, šalia kunigų, būtų įkurtos 
pasauliečių katalkų tarybos, o jų visų bū
tų sudaryta Vokietijos lietuvių katalikų 
taryba.

Praeitą žiemą ateitininkų suvažiavime 
Bad Woerishofene buvo išrinkta iniciato
rių trijulė tai tarybai rinkti. Jai priklau
sė muencheniečiai: A. Grinienė, J. Lau
kaitis ir J. Kairys. Jie, glaudžiai bendra
darbiaudami su sielovados direktorium 
dr. Aviža, atliko visus paruošiamuosius 
darbus ir liepos 6-7 d.d. sukvietė kapelio
nų ir parapijų tarybų suvažiavimą Vasa
rio 16 gimnazijoje. Susirinko apie 40 va
dovaujančių lietuvių katalikų, jų tarpe 10 
kunigų. Iniciatorių vardu dipl. teis. J. 
Kairys tarė atidarymo žodį ir pateikė dar
bų tvarką. Darbo prezidiuman buvo iš
rinkti dipl. teis. J. Lukošius iš Huettenfel- 
do (pirm.), S. Liucienė iš Stuttgarto 
(sekr.) ir taip pat stuttgartiškis A. Šu
kys nariu.

Solidų pagrindą svarstymams padėjo 
prel. Avižos paskaita apie pasauliečų da
lyvavimą Bažnyčios misijoje. Kalbėtojas 
medžiagą sėmėsi iš II Vatikano santarybos 
dokumentų. Paskaitą sekė gyvos ir vaisin
gos diskusijos.

Toliau buvo kalbama apie parapijų ta
rybų veiklos gaires. Buvo sudaryta komi
sija (kun. Br. Liubinas, dir. V. Natkevi
čius, mokinys P. Nevulis ir kun. A. Rubi- 
kas), kuri tas gaires paruošė, o susirinki
mas, išsamiai padiskutavęs, jas priėmė. 
Štai jos:

1. Religinis sąmoningumas: a. religiniai 
pokalbiai ir paskaitos aktualiais klausi
mais bent kartą į 2 mėnesius, b. religine 
spauda, c. bendri pasisakymai dėl pamoks
lo. 2. Nuoširdus abipusis kontaktų palai
kymas tarp kunigo ir pasauliečių: lanky
mas, informavimas. 3. Karitatyvinė ir so
cialinė veikla: kiekviena bendruomenė ar 
jos padalinys per tam tikrus parinktus as
menis rūpinasi ligoniais ir kitais pagalbos 
reikalingais. 4. Religija reiškiasi tautinė

mis formomis. Todėl: a. reikia palaikyti 
lietuviškas religines tradicijas, b. dalyvau
ti lietuvių visuomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje, c. sudaryti sąlygas jaunimui da
lyvauti lietuvių religiniame gyvenime. 5. 
Tarybos dalijasi viena su kita patirtimi ir 
apie savo patirtį informuoja Vokietijos 
lietuvų katalikų tarybą.

Vėliau buvo priimtas Vokietijos lietu
vių katalikų tarybos statutas, kurio pro
jektą buvo paruošusi iniciatorių trijulė. 
Pirmasis statuto punktas sako, kad Tary
bų yra Vokietijos lietuvių katalikų veiklos 
vyriausiasis organas. Trečiame punkte nu
rodoma jos sudėtis: 4 nariai rinkti Vokie
tijos lietuvių katalikų parapijų tarybų su
važiavimo, 2 skirti Ateitininkų sendrau
gių ir studentų sąjungų ir ex officio Sie
lovados direktorius ar jo atstovas. Suva
žiavimas čia pat išrinko 4 narius. Tai Ali
na Grinienė, Justinas Lukošius, Vincas 
Natkevičius ir dr. Jonas Norkaitis. Eina
mųjų reikalų tarpe buvo svarstyta pamal
dų technika, Lietuvių bendruomenės rei
kalai ir pasirašytas prašymas Šv. Tėvui, 
kad paskirtų Europos lietuviams vysku
pą.

Sekmadienio pamaldos vyko koncele- 
bracijos būdu, dalyvaujant prel. Avižai, 
kunigams Liubinui, Petraičiui, Senkui ir 
Šarkai. Pamokslą pasakė kun. Liubinas. 
Suvažiavimo pasveikinti buvo atvykęs 
Vokietijos LB pirm. inž. Jonas K. Valiū
nas. Galima laikyt, kad šis suvažiavimas 
yra vienas iš kertinių akmenų tolimesnės 
veiklos statybai. Jis pasisekė. ELI

VALANDOS SU DAINA

Juzė Krištolaitytė - Daugėlienė atvyko 
V. Vokietijon aplankyti savo sunkiai ser
gančio brolio Vytauto, bet nepamiršo pasi
imti nė gaidų. Tad kai kun. Liubinas pa
klausė, ar nesutiktų kur nors lietuviams 
padainuoti, ji tuoj pat atsakė teigiamai. 
Laiko nebuvo daug. OrOganizuota vikriai.

Dainininkei teko eiti į sceną liepos 12 d. 
Vasario 16 gimnazijos mokslo metų pabai
gos koncerte. Kaethe Buetetner palydint, 
atlikta kelios lietuvių liaudies dainos, ke
lios lietuviškos kompozicijos ir Gildos ari
ja iš Rigoletto. Klausytojai sužavėti. Vie
na mokytoja sakė, kad tai nelauktas atpil
das už sunkų visų metų darbą, leidžiąs 
užmiršti visus vargus. Dainininkę prista
tė ir padėkojo dir. V. Natkevičius.

Schwetzingene koncertą organizavo lie
tuvių kuopa savo patalpose. Dalyvavo lie
tuvių kuopos nariai, amerikiečiai, vokie
čiai ir lietuviai. Programoje 5 liaudies dai
nos, harmonizuotos St. Šimkaus, J. Gau- 
bo. J. Kairiūkščio, A. Bražinsko ir J. Ind
ros, Schuberto Žuvelė ir Mozarto Lopšinė, 
A. Kačanausko, J. Tallat-Kelpšos, B. Bud- 
riūno kūriniai, Cherubino arija iš Figaro 
vestuvių, Gildos arija iš Rigoletto ir dar 
viena arija, išprašyta klausytojų nesiliau
jančio plojimo. Dainininkę pristatė ir po 
koncerto padėkojo kuopos vadas kpt. J. 
K. Valiūnas.

Kaiserslauterne koncertą organizavo 
vietos lietuvių katalikų parapija. Jis vyko 
tuoj po lietuvių pamaldų, kurių metu J. 
Krištolaitytė pradžiugino maldininkus 2 
giesmėm. Koncerte buvo išpildyti tie pa
tys dalykai kaip ir Schwetzingene, tik dar 
su priedu. Pianinu palydėjo ponia Zimnol. 
Solistę publikai pristatė vietos lietuvių ka
pelionas kun. B. Liubinas, o jai padėkos 
žodį tarė parapijos tarybos narys J. Bara- 
sas. Dalyvavo ne tik lietuviai, bet buvo ir 
vokiečių. Kai kurie dalyviai buvo atkelia
vę iš Saaro krašto ir kitų tolimų vietovių.

Visi koncertai puikiai pasisekė. Juose 
dalyvavusieji yra labai dėkingi solistei J. 
Krištolaitytei - Daugėlienei, kad ji, nepai
sydama savo liūdesio, sugebėjo kitiems su
teikti tokio didelio džiaugsmo. ELI

PROJEKTAS JONAVAI

Kaune baigiami ruošti projektai Jona
vos miesto Žeimių gyvenamajam mikrora 
jonui.

Pagal projektą numatomi gyvenamieji 
namai 12.000 jonaviečių, be to, prekybi
niai centrai, viešbutis, 4 vaikų darželiai, 
sporto aikštė, poilsio įrenginiai.

Jau statoma 1720 vietų vidurinė mokyk
la ir 250 vietų ligoninė su poliklinika ir 
infekciniu skyrium.
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