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Kramtomoji guma ir inteligencija

leris^si/K?'^ aktoriUs ^tautas Kanc
leris su Klaipėdos miesto kultūros sky
riaus inspektorium ir Tiesos korespon
dentu sumanė pažvelgt į Klaipėdos mies14 „atvykėlio akimis“.
„Atvykėliai“ mato, kad Klaipėdoje jau
mažiau dulkių. Daug kur esą užsėta žolės,
ir nuo to daugelis gremėzdiškai atrodžiu
sių namų dabar daug patraukliau atrodą.
Tik senamiestis vis dar — „perlas šiukšlė
se : „iškuopus purvą, nuvertus biaurius
sandėliukus ir pašiūres, jis sužėrėtų. Deja, kol kas tokio entuziazmo nematyti“
Užsiminė „atvykėliai", kad Klaipėdoje
galėtų būti daugiau fontanų — jUk van
dens yra! - ir kad būtų daugiau paminklų. Mažvydui, Donelaičiui, St. Šimkui ku
ris čia kadai įsteigė muzikos mokyklą...
Bet tie dalykai dabartiniams „klaipėdie
čiams“, greičiausia, nerūpi. Juk „trečdalis
klaipėdiečių visą laiką būna jūroje“ At
seit, daugiau kaip 30.000 tų „klaipėdiečių"
yra jūrininkai, surinkti čia iš visų Rusi
jos pašalių... (Kam jiems toki pamink
lai!).
Po kelių mėnesių plaukiojimo tie jūri
ninkai gyvenimą randa ne visada tokį,
„kokiu didžiuojamasi“. Mat, kapitalistinių
kraštų uostuose papročiai esą nešvankūs.
Užsieniečiai jūreiviai, esą, tuos nešvankius
papročius norėtų matyt ir Klaipėdoj:
„Jie stengiasi išvesti iš doros kelio mūsų
jaunimą, nupirkti jį nailonu, guma, porno
grafija ir seksu". Aiškiau tariant, užsie
niečiai jūreiviai skatina spekuliaciją ir
prostituciją. Visa tai „vyniodami į vatą“,
stebėtojai verčia kaltę užsieniečiams jū
reiviams, o apie tą 30. 000 „savųjų“ —
koks jų indėlis toj srity — jie, matyt,
„nieko negirdėjo“.
Stebėtojai labai uoliai vengia prasitar
ti, kad tarp dabartinių „klaipėdiečių“ (ku
rių jau per 100.000) lietuviai yra mažuma,
ir ne jie lemia miesto bruožus. Atsargiai,

an pirštų apie tuos „klaipėdiečius“ stypciodami, stebėtojai primena, kad aukštesni° lygio kultūriniai renginiai prie jų
nelimpa.
„Jūros šventė“ su karnavaline eisena
— gerai. O rytojaus dieną kino teatras ro
dė filmą „Fantomas“. Prieš tai kino teat
re
miesto deputatų tarybos posėdis. De
putatai — Klaipėdos diduomenė, miesto
valdžia — prieš posėdį apgulę kino direk
torę. Visi skuba įsigyti bilietus į „Fanto
mą". Bet... kai prieš porą mėnesių kon
certavo įžymi menininkė — kur net bilie
tai buvę nemokami! — niekas iš tos di
duomenės nepasirodė. Tas pats jaunimo
teatro spektaklyje, tas pats filharmonijos
koncertuose... Klasikinės muzikos koncer
tus, esą, lanko beveik vien muzikos mo
kykloj dėstytojai ir mokiniai. Panevėžio
teatro apsilankymo metu salė buvusi apy
tuštė. Tas pats netgi rodant geresniuosius
tusų filmus...
Aktorius V. Kancleris prisiminė savo
pažintį su prof. Z. Žemaičiu:
„Užteko pabūti viename sambūryje, kad
įsitikintum, koks tai linksmas, draugiš
kas, išmintingas žmogus. Būdavo, atsisė
dame hamake, ir profesorius pradeda de
klamuoti: „Vėlines“ — lenkiškai, „Eugeni
jų Onieginą“ — rusiškai, „Faustą“ — vo
kiškai. Paskambindavo kokį nors Čaikovs
kio kūrinį. Kartą jį paklausė:
— Kaip jūs suspėjote visa tai? — Pro
fesorius atsakė:
— Ogi kitaip mano laikais nebuvo ga
lima. Jei norėjai, kad tave inteligentu va
dintų, privalėjai ir Puškiną, ir Gėtę, ir
Mickevičių, ir Maironį atmintinai mokė
ti, ir čaikovskį, ir Rimskį-Korsakovą pa
skambinti“.
Taip lyg iš netyčių palyginę komunisti
nį auklėjimą su senuoju „buržuaziniu“,
trys stebėtojai pakartojo:
„Jei nori, kad tave inteligentu vadintų
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Rusai nepatenkinti

Rusai spaudžia Čekoslovakijos vadus,
reikalaudami griežtesnių priemonių spau
dai.
Kadangi Čekoslovakijos vadų delegaci
ja išvažiuoja į Maskvą, tai manoma, kad
jai ten bus sunku ginti savo pozicijas prieš
sovietinių vadų puolimus.
Tačiau čekoslovakams sunkiai spren
džiamas būtų ir laikraščių ir televizijos ar
radijo redaktorių valymo klausimas. Jei
dabartinius jie pašalintų, kas užimtų jų
vietas? Maža tėra tokių, kurie norėtų būti
paklusnūs rusų įsakymų vykdytojai —
okupanto talkininkai.
Naktiniai daliniai

Jau kuris laikas naktimis po Prahą va
žinėja sunkvežimiai su rusų kareiviais.
Tai esą specialūs kariniai policijos dali
niai, kurie gyventojams kelią nerimą, kad
juos gali ištikti Stalino laikais kituose už
imtuose kraštuose šimtų tūkstančių liki
mas.

______

kui vietą Čekoslovakijos atstovybėje Jugo
slavijoje, o jis pats — kad savo ekonomi
nėmis reformomis pasukęs į kapitalizmą.
Pastarojo kaltinimo neatlaikė 13 žymių
Čekoslovakijos ekonomistų. „Rude Pravo“
laikraštyje jie atsakė sovietams, gindami
dr. šiko reformas.
Visi tam pačiam maiše

„Pravda“ pakaltino britų laikraščius dėl
jų laikysenos pirmosiomis Čekoslovakijos
okupacijos dienomis, o labiausiai britų
komunistų dienraštį „Morning Star“, ku
ris spausdinęs čekoslovakų emigrantų at
sišaukimus, pogrindinio radijo praneši
mus apie areštus ir nužudymus ir Reuterio ir kitų buržuazinių šaltinių žinias
K>ek bus laikoma kariuomenės?

Vakariečių žvalgybos darosi
išvadas,
kad sovietai Čekoslovakijoje paliks ne ma
žiau kaip vienuolika savo kariuomenės di
vizijų.
Kasdien į vieną Prahos aerodromą at
skrenda po 15 rusų transporto lėktuvų su
Peržiūri savo pozicijas
maistu ir kitokiais tiekimo dalykais.
Romoje susitiko vadai dviejų didžiausių
Kareiviai kerta miškus barakams staty
komunistinių profesinių sąjungų federaci ti. Išduoti žieminiai drabužiai.
jų Vakaruose. Susitikimo tikslas — per
žiūrėti savo pozicijas po Čekoslovakijos Pagundos Husakui
užėmimo.
Sov. Sąjungos užsienių reikalų vicemiToms profesinėms sąjungoms buvo pa nisteris Kuznecovas pasiūlęs Slovakijos
siūlyta susitikti tartis Maskvoje kartu su komunistų vadui Husakui sutikti valdyti
Varšuvos pakto penkių kraštų profsąjun- savo kraštą pusiau autonominėmis teisė
gininkais. Jos pasiūlymą atmetė, nes, kaip mis. Jis pasiūlymą atmetęs, pasilikdamas
vienas laikraštis pasisakė, tai buvęs sovie ištikimas Dubčeko valdžiai.
Jei Husakas sutiktų, nepaklusnūs Čeko
tų noras sudaryti sąlygas pašalinti tų da
bar nepaklusnių profesinių sąjungų va slovakijos vadai susilauktų sovietinio at
pildo: kraštas būtų suskaldytas.
dams.
Žada aprašyti ir apdainuoti

Grupė sovietinių rašytojų ir dailininkų
sovietų .armijos laikraštyje „Raudonojoje
žvaigždėje“ išspausdino atvirą laišką, skir
tą sovietiniams kariams Čekoslovakijoje.
Ten esą lojalūs ir drąsūs kariai būsią
pagerbti dainose. Apie juos būsią rašoma
dainos, poemos ir romanai, dailininkai
įamžinsią jų darbus drobėse.

Kiek nepatenkintųjų?

Ligi šiol 88 komunistų partijos pasauly
je yra pasmerkusios Sov. Sąjungą dėl Če
koslovakijos užpuolimo.
Daugumas tų partijų norėtų persvarsty
ti savo pobūdį — iš tarptautinių persigimti į tautines.
Albanija pasitraukia

Po Čekoslovakijos įvykių komunistinė
Albanija
nutarė pasitraukti iš Varšuvos
Puolamieji neišlaiko
Sovietinė spauda nuolat suranda vis pakto sąjungos.
Albanija oficialiai yra Kinijos šalininkė.
daugelį dalykų, už ką pulti čekoslovakus.
Pavyzdžiui, tarp daugelio kitų priekaiš
tų, paliestas reikalas dr. Šiko, kuris prieš Švedijos rinkimai
Švedijos socialdemokratai laimėjo par
okupuojant kraštą buvo Čekoslovakijos
lamento
rinkimus, pagerindami savo padė
ministerio pirmininko pavaduotojas
irekonominių reikalų tvarkytojas. Dabarti tįIš kitų partijų jie laimėjo 15 vietų.
niai vadai kritikuojami, kad jie davė Ši-

...Tai asmenybės susirūpinimas pačiu sa
vim. O kultūrinis gyvenimas be asmeny
bės neįmanomas“...
Tokie apmąstymai buvo Tiesoj, rugpjū
čio 11 d., rytojaus dieną po to, kai ten pat
buvo paskelbti kompartijos reikalavimai
ugdyti asmenybes linksniavimu: Leninas,
Lenino, Leninui...
(E)

DELEGACIJA VALSTYBĖS
DEPARTAMENTE

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to valdyba su pasitenkinimu atžymi, kad
New Yorke įvykusiame Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seime pasitvirtino reiškinys,
kad visa lietuvių bendruomenės organiza
cija laisvajame pasaulyje yra tvirtai nusi
teikusi veikliai dalyvauti su Lietuvos lais
vės byla susijusiuose veiksmuose ir tuo su
metimu bendradarbiauti su Vyriausiu Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetu ir kitomis ati
tinkamomis institucijomis, vadovaujantis
praktiškai sutariamo talkininkavimo dės
niais.
Tai buvo seimo prezidiumo delegacijos
apsilankymas Jungtinių Valstybių Valsty
bės Departamente su atitinkamu memoran
dumu, liečiančiu Lietuvos laisvės bei ne
priklausomybės reikalą.
Seimo delegaciją į Valstybės Departate lankėsi rugsėjo 3 d., tuoj seimui pasibai
gus. Joje buvo trys seimo prezidiumo na
riai, trijų kontinentų lietuvių bendruome
nių atstovai, būtent, iš Europos — Kęstutis
J. Valiūnas, Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, iš Pietų Amerikos —
kun. Juozas Margis, Argentinos Lietuvių
Bendruomenės atstovas, ir iš Australijos—
Simas Narušis, Australijos Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas (seime dalyvavo 89
pilnateisiai atstovai, jų tarpe 21 iš Australijos, Europos ir Pietų Amerikos, kiti iš
Jungtinių Valstybių ir Kanados, kur lietu
vių bendruomenės didžiausios).
Seimo delegacija į Valstybės Departa
mentą lydėjo Lietuvos diplomatinis atsto
vas Vašingtone Juozas Kajeckas, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas dr. Juozas K. Valiūnas ir Amerikos
Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Eugeni
jus A. Bartkus.
Dvidešimtyje valstybių gyvenantiems
lietuviams atstovaująs seimas savo delega
ciją visų pirma siuntė į Jungtinių Valsty
bių vyriausybę todėl, kad buvo susirinkęs
šiame krašte. Paskirų kraštų lietuvių ben
druomenių delegatai savo keliu perteiks
seimo atsikręipimą savo gyvenamųjų kraš
tų vyriausybėms.
Bendruomenės seimo delegacija pareiš
kė pasitenkinimą tvirtai išlaikytu ligšioli
niu Jungtinių Valstybių vyriausybės nusi
statymu nepripažinti sovietinės okupacijos
teisėtumo Lietuvoje ir skatino Jungtinių
Valstybių vyriausybę tvirčiau paremti
panaudojimą tokių komunikacijos priemo
nių, kurios stiprintų Lietuvos žmonių vil
tį susilaukti laisvės ir palaikyti jų atspa
rumą prieš Lietuvos rusinimą.
Delegacija priėmė Valstybės Departa
mento Rytų Europos Reikalų skyriaus di
rektorius Raymond E. Lisle ir naujasis
Baltijos kraštų poskyrio vedėjas Martin E.
Wenick su Barklay Ward.
(Elta)

PROTESTAS DĖL ISTORINIO
PAMINKLO

Dvylika šviesaus ir sveiko proto lietuvių
—šeši architektai ir šeši istorikai—rugsėjo
8 d. Tiesoj išspausdintame laiške reiškia
protestą prieš beatodairišką senos Vilniaus
tvirtovės „tvarkytojų“ užsimojimą. Sako:
„Niekam neateis į galvą atiduot restoranui
Trakų ar Vilniaus Gedimino pilį, bet štai
viena iš įspūdingiausių, vienintelė beveik
sveika išlikusi Vilniaus tvirtovė — bastio
nas Bokšto kalne, atspindįs svarbų mūsų
materialinės kultūros etapą, lengva ranka
atiduotas aludei įrengti.
„Restauruotas bastionas taps pirmaeiliu
sostinės architektūros paminklu, ir jį, pa
našiai kaip Gedimino pilį, be abejo, norės
aplankyti visos ekskursijos visi turistai ir
svečiai, nes tai yra įdomus gynybos įren
ginys ne vien Lietuvos mąstu. Tačiau į bas
tioną patekti jie negalės. Juk čia bus mai
tinimo įstaiga, ne muziejus. Atėję vakare,
vėl ras lentelę „laisvų vietų nėra“. Unikalų
kultūros paminklą bus užėmę alaus mėgė
jai. Ir ne vien alaus — čia bus pilnas alko
holinių gėrimų asortimentas“...
(Elta)

ČEKOSLOVAKIJOS ĮVYKIAI
LIETUVOJE

Nuo pat rugpiūčio paskutinės dienos visi
Vilniaus dienraščiai kasdien spausdinasi
TASSo pranešimus iš Maskvos „Dėl padė
ties Čekoslovakijoje“. Šalia jų, dar per
spausdina ir Maskvos „Dėl padėties Čeko
slovakijoje". Šalia jų, dar perspausdina ir
Maskvos Pravdos straipsnius ta tema. Nuo
savęs vilniškiai laikraščiai apie Čekoslova
kijos įvykius dar jokios nuomonės nepra
sitarė, išskyrus Tiesoj rugpiūčio 29 d. iš
spausdintuosius du pranešimus.
Viename iš tų pranešimų kalbama apie
ekonominius ryšius „Lietuva — Čekoslo
vakija“. Tie ryšiai susidaro iš to, kad Mas
kva perka Čekoslovakijoj mašinas bei kitus
įtaisus jos Lietuvoj statomosioms įmonėms
ir parduoda Čekoslovakijai kai kuriuos so
vietinių pramonės įmonių Lietuvoj paga
mintus dalykus: metalo piovimo stakles,
automatus maisto pramonei, grąžtus, sieros
rūgštį, kai kurių mėsos produktų.
Įdomesnis pranešimas — pasikalbėjimas
su „draugystės delegacija“, kuri pataikė
nuvykti Čekoslovakijon pasisvečiuoti kaip
tik invazijos išvakarėse ir ten buvo įvykių
užklupta. Savo pastebėjimus delegacijos
pirmininkas V. Pranaitis papasakojo gana
sąžiningai, nupiešdamas maždaug tokį pa
tį vaizdą, koks ir į kitus kraštus buvo per
duotas vakariečių korespondentų ir televi
zijos. Tik vietomis kai ką atpasakojo pui
kiai dviprasmiškai, taip kad ir su tiesa aiš
kiai neprasilenkia, ir Maskvos tezių atvirai
nepažeidžia. (Elta)

SPAUDOJE
ANTRŲJŲ AKIRAČIŲ
SKERSPIŪVIS

„Atviro žodžio mėnraštis“ Akiračiai nūn
išleido antrąjį savo numerį. V. Rastenis
jame spausdinasi straipsniu
PASKLIDUSIŲ LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ,
kuriame, be kita ko, rašoma:
„Visus „po pasaulį pasklidusius lietu
vius“ apimanti organizacija, tegu ir bend
ruomenės vardu vadinama, įgyvendinti ne
įmanoma. Per 19 metų niekas nesiryžo
pabandyti net suregistruoti tuos visus lie
tuvius, o be to nėra kaip nė pradėti kokius
nors kitus visų suorganizavimo žingsnius.
Esamoji, prieš 10 metų „išbaigtoji“ bend
ruomenės organizacija apčiuopiamai apima
tik išrinktuosius į bendruomenės organus:
jie mažiau ar daugiau aktyviai dalyvauja
bendruomenės vardu atliekamuose veiks
muose. Prie jų pridėkim pasidarbuojančius
ad hoc komitetuose, ateinančius į susirin
kimus, pagaliau ir tuos, kurie kartą per
metus paštu atsiunčia simbolinį solidaru
mo įnašą (dauguma atvejų tai mažiau
kaip vienos dienos uždarbis), arba kar
tą per trejetą metų pabalsuoja rinkimuose
į kraštų tarybas.
„Net ir toks sunkiai beapčiuopiamas da
lyvavimas bendruomenės valdymosi orga
nizacijoje apima apie vos keliolika tūks
tančių tų Amerikos, Europos, Australijos
kontinentuose
„pasklidusių“ lietuvių.
Kiek iš viso yra tariamai esančių mūsų
bendruomenėje — nežinom. Jeigu užsimojam paminėti, kad mūsų gal esama net iki
LAIŠKAI VYRIAUSYBĖS DĖMESIUI
pusantro milijono (!), tai turim pripažin
Birželio 29 d. The Daily Telegraph pa ti, kad į bendruomenės organizaciją
skelbė du laiškus, susijusius su Baltijos įtraukti yra pavykę vos vienas nuošimtis
kraštais. Grafas Nikolai Tolstoy iš Mor- visos tos bendruomenės. Padidinti tą nuo
šimtį vargu bepavyks...“
wenstone, Cornwall, rašė:

„Ar ministras pirmininkas p. Wilsonas, TEATRAS IR TIKROVĖ
rugpiūčio 16 d. pasmerkęs Sovietų įsiver vadinasi Algimanto P. Gurecko rašinys,
žimą į Čekoslovakiją, buvo tas pats p. Wil kuriame jis ir šitaip samprotauja:
sonas, kuris neseniai, su kupina geros va
„Tačiau tautos ir žmogaus laisvės troš
lios išraiška, perdavė Maskvai aukso re kimo rusų tankai nebepajėgs galutinai už
zervus, Sovietų 1940 metais užgrobtų Bal gniaužti. Jei Čekoslovakijos revoliucija
tijos valstybių su pasitikėjimu deponuo pralaimės, tai tik bus įrodyta, kad čekai !r
tus Anglijos Banke?
slovakai ėjo per toli per greit, kad paverg
„O neseniai skaičiau, kad kažkoks Wil tiesiems reikia sekti rumunų pavyzdžiu,
sonas atsiprašinėjo Sovietų vadus dėl p. pirmoj eilėj siekti tautinės laisvės ir išsi
Gerald Brook, kurs dabar sėdi priverčia vadavimo nuo Maskvos, gi asmens laisvės
mų darbų stovykloj Rusijoj, kad tasai da užtikrinimas dar turi palaukti, kol jos pa
lijęs rusams lapelius, būdamas „reakcinin siilgimas sustiprės pačioj rusų tautoj.
„Čekoslovakijos komunistų vadovauja
kų organizacijos“ suvedžiotas. Ogi reakcininkiški reikalavimai tuose lapeliuose rei ma laisvės revoliucija kelia mums svar
kalavo šiokios tokios žodžio laisvės ir rin bius klausimus. Jos implikacijos liečia mū
sų pastangų krypties problemą — ar pa
kimų Rusijoj.
„Jeigu abiem tais atvejais tai buvo tas grindinis mūsų uždavinys tai kova prieš
pats Wilsonas, tai kada jis pakeitė savo pasaulini tarptautinio komunizmo sąmoks
nuomonę apie komunistinio režimo pobū lą, ar gal verčiau mūsų ribotas jėgas skir
ti padėti savo tautai jos sunkioje kovoje
dį Rusijoj?“
užsitikrinti išlikimą ir sulaukti
progos
Kitame, latvio F. Rolavs iš Birminghamo pasirašytame, laiške, paminėjus, kas laisvę atgauti. Atsakymas į šį klausimą
vėl savo ruožtu paliečia bendravimo su
dėjosi 1940 m. ir dar anksčiau, 1918 me
tauta prasmės ir pabūdžio klausimus“.
tais, klausiama:
Z. V. Rekašiaus straipsnyje
„O ką sakytumėt apie komediją laisvų GENEROLAI, ADMIROLAI IR VAIKAI
jų Vakarų pusėj? Ar ilgai reiks laukt, li aprašomi įspūdžiai apie skautų Tautinę
gi čekų tragedija bus užmiršta taip, kaip stovyklą JAV. Tarp tų įspūdžių yra ir šios
kitų komunistinės tironijos paglemžtų eilutės:
kraštų? Kiek laiko truks, ligi britų, ame
„šeštadienio vakare, suvaryta į iškilmių
rikiečių ir kiti diplomatai ims vėl stypčio daubą, nuobodžiavo, prakaitavo ir žiovavo
ti apie rusus, prašydami taikos ir „taikios tūkstantinė skautų ir skaučių minia, kol
koegzistencijos“? Ir ar ilgai truks, ligi bri prie mikrofono plepėtojai dalinosi ordinus
tai verslininkai vėl slankios apie tironus, ir medalius, ir aiškino vilkiukams ir
ieškodami progos papirkliauti, siūlydami paukštytėms, kuris ponas pradėjo Kaune
jiems ilgalaikius kreditus ir stiprindami skautininkauti 38 metais ir kuri ponia 28.
karines okupantų pajėgas?
„Nė vienas skautukas ar skautuke ta
„Ir pagaliau kiek laiko truks, ligi čeko- proga nebuvo atžymėtas jokiu ordinu ar
solvakiška tragedija ištiks žioplius Vakarų medaliu. Joks būrelis ar skiltis ar palapi
kraštus pirma negu jie bus spėję atsibus nė nebuvo pristatyti kaip pavyzdingiausi
ti?“
(E) stovyklautojai. „Admirolų“ ir „generolų“
pamiršti vaikai klausinėjo vienas kitą:
„what the hell are they talking about?“...
„Grįžus namo, 7 metų stovyklautoja
KRIKŠČIONIU DEMOKRATU
man aiškino, kaip jos savo vadovei dova
nojo šluotą, kaip ją barė Sigutė, kad ne
KONGRESAS
tvarkinga lova, kokie juokingi tie KleveRugsėjo 12-15 d.d. Venecijoj vyko lando vilkiukai, ir svarbiausia, kad jų pa
XVIII Europos Krikščionių Demokratų lapinė surinko 90 taškų ir laimėjo 2 vietą...
Unijos (UEDC) kongresas.
Ir įtikino mane, kad skautybės negalima
Lietuvių delegacijoj buvo E. Turauskie- nužudyti nei ordinais, nei medaliais“.
nė (Prancūzija), prof. J. Eretas (Šveica
V. Rastenis savo straipsnyje ’
rija), prel. V. Mincevičius (Italija), dr. P. „TAUTINĖ DRAUSMĖ“
Karvelis (Vokietija) ir inž. A. Venskus aiškina:
(Prancūzija).
(E)
„Šį tą, regis, žinome apie drausmę šei
mose, mokyklose, kariuomenėse, įstaigose,
draugijose. Bet kur ir kada drausmės pa
grindais tvarkosi tauta — visa tauta, ne
Lietuvoje mirus žmonai,
vien paskiri vienaip ar kitaip susiorgani
Bedforde gyvenančiam jos vyrui
zavę jos sambūriai? Toks atvejis galimas
POVILUI GUGUI ir dukrelei STASEI ir tik tada, kai tauta yra susiorganizavusi
giminėms Lietuvoje reiškiame
valstybės — ir tai tik tautinės, maždaug
visą tautų apimančios valstybės — pavi
gilią užuojautą.
dalu. Bet tai valstybinės drausmės atvejis
tautos gyvenime. Be funkcionuojančios
Zosė ir Kazys Kriaučiūnai
tautinės valstybės nėra ir negali būti tauti
nės drausmės“.
(r)
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KNYGA SU ISTORIJA
J. PETRUIČIO „KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ“ ITALŲ KALBA

Nauja „Viduržemio“ leidykla Romoje,
kurios tikslas yra leisti antikomunistinio
turinio knygas, neseniai išleido italų kal
ba pik. J. Petruičio knygą „Kaip jie mus
sušaudė“, parašytą po pirmosios bolševi
kų okupacijos Lietuvoje.
Šitoje knygoje pik. Petruitis pasakoja
paprastais žodžiais, be patoso, be pagiežos,
su stipraus ir tikinčio žmogaus objekty
vumu apie savo areštą Kūčių vakarą ir
vėlesnius, šiuipą sukeliančius išgyveni
mus. Autorius išliko gyvas tik per stebuk
lą, o ir mano atliktasis jo knygos vertimas
po 20 metų išvydo pasaulį taip pat ste
buklingu būdu.

ir mano vertimas būtų išleistas. Atsakiau,
kad norėti gal ir norėčiau, bet neturiu lė
šų. Prel. Ignonis mane nuramino, sakyda
mas, kad nesirūpinčiau pinigais, nes tas
dalykas sutvarkytas su leidykla. Padėko
jau širdingai, dar savo ausim netikėdama,
kad taip seniai parašytoji ir išverstoji
knyga galės būti išspausdinta.
Pasirodo, pik. Petruičio tragiška istori
ja, aprašyta knygoje, padarė didelį įspūdį
leidėjams, ir jie tuoj ją atspausdino. O ru
denį žada ją viešai pristatyti visuomenei.
Noriu dar su dėkingumu ir pasitenkini
mu pastebėti, kad pratarmę šiai knygai
parašė buvęs Italijos ambasadorius Mask
voje Luca Pietromarchi, kuris, ilgesnį lai
ką gyvendamas Sovietų Sąjungoje, turėjo
progos šiurpų ir vergišką bolševikų gyve
nimą iš arti gerai pažinti. Pristatydamas
J. Petruičio atsiminimų vertimą Italijos
skaitytojų dėmesiui, ambasadorius
retu
tikslumu bei griežtumu pateikia tobulą
komunizmo ir sovietų sistemos analizę. Be
kita ko, jis rašo:
„Pulkininko Petruičio
puslapiai, kuriuose aprašomas žiaurus Lie
tuvos patriotų likimas sovietų okupacijo
je, giliai sukrečia. Toks yra patriotų liki
mas visuose kraštuose, kurie tampa komu. nizmo aukomis. Nėra nei vieno krašto, ku
riame komunistinė santvarka būtų įsiga
lėjusi, neišnaikindama visų opoziciškai nu
sistačiusių žmonių... Tokiame nuolatinia
me slėgime ir baimėj gyvena žmonės ana
pus uždangos. Kas tenai yra buvęs, žino
gerai, kokia gaivinanti paguoda jaučiama
peržengiant sieną į laisvą kraštą“.

Kai 1945 metais Romon užplūdo banga
lietuvių, pabėgusių nuo komunistinio te
roro, vienas jų atsivežė pik. Petruičio kny
gą ir ją man padovanojo. Skaičiau ją su
pasibaisėjimu. Baigusi skaityti, pagalvo
jau, kad ji būtų naudinga italams, kurių
tarpe yra tiek komunistuojančių ignorantų, nepažįstančių komunizmo nei jo tero
ro sistemos ir jį idealizuojančių. Maniau,
kad, gal būt, tokia knyga padės jiems at
verti akis, kad ir su jais gali atsitikti pa
našiai, kaip su bolševikų okupuota Lietu
va. Nutariau knygą išversti ir išleisti.
Vertimą taisė mano mokytoja, italų kal
bos žinovė, ponia J. Galofaro, mokiusi tuo
pat laiku italų kalbos sovietų ambasados
patarėją ir jo žmoną, kurie vėliau, užuot
sugrįžę į Maskvą, pabėgo į Vakarus. Rank
raštį atidaviau spausdinti vienai spaustu
vei Torine. Ilgokai nesulaukdama žinių,
galop paklausiau, kaip reikalai su mano
vertimu. Buvo atsakyta, kad knyga nega
V. Lozoraitienė
lės būti atspausdinta, nes mano rankraš
tis dingęs.
Ir štai daugiau kaip po 20 metų sutinku
PRISIMINTAS VILNIETIS
pažįstamą kunigą, kuris įteikia man tą
GEOLOGAS
mano rankraštį, net suvyniotą į tą patį
popierių, pasakydamas, kad vienas žmo
Prie Kolimskojės kaimo Sibire, Jakuti
gus, atlikęs pas jį išpažintį, padėjo prie joje, palaidotas vilnietis Jonas Čerskis,
klausyklos tą mano vertimą ir, neprata 1863 m. sukilimo dalyvis, už tą dalyvavi
ręs žodžio, pasišalino.
mą ištremtas, ten susidomėjęs geologija ir
Ar tai ne stebuklas? Ypač kad ir toli tais tyrinėjimais pagarsėjęs.
Dabar juo susidomėjo Lietuvos mokslų
mesnėje istorijoje taip pat būta staigme
nų. Kadangi neturėjau pinigų išleisti kny akademija ir išsiuntė inž. G. Ilgūno vado
gai, tai padėjau rankraštį į stalčių ir bū vaujamą ekspediciją rinkti apie jį žinių.
čiau jį užmiršusi, bet kaip tik dabar ta Ekspedicija lanko visas tas vietas, kurio
pati leidykla išleido prelato Z. Ignonio mis dar XIX a. praėjo Čerskis.
įdomią knygą apie jo išgyvenimus bolše
Ant Čerskio kapo papilta žemės sauja
vikų ir vokiečių okupacijų laikais „Saba- iš Lietuvos. Sauja Jakutijos žemės bus pa
oth — Karžygių Viešpats“. Prelatas Z. Ig- berta prie Čerskio paminklo-obelisko Lie
nonis paklausė mane, ar nenorėčiau, kad tuvoje.

P. L B.
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Nukeliauti į Ameriką paprastam pilie
čiui iš Anglijos nėra lengva. Aš buvau lai
mingas, nes mūsų visuomenė, Bendruome
nės Krašto valdyba ir DBLS parėmė ma
ne ir tuo suteikė man galimybę ne tik da
lyvauti III PLB seime N. Yorke, bet pa
matyti kraštą ir susipažinti su juo. O tas
kraštas turi didžiausią lietuvių skaičių už
Lietuvos ribų ir vilioja mus ne vieną savo
aukštu gyvenimo lygiu, o taip pat ir mūsų
tautiečių didele ir turtinga veikla, kurios
mes čia labai pasigendame.
Pirmąsias dienas Amerikoje praleidau
N. Yorke. Man labai rūpėjo aplankyti bu
vusius D. Britanijos veikėjus, pažįstamus
ir senus draugus, pasižiūrėti, kaip jie gy
vena ir kaip įsijungė ne tik į amerikoniš
ką, bet ir į lietuvišką gyvenimą.
N. Yorką radau ne visai tokį, kokį vaiz
davaus. Vietoj gražiai suplanuoto ir kylan
čiais dangoraižiais papuošto miesto radau
didelių kontrastų su atskirais priemies
čiais metropolį, kur pilnu tempu vyksta
naujų kelių ir namų statyba, o senesnės
miesto dalys savo išvaizda nekuo skiriasi
nuo mūsų rytų Londono.
Čia man teko aplankyti Elizabetho,
Brooklyno, Kearny ir Masphetho lietuvių
kolonijas ar, geriau pasakius, parapijas,
nes kiekviena jų turi savo bažnyčias, sa
les, mokyklas ir klubus. Ypač graži bažny
čia yra Mosphelhe, tai Viešpaties Atsimainimo ševntovė, kuri savo lietuvišku stiliu
mi žavi ne vieną praeivį. Čia prel. Balko
no, Liet. Fondo vedėjo, parapija.
Elizabethe, kur vargonininkauja mūsų
geras pažįstamas muzikas V. Mamaitis,
gražiai veikia Liet. Klubas ir liet, mokyk
la, nors kolonija ir mažėja, nes lietuviai
keliasi į gražesnes vietoves.

Brooklynas turi net kelias liet, bažny
čias ir mokyklas. Čia yra ir Balto centras,
kur mane maloniai priėmė jo sekretorė J.
Grigienė. Ji mane painformavo apie Bal
to veiklą ir pageidavo daugiau ryšių su
Anglija, ypač kiek tai susiję su pagalba
neturtingiesiems.
Buvau nuvykęs aplankyti laikraščio
Darbininko spaustuvės, kur gražiai sutiko
ir nufotografavo mane, svečią iš Anglijos.
Trumpai susipažinęs su N. Yorku, iš
skridau į garsiąją Chicagą. Čia teko pra
leisti aštuonias labai karštas ir drėgnas
dienas. Apsistojau pas prietelius. Pailsė
jęs apsidairiau po miestą. Miesto centras
puikus, bando pavyti N. Yorką, o sena
miestis, kaip ir visur, duoda liūdną vaiz
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dą, o kai kuriose vietose nepatartina vė
lai vaikščioti...
Lietuviai daugiausia susibūrę Cicero,
Marquette Parko ir Brighton Parko prie
miesčiuose. Tai tipiškos Amerikos lietuvių
kolonijos. Gatvės gražios, namai skoningai
įrengti, visur matyti prabanga ir tvarka.
Lietuviški užrašai, krautuvių pavadini
mai, paminklai ir kitkas teikia jaukų lie
tuvišką vaizdą, o tik pavažiavęs iš liet,
kvartalo, tuoj pamatai skirtumą, nes kiek
vienos miesto dalies išvaizda priklauso
nuo gyventojų būdo, spalvos ir rasės.
Chicagoje teko aplankyti Draugo spaus
tuvę. Jos vedėjas B. Kviklys aprodė visą
naująjį pastatą su moderniom mašinom ir
erdviom raštinėm. Susipažinau su Draugo
darbais ir paties B. Kviklio parašytuoju
keturių tomų istoriniu veikalu Mūsų Lie
tuva. Tai ypatingos vertės knyga, ir pa
tartina visiems ją įsigyti. Čia sutikau ir
buvusį Londono parapijos kleboną kun. J.
Sakevičių.
Buvau nuvykęs į Chicagos liet, radijo
valandėlės Margučio būstinę. Teko pakal
bėti į lietuvišką visuomenę ir perduoti
Chieagai Britanijos lietuvių sveikinimus.
Malonusis Margučio vedėjas P. Petrutis
teiravosi apie mūsų veiklą ir Anglijos lie
tuvių gyvenimą.
Apsilankiau taip pat garsiame Jaunimo
Centre, kur kaip tik įvyko didelio Ame
rikos lietuvių veikėjo A. Olio 10 metų
mirties minėjimas.
Meniškai
paruošta
programa ir didelis lietuvių skaičius pali
ko gilų įspūdį. Čia teko susipažinti su N.
Zelandijos ir Australijos atstovais ir pa
sikalbėti su PLB pirm. J. Bačiūnų.
Daug laiko trūktų išvardyti
visoms
įstaigoms, veikėjams ir pažįstamiems, ku
riuos teko aplankyti. Susipažinau su LSS
vyr. skautininku V. Vijeikiu ir vyr. skau
tininke J. Jonikiene. Pasikalbėjome apie
skautišką veiklą. Jie mane painformavo
apie įvykusią tautinę stovyklą, kurioje
dalyvavo apie 1500 skautų ir skaučių.
Chicagos lietuviai turi viską, kas rei
kalinga išlaikyti išeivių veiklai ir tautiš
kumui. Gyvena susibūrę savo parapijose,
turi keletą bažnyčių, lituanistinių mokyk
lų, didžiulę ligoninę, spaustuves, muzie
jus ir laikraščius. Klubai, salės ir net ta
vernos patarnauja visokiems
susirinki
mams, ir lietuviai tą pačią dieną turi ga
limybių pasirinkti net iš kelių minėjimų
ar parengimų, kurių visuomet būna pilna.
Šiek tiek apie JAV bendruomenę.
Atrodytų, kad lietuvių Amerikoje galė

suspėjo rankos pakelti, o leistis į ginčus niekas ne Ji sakė, kad reikia taikytis prie esančios tvarkos, jei
turėjo drąsos.
norime dirbti kultūrinį darbą savo tautai.
DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARYELIENĖ
Žemesnysis ligoninės personalas atrodė irgi
Norėdama geriau išsiaiškinti, nuėjau dar pas
santūrus. Tik reta proga kas parodydavo perdėto vieną dvasiškį, savo seną pažįstamą. Jis irgi nebu
entuziazmo. Tokia, pvz., buvo rentgeno kabineto vo kalbus ir patarė vadovautis SSSR konstitucija. O,
sanitarė, pamaldi katalikė, kuri apskundė mane po tur būt, įsitikinęs, kad aš atėjau ne šnipinėti, pasi
litrukui, kad aš nereikalavusi jai atostogų. Kad aš sakė, jog jis nebalsuosiąs.
negalėjau rūpintis jos atostogomis, ji žinojo, nes tuos
Atėjo ir balsavimo diena. Nebuvo kas daryti,
reikalus tvarkė vyresnysis darbininkas.
reikėjo nusileisti, kad gautum pažymėjimą pase. Ta
Greitai prasidėjo politrukų varomos Lietuvos čiau raminomės, kad balsuodami įdėsime į voką ne
kariuomenės ir civilių eitynės gatvėse. Tos eitynės kandidatų sąrašą, o kokį nors popiergalį. Pasirodo,
vykdavo net ir vėlai vakare. Civiliai traukdavo prie suklydome: po balsavimų vis tiek buvo paskelbtas
Sovietų pasiuntinybės ir čia šūkaudavo ir dainuoda toks didelis balsavusiųjų procentas, kokio iš tikrųjų
(15)
vo dažnai ligi vėlybos nakties. Kadangi toji pasiun negalėjo būti!
tinybė buvo kaip tik priešais mūsų namus, tai aš vis
Seimo delegacijai sugrįžus iš Maskvos, prasidė
POLITRUKAS TVARKO REIKALUS
negalėdavau priprasti ir užmigti. O naktimis neretai jo nauji areštai. Daug kas pasikeitė ir Karo ligoni
nėje. Viršininku ir jo padėjėju paskirti žydai. Prasi
Po poros dienų gavome politruką, lietuvį buvu dundėdami skraidydavo lėktuvai.
dėjo anketų užpildinėjimas. Buvo išrautas ligoninės
sį puskarininkį, dabar pakeltą į pik. leitenantus. At
rodė, kad ligoninės vidaus tvarkai palaikyti jis da
kieme pastatytasis meniškas kryžius, uždaryta kop
PATARIMAS PRISITAIKYTI
lyčia, įvestas privalomas politgramotos kursas. Nors
bar daugiau reiškė, negu viršininkas. Dirbome su
glaudę ausis. O tų naujienų apie dienos įvykius ir
Laikas bėgo greitai, o įvykiai riedėjo dar grei buvo sakoma, kad norintieji gali pasilikti dirbti li
spėliojimų apie busimąją tvarką kasdien suplaukda čiau. Neužilgo buvo paskelbti ir rinkimai. Laikraš goninėje, tačiau neužilgo pradėta vieną po kito atlei
vo vis naujų ir vienas už kitą juodesnių. Gatvėse čiuose pasirodė atsišaukimas, rodos, vadinamojo dinėti. Man buvo duotas „padėjėju“ ukrainietis, ku
prie tvorų ir namų sienų atsirado daugybų karikatū „liaudies fronto“, siūląs balsuoti už geriausius. Po ris dėjosi gerai nusimanąs aparatūros mechanikoje.
rų, pajuokiančių ir šmeižiančių buvusį prezidentą ir tuo atsišaukimu, tarp daugelio rimtų veikėjų, buvo
Neilgai man teko dirbti su juo. Viršininko pa
jo vyriausybės narius. Prasidėjo ir buvusių valdžios ir Sofijos Čiurlionienės parašas. Balsuoti buvo pa dėjėjas vieną dieną pranešė, kad dėl susidėjusių ap
narių bei visuomenės veikėjų areštai, trėmimai ir skelbtas tiktai vienas sąrašas. Susirūpinę tarėmės, ar linkybių turiu būti atleista. Tačiau viršininkas pa
žudymai.
balsuoti, ar ne, o jei balsuoti, tai kaip, jei tiktai vie darytų man išimtį, jei paprašyčiau ir sutikčiau dirbti
Nepaisant visa to, dar vis tikėjomės, kad turė nas sąrašas ir jame tik tiek kandidatų, kiek turi būti už pusę atlyginimo. Tokios malonės atsisakiau. Pra
sime teisę balsuoti mitinguose ir galėsime pasisakyti išrinkta. Sutikau O. Mašiotienę gatvėje. Ji galvojo, šytis darbo už pusę atlyginimo man atrodė per daug
prieš mums nepriimtinus potvarkius. Juk dar prieš jog šiuo reikalu reikia pasitarti su S. Čiurlioniene, didelis savęs nuvertinimas. Be to, man buvo įgrįsę
bolševikams ateinant mūsų laikraščiai rašė, kad gal ji patartų, kas daryti, nes ji gi pasirašė liaudies ligi gyvo kaulo tos anketos, politgramota ir tas nuo
SSSR konstitucija esanti teisiškai gera, kad piliečiai fronto atsišaukimą. Pritariau ir paraginau O. Ma latinis svetimų akių sekiojimas. Tuomet nepagalvo
turi teisę protestuoti. To tikėjimo vedamos, pamal šiotienę kreiptis į ją. Tačiau ji nenorėjo: Čiurlionie jau, kad atsisakydama neteksiu galimybės užsidirb
džiosios ligoninės sanitarės rinko parašus po prašy nė esanti jai nedraugiška. Ji siūlė man tai padaryti. ti pragyvenimą. Kreipiausi į universiteto klinikų va
mu politrukui, kad nebūtų uždaryta ligoninės kop Čia pat sutikau ir Moterų šaulių Sąjungos vadę. Ji dovybę, bet ir čia nelaimėjau. Tiesa, klinikų direk
lyčia ir kad nebūtų atimtas kapelionas.
irgi buvo tos nuomonės, kad reikia pasitarti su Čiur torius mano prašymą priėmė ir pasakė, kad gal kada
Tačiau greitai teko įsitikinti, kad mes klydome. lioniene, bet ir ji nenorėjo. Kadangi nedaug buvo li nors ateityje ir susiras man vieta, tegu ir už pusę at
Rodos, birželio 20 ar 22 d. ligoninės politrukas su kę laiko, tai tą pačią dieną su „misija“ leidaus į lyginimo.
šaukė visų tarnautojų mitingą. Tai jau buvo antrasis Žemaičių gatvę pas Sofiją. Pasivijau ją ties Saugu
Steponas daugiausia gyveno ir dirbo ūkelyje ir
toks mitingas. Pirmasis buvo prieš dvi ar tris dienas mo rūmais, beskubančią namon. Atrodė, ji nelabai tik kada-ne-kada pasirodydavo Kaune. Tačiau ten
gydytojams ir gailestingosioms seserims. Kalbėti ta norėjo leistis su manim į bet kokias kalbas, tai ne pasidarė nesaugu: komunistai pradėjo suiminėti ne
me antrajame buvo paskirtas dr. Nemeikša. Jis kal laukdama išpyliau jai savo reikalą. Kalbėjau tik sa toli pasienio gyvenančius asmenis, tai ir Steponas
bėjo santūriai, ragindamas visus sąžiningai atlikti vo vardu, nes maniau tuo būdu daugiau sužinoti. Ji atsikėlė į Kauną, vos pasprukęs iš politruko rankų.
savo pareigas. Po jo kalbėjo politrukas. Papasako man labai trumpai ir griežtai atsakė: „Tokia dabar Ilgiau pasilikti be darbo eksburžujams nebuvo sau
jęs apie komunizmą, kaip darbo žmonių užtarėją ir tvarka, ir taip bus“. Tuo jos atsakymu nepasitenki gu ir Kaune. Planavome, ką toliau daryti, ar vykti
dar kaip visokių gėrybių šaltinį, siūlė reikalauti, kad nau ir dar ėmiau klausinėti. Pagaliau Čiurlionienė pas mano brolį kleboną, ar į Stepono brolio ūkį Kiš
tuojau būtų renkamas liaudies seimas ir kad būtų kiek suminkštėjo, nusivedė mane į savo butą, pažiū keliuose. Planavome, lyg laisvos tėvynės piliečiai,
pasiųstas į Maskvą prašymas įjungti Lietuvą į So rėjo, ar jai naujai atkeltoji gyventoja-rusė namie, ir užmiršdami, kad komunistai šeimininkauja visoje
vietų Sąjungą. Balsuojant, kas prieš, niekas net ne tada susėdom ir valandėlę draugiškai šnektelėjom. Lietuvoje.
(Bus daugiau)

Gyvenimo
vingiais

J. Alkis

PLB III Seimo atstovas
tų būti netoli milijono, bet tokių, kurie
priklauso parapijoms ar dalyvauja veik
loje, būtų tik apie 200.000. Veiklių lietuvių
skaičius neprašoktų nė 50.000.
Pačiai Bendruomenei priklauso dau
giausia naujieji ateiviai. Ji beveik visai
nesudomino senosios išeivijos, kuri pri
klauso savo senosioms parapijoms ir or
ganizacijoms, kaip Altas, Tautinė s-ga ir
kt. Šios institucijos atlieka didelį bend
ruomeninį darbą, kuris kartu siejasi ir su
JAV bendruomenės veikla. Ji apima pla
čias sritis ir yra lietuviško gyvenimo va
dovaujančiu veiksniu. Tautinių šokių
šventės, kultūros ir jaunimo
kongresai,
dainų ir muzikos šventės ir kiti didelio
masto parengimai yra to atliekamojo kul
tūrinio darbo pavyzdžiai. Švietimo taryba,
kuri rūpinasi lituanistiniu jaunimo švie
timu, ruošia mokymo programas, moky
tojus ir organizuoja mokyklas, šiuo metu
Amerikoje veikia 3 aukštesniosios litua
nistinės mokyklos, 38 pradžios mokyklos
su 11 vaikų darželių, leidžiami vadovėliai
ir organizuojamos mokytojų studijų sa-
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RELIGIJA GYVENIME

„dviem įsakymais remiasi visas įsta
tymas ir pranašai“ (Mato 22, 40).
Religinis gyvenimas, arba mūsų santy
kių su Dievu visuma, yra glaudžiai nusa
kyta paties Išganytojo. Kai Dievo duotojo
įstatymo žinovas pasiteiravo, koks įsaky
mas Įstatyme yra pats didžiausias, gavo
aiškų atsakymą: „Mylėk Viešpatį, savo
Dievą, visa širdimi, visa siela ir visa min
timi. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas.
Antrasis yra į jį panašus: Mylėk savo arti
mą kaip pats save, šiais dviem įsakymais
remiasi visas įstatymas ir pranašai“.
Antrojo pasaulinio karo metu, kai Lon
dono gyventojai buvo vokiečių sviedinių
žudomi ir deginami, kas galėjo, bėgdavo į
slėptuves. Pasitaikė, kad į vieną viešąją
slėptuvę 1941 m. atbėgdavusios kelios Ma
rijos Dukterys — sodalietės. Slėptuvės pasieniu susėdusios, pirmiausiai kalbėdavo
Rožinį. Jei pavojaus laikas nepasibaigda
vo, susirinkusiems klausiamos aiškindavo
religinius klausimus. Tais klausimais ir
mergaičių aiškinimais susidomėjo trylika
asmenų nekatalikų. Vėliau jie suėjo į są
lytį su katalikų kunigu ir buvo priimti į
Katalikų Bažnyčią. Mergaitės parodė kaip
reikia tikėjimu gyventi.
Visais amžiais nestokojo „gudragalvių“,
kurie pavydėdavo gyvuliams, kad tie, netu
rėdami proto nei laisvos valios, yra neat
sakingi už savo poelgius. Gyvuliškos lais
vės atstovų yra ir mūsų laikais, tik jie la
bai įsižeidžia, jei kas juos pavadina gyvu
liais.
Žmogaus protu, galvojimo dėka, sprendi
mų galia, dvasine atmintimi ir laisva va
lia remiasi visos žmonijos pažanga, gero
vė, ramybė ir taika. Yra tai žmogiškosios
sielos jėgos. Kūnas vien padeda sielai
reikštis. Ir prigimtinėje srityje žmogus ga
li savo protu, laisva valia atsiekti nuosta
bių dalykų. Ir šiomis savo savybėmis žmo
gaus siela yra nuostabiai panaši į savo Kū
rėją, V. Dievą. Dievas kūrė žmogų betar
piškai, kai jau buvo visa kita sukurta.
„Padarykime žmogų į mūsų paveikslą ir
panašumą“ (1 Moz. 1, 27). Ir už savo dar
bus žmogus yra atsakingas Dievui: už ge
rus darbus Dievas pažadėjo žmogui amži
nosios laimės būseną danguje, o už blogus
— pasmerkimą ir bausmę. Žmogaus siela
yra nemari. Toks bus ir mūsų kūnas, kai
bus prikeltas iš mirusių.
Kai kurie gyvenime pamiršta V. Jėzaus
įspėjimą: „ką padėtų žmogui, jei jis laimė
tų visą pasaulį, o savo sielai kęstų nuosto
lį? arba ką žmogus duos savo sielai atva
duoti?“ (Mato 16, 26). šiuo atveju žmogus
privalo suprasti ir įsisamonyti, kam jis gy
vena žemėje, koks jo gyvenimo tikslas, pa
skirtis, kokia jo ateitis.
Sveikata, žemės
turtai, gėrybės yra vien priemonės, sie
kiant amžinojo tikslo.
Religija
kasdieniniame gyvenime yra
tai galimai geriau pažinti ir suprasti pa
saulio Kūrėją-Dievą ir jo valią, ištikimai
laikantis jo duotųjų įsakymų. Supratę Die
vą. jį pamilsime visa savo siela, kaip aukš
čiausią Gėrį, siūlantį mums amžinojo gy
venimo neišsakomos nei žmogaus širdžiai
nesuprantamos laimės būseną, „nes nuodė
mės alga — mirtis. Dievo gi dovana —am
žinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Jėzuje
Kristuje“ (Rom. 6, 23). „ Ko akis neregėjo,
nei ausis negirdėjo, nei į žmogaus širdį ne
įėjo, Dievas prirengė tiems, kurie jį myli“
(Kor. 2, 9). Ir visa tai gausime už laikymą
si pagrindinių dviejų įsakymų: mylėti Die
vą ir artimą.
K.A.M.
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SUSITIKIMAI ROMUVOJE
Dr. JULIUS VIDZGIRIS (ELI)
(Tąsa iš praeito numerio)
Kun. Rubikas apibūdino autoritetinio,
demokratinio (koifeginio) ir autokratinio
valdymo tendencijas Bažnyčioje. Sudemokratinimas — sakė jis — nereiškia refor
muoti Evangeliją, bet atgyvenusias istori
nes formas, kad Bažnyčia nevirstų senie
nų muziejumi.
Paskaitos gale buvo apžvelgti apklausos
duomenys iš 32 atsakymų, kurie gauti iš
žymių lietuvių katalikų pasauliečių. Kon
statuota, kad šiuo metu vienas didesnių
rūpesčių yra nepakankamas kunigijos ir
pasauliečių bendravimas. Baigdamas kun.
Rubikas linkėjo, kad lietuviai, įgyvendin
dami Vatikano susirinkimo mintis, nebū
tų kitų tautų užpakaly, bet prieky. Evan
gelikų kunigai Keleris ir Stanaitis pasi
džiaugė paskaitos mintimis. „Mes visi sė
dim vienam laively — sakė senj. kun. Ke
leris — ir negalim izoliuotis”. Dr. Čegins
kas ir kun. dr. Matulis prisidėjo metodo
loginio pobūdžio pastabomis.

6. Išsilaisvinimo problemos
Savaitės paskaitinį derlių papildė ir pra
turtino dar vienas simpoziumas, kuris įvy
ko VIII. 8 tema
VEIKLOS FORMOS IR BŪDAI
'
LIETUVAI LAISVINTI
Simpoziumui vadovavo Peto
atstovas
Bonnoje, žinomas publicistas ir kultūri
ninkas Valteris Banaitis, o jame dalyvavo
mok. V. Bartusevičius, dr. K. J. Čegins
kas, ekon. K. Dikšaitis, stud. A. Herman
as, pas. patar. S. Lozoraitis, jr.
V. Banaitis kritiškai pasisakė prieš to
kį termino „laisvinimas“ supratimą, kuris
nuvertintų tautą, ją paverčiant svetimos
valios objektu. Daug tiksliau kalbėti apie
pačios tautos išsilaisvinimo kovą. Toje ko
voje brangus kiekvienas Lietuvos suvere
numo likutis, rezistencijos organai, seno
sios ir naujosios emigracijos politinės or
ganizacijos, Bendruomenė ir bendradar
biavimas su kitomis tautomis. V. Banaitis
taip pat nurodė kenksmingus faktorius:
organizacinis mitas, kuriuo išsisukinėjamą
nuo asmeninių pareigų, ir įsivaizdavimas,
kad išeiviai esą paskutiniai laisvės nešė
jai, sumaišant savo asmeninį likimą su
tauta.
Esminiai trūkumai mūsų veikloje yra:
nepasiruošimas ilgos distancijos veikla.;
judėjimas mažiausio pasipriešinimo kryp
timi; nepakankamas krašto padėties ana
lizavimas; lietuvybės išlaikymo ir kultū-

rinių uždavinių izoliavimas nuo potilikos:
per mažas poveikis krašto nuotaikoms.
V. Banaitis toliau nurodė mūsų taktines
klaidas: aliarmuojanti propaganda dėl ge
nocido sukėlė per baisų įspūdį; neišnaudo
jamos visos galimybės; sudaromas klai
dingas įspūdis, tarsi gyventume neapykan
ta rusams (kur mūsų ryšiai su gudais, žy
dais, lenkais? su čekoslovakų spauda?);
nediferencijuotai ir nekritiškai žvelgiame
į antikomunizmą (ar visiems jo šalinin
kams mūsų reikia?).

Konkrečiais pavyzdžiais kalbėtojas nu
rodė mūsų laimėjimus, kurie turi atgar
sių Lietuvoje. Tai rodo ir tas faktas, kad
pastaruoju metu jau ir sovietinė spauda
ėmusi stebėti ir registruoti užsienio lietu
vių kultūros pasireiškimus.
Kalbėtojas nurodė tokius trūkumus
— neturime kultūros centro užsienyje
savo veiklai skatinti ir gerinti,
— stokojame kultūrinių mainų tarp
„turtingų“ ir „neturtingų“ bendruomenių,
— per mažai domimės Lietuvoje atlie
kamu kultūros darbu.
JAUNIMO PROBLEMOS
Visam tam esąs tik vienas vaistas —
V. Bartusevičius, pasinaudodamas 1960
m. tarp JAV lietuvių studentų pravestos gyvesnis lietuvių tarpusavio dialogas.
apklausos duomenimis, teigė, kad didžio
RYŠIAI SU KRAŠTU
ji jaunimo dauguma laikosi šalia par
tijų ir organizacijų ir nemato reikalo po
S. Lozoraitis, jr., pabrėžė, kad dėl ry
litiškai reikštis. Tokio apolitiškumo prie šio su kraštu mūsuose jau seniai šnekama,
žastys esančios: silpnas tautinis susipra deja, per daug ir per ilgai. Visi pripažįsta
timas, neigiama pažiūra į politiką, politi dialogo reikalą, tačiau reikia skirti dau
nių grupių nesantaikos pasekmės, stoka gelį aspektų. Atskirus žygius tenka vertin
idėjų, mūsų politikos grindimas vien mo ti dviem matais: 1) kiek jie padeda ar ken
ralinių prncipų reikalavimais, neturėji kia kraštui, 2) kiek jie padeda ar kenkia
mas ryšių su gyvenamųjų kraštų partijo užsienio lietuvių bendruomenei.
mis, bendra šių laikų nuotaika. Viso to
Padėtis sparčiai kinta. Kas šiandien ne
akivaizdoje sunku pasakyti, ar mūsų jau įmanoma, rytoj gali virsti galimybe. Tau
nimas, pašauktas duoti savo atsakymą, pa ta yra gyva, bet nepaprastai izoliuota nuo
jėgs tai padaryti.
pasaulio. Neišnaudojame visų galimybių
jai padėti, pvz., menkai remiamos ir pri
KULTŪRA IR LAISVĖ
Ekonomistas K. Dikšaitis kalbėjo apie žiūrimos radijo laidos, stoka apgalvotos
kultūrinės veiklos reikšmę laisvinimo ko linijos informacijose ir pan.
voje. Jis pabrėžė, kad tautinės kultūros
— Kraštas gyvas, kuria, stato, mūsų ne
kūrėjas yra visa tauta, o išeivija tesanti užmiršta, ir mes neturime jo užmiršti, —
viena jos dalis, kuriai nuolat graso pavo baigė S. Lozoraitis, j r.
jus nutolti nuo tautos kamieno ir žūti
(Bus daugiau)
svetimybėje.

PIKNIKAS
CIUCAGOJE
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Lietuvių medžiaginė būklė Vokietijo
je, be abejo, yra, palyginti, menkesnė ne
gu kitose Europos valstybėse. Vokietijo
je pasiliko silpnesnysis, išemiguoti nega
lėjęs elementas.
Vokietijos lietuviai neturėjo galimybių
žymiau praturtėti. Nestebėtina, kad jie
nepajėgė nė savo vaikų išmokslinti, kaip
matome užjūrių lietuvių tarpe. Kad ir Vo
kietijoje pasilikusieji lietuviai rūpinosi
savo vaikus mokslinti, rodo Vasario 16
gimnazija. Tačiau, nors vaikų laikymas jo
je tėvams mažai tekaštuoja, bet gyveni
mas rodo, kad daugelis tėvų nepajėgia
vaikų palaikyti ligi gimnazijos baigimo.
Kai pirmose klasėse esti ligi 30 mokinių,
gimnaziją baigia kasmet mažiau kaip 10
mokinių. Ir iš baigusiųjų gimnaziją ne vi
si pajėgia tęsti aukštuosius mokslus.
Mokosi lietuvių jaunimas ir kitose vo
kiečių mokyklose, bet mažai tegirdėti, kad
kas iš jų baigtų aukštuosius mokslus. O
tuo pat metu JAV lietuvių laikraščiai mir
gėte mirga žiniomis apie lietuvius baka
laurus, magistrus bei daktarus.
Ta aplinkybė jau seniai krito į akis lie
tuvybės išlaikymu besirūpinantiems tau
tiečiams. 1950 m., besvarstant gimnazijos
steigimo reikalus, Krašto Taryboje buvo
nusistatyta, kad gimnazija turi ruošti in
telektualus ir rūpintis, jog bent mokslei
vių dauguma įgytų abitūrą. J. Glemža siū
lė tarybai steigti prie gimnazijos kuratoriją, kuri rūpintųsi neturtingųjų mokslei
vių globa nuo gimnazijos ligi aukštosios
mokyklos diplomo. Jau buvo susiradusios
5 ar 6 pasiturinčių lietuvių šeimos, ryžtančios paimti savo globon tokius mokslei
vius. Gimnazijos direktorius dr. Literskis
sumanymą parėmė, bet, jam išemigravus,
kiti neparodė entuziazmo.

Praeitais metais sulaukęs 80 m. J. Glem
ža vėl prisiminė tą reikalą ir suorganizavo
Stuttgarte lietuvių šalpos d-ją Labdarą.
Steigti viešą draugiją reikėjo dėl to, kad
Lietuvos Raudonasis Kryžius, negalėda
mas Įsiregistruoti, veikia tik privačiai, ma
žu mastu. Labdaros legalizavimas užtruko
gana ilgai. Pagaliau 1968 m. kovo 28 d. ji

buvo įregistruota Stuttgarto
apylinkės
teismo d—jų registro 2109 numeriu. Vėliau
buvo išrūpintas finansų įstaigos leidimas
aukotojams naudotis mokestinėmis leng
vatomis. D-jos veikimo plotas — Vokieti
jos Federalinė Respublika. Jos tikslus ad
resas: Litauischer Hilfsverein „Labdara“,
e. V., J. Glemža, 7 Stuttgart - Bad Cann
statt, Steinhaldenstr. 147. Banko sąskaita:
Staedt. Girokasse Stuttgart, Konto Nr.
118568, Stuttgart 1, Postfach 387.
Nors įstatuose ir numatytas ir paramos
teikimas jos reikalingiem tautiečiams, bet,
v-bos nusistatymu, pagrindinis d-jos tiks
las bus rūpintis lietuvių kilmės mokslei
vija.
Manome, kad po šio pranešimo neberei
kės lietuvių spaudoje dažniau įrodinėti
šios veiklos reikalingumą. Rengiamės lie
tuvių moksleivijos būklę ir d-jos tikslus
nušviesti ir vokiečių spaudoje, kad būtų
susilaukta vokiečių labdaros įstaigų ir vi
suomenės paramos. Bent kiek panašioje
būklėje yra ir patys vokiečiai, nes jų
aukštosios mokyklos išleidžia, palyginti,
daug mažiau intelektualų, kaip JAV ar
Sov. S-ga. Vokiečių jaunimas, senu įpra
timu, nebaigęs vidurinių mokyklų arba
net su abitūra, metasi į amatus bei pri
taikomuosius mokslus, kad greičiau galė
tų pradėti uždarbiauti.
D-ja turi jau apie 20 narių, ir jų tarpe
susirado jau aukojusių po DM 300 - 500.
Tačiau negausių d-jos narių akys krypsta
į kitų Europos valstybių ir ypač į užjūrio
tautiečius. Apie d-jos įkūrimą informuo
jame viso pasaulio spaudą ir prašome mus
paremti. Galimybių yra gana daug. Kvie
čiame stoti jos nariais rėmėjais, įmokant
metinio nario mokesčio DM 12 arba toly
gų ekvivalentą kitomis valiutomis. Nariu
gali tapti kiekvienas pilnametis asmuo,
padavęs v-bai pareiškimą raštu. Išstoti
galima padavus pareiškimą bent per ket
virtį metų prieš kalend. metų pabaigą ir
atsiskaičius su draugija.
Prašome parinkti aukų pobūviuose bei
susirinkimuose, skirti rengiamų pramogų,
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Po Stovyklos
1968 M. SKAUTŲ STOVYKLOS
1 sv., inž. J. Vilčinskas 1 sv., inž. S. Nenor
PINIGINĖ APYSKAITA
tas 1 sv., DBLS centrinis sk. 5 sv., J. GiPajamos; surinkta iš kolonijų 207 sv. 3 pas 1 sv., LAS Londono sk. 5 sv.

Kepami
avinai
gegužinės
svečiams.

PLB III SEIME
vaitės. Parapijinės ir vienuolių mokyklos
taip pat atlieka didelį darbą. Mokyklas
lanko apie 3000 vaikų, ir jose dirba dau
giau kaip 300 mokytojų.
Kultūriniais reikalais rūpinasi Kultū
ros Fondas. Jis leidžia vadovė.ius, knygas,
organizuoja jaunimo teatrus ir ruošia ki
tokius parengimus. Daugelį jo darbų fi
nansuoja Lietuvių Fondas, kurio finansai
siekia netoli pusės milijono dolerių. Jo
valdybą sudaro 3 Fondo ir 3 JAV LB cent
ro valdybos nariai.
Atrodo, kad visuomenė pripažįsta Bend
ruomenę kaip vyriausiąjį organą bend
riems darbams atlikti. Kova dėl Lietuvos
laisvės, lituan. švietimas, tautinė kul
tūra ir lietuvių solidarumas yra PLB veik
los pagrindai. Ji atstovauja ne tik Ameri
kos, bet kartu ir viso laisvojo pasaulio lie
tuvių politinėms, kultūrinėms ir
laisvės
kovų aspiracijoms.
Pasikalbėjimuose patyriau, kad vis dėlto
plačioji JAV lietuvių visuomenė nevieno
dai supranta mūsų bendros kovos būdus
ir politikos vykdymą. Nevienodai žiūri į
bendravimo su kraštu problemas, nors
bendrasis tikslas išlaikyti lietuvybę jauni
mo tarpe ir laisvės troškimas kraštui nėra
užgesęs. Jaunesnioji karta ieško
naujų
idėjų ir būdų mūsų kovai skelbti, prisitai
kant prie naujų laikų. Senesnioji karta lai
kosi senos, tvirtos linijos komunizmo at
žvilgiu. Tiesą pasakius, ir jaunimas šioje
srityje nevienodai galvoja. Eėl to JAV vi
suomenę galima būtų padalyti į dvi sro
vines grupes — liberalus ir konservato
rius, arba, kaip sakoma Amerikoje, į „tau
tininkus“ ir „valstybininkus”.
I „tautininkus“ būtų daugiausia priskir
tini jaunesnės kartos žmonės, kurie savo
svarbiausiu tikslu laiko gyvybinių ryšių
palaikymą su tauta, o politinę veiklą sten
giasi pritaikyti prie naujų laikų ir padė
ties, nukreipdami ją prieš rusų imperia
lizmą ir ieškodami kelių Lietuvos nepri
klausomybei atgauti pirmiausia pačioje
Sov. Rusijos sistemoje.
„Valstybininkus“ daugiausia sudaro se
nesnioji karta. Kiek teko patirti, jų cent
ras N. Yorke. Tai mūsų senos stiorios po
litikos prieš komunizmą skatintojai. Mūsų
senosios valstybinės santvarkos ir jos at
statymo skelbėjai yra nusistatę prieš bet
kokį bendravimą su kraštu, kol jam nebus
iškovota visapusiška laisvė.
(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas ge
gužės 13 d. Bučo sode Willow Spring su
ruošė pasisekusį pikniką-gegužinę.
Jau prieš pietus valdyba ir įsipareigoję
talkininkauti nariai ir narės darbavosi.
Oras buvo gražus, šilta, visi patenkinti.
Įdomiausia buvo tai avinų kepimas, kurį
atliko agronomas Antanas Šantaras ir Ka
zys Nacius, anksčiau gyvenę Argentinoje,
prityrę geri to darbo specialistai. Pagal jų
nurodymus buvo nupirkti avinai. Po pie
tų, apie 1 vai., specialistai pradėjo ruošti
kietų sausų malkų ugnį ir prieskoniais
įtrinti avinus. Pririšo juos prie specialiai
nupirktų prietaisų. Saulė buvo karšta, taip
pat ir ugnis. Abu avinų kepėjai buvo ap
sirengę baltai, dar baltom kepurėm ir bal
tom pirštinėm. Įdomu buvo stebėti juos,
vikriai dirbančius tokiam karštyje.
Apie 5 vai. avinas jau buvo ant stalo.
Svečiai apstojo ratu ir pradėjo duoti už
sakymus. Kirsk man 2 svarus. Kirsk man
7 svarus! Klubo pirmininkas Leonas Venc
kus, laikydamas rankose specialų kirvį, su
beveik pusės metro ašmenimis, kaip kir
to, tai iš karto 7 svarai ir yra! Priedas —
gardžiai paruošti burokėliai ir duona. Už
pirmą kirtimą Br. Laureckienė jau ir pri
ima 14 dolerių.
Per 10 minučių pirmojo avino neliko.
Po valandos jau ir antras avinas ant sta
lo, ir jis po 10 minučių dingo, kaip nebu
vęs. Po valandos ir trečias paruoštas. Čia,
teikia pasakyti, prasidėjo didžiausi sun
kumai: užsakymų ir prašymų labai daug,
o avinas jau paskutinis. Visi stebėjosi, kad
taip puikiai ir gardžiai tie avinai iškepti,
visi norėjo jų mėsele pasisotinti. Be to.
dar buvo kepamos specialios dešros, o
šeimininkės virtuvėje dar gamino kitokį
maistą.
Prie virtuvės — gėrimų baras, sode —
kitas gėrimų baras. Muzika prie salės du
rų, salėje šokiai. Muzika girdėti ir sode.
Vakare užsidegė sode spalvotos lempos
medžiuose. Rev. komisijos pirmininkas A.
Lakas atliko Robino Hoodo vaidmenį —
padainavo, pritardamas sau gitara, talki
ninkaujant Šimoliūnienei. Taip praėjo ke
lios įdomios valandos, o dirbantiems vis
teko pasitempti.
Užtai Klubo valdyba per 9 savo veiklos
mėnesius jau tretį kartą skirsto pelną.
Lietuvių Fondui šįkart paskirta 100 dole
rių. a.a. Ministerio Balučio paminklo fon
dui 50 dolerių, Jaunimo Židiniui Nottinghame 25 dol.. Lietuvių televizijai 25 dol„

Radijo Sophie Barčus 15 dol., Radijo Mar
gutis 15 dol. Be to, už gegužinės sodą ki
tiems metams rankpinigių sumokėta 100
dol. Nepamiršta ir banko knygutė — ji pa
pildyta 100 dol. Dalis pinigų palikta kasi
ninko žinioje.
Rugsėjo 28 d. Balio Pakšto svetainėje
bus metinė tradicinė vakarienė. Solistė
Janina Liustikaitė iš Kanados linksmins
lietuviškomis ir kitokiomis dainomis. Sta
lų užsakymas ir bilietų platinimas jau ei
na į pabaigą. Jeigu tuo metu kas būtų at
vykę iš Anglijos, prašome užeiti pasisve
čiuoti.
Kasininkas A. Barančiukas

š. 10 p., stovyklautojų mokestis 505 sv., iš
viso pajamų 712 sv. 3 š. 10 p.
Išlaidos: autobuso nuoma kelionei 455
sv. 15 š., maistas kelionėje 105 sv., maistas
ir nakvynė Koelne 53 sv. 2 š. 6 p„ nakvynė
ir maistas Liuksemburge 5 sv., stovykli
nis mokestis ir maistas Reimse 12 sv., va
karienė Ostendėje 25 sv., palapinių su
tvarkymas 5 sv., reprezentacijai 7 sv. 10
š., pašto išlaidoms 4 sv. 10 š. 6 p., filmos ir
nuotraukos 3 sv. 9 š. 9 p., grąžinta stovyk
los dalyviui 2 sv. 10 š., kelionės išlaidoms
padengti 1 sv. 10 š„ rajonui gražinta pa
skola 20 sv., iš viso išlaidų 700 sv. 7 š. 9 p.
Likutis yra 11 sv. 16 š. 1 p.
Likutis pervedamas į bendrą
rajono
kasą ir bus sunaudotas rajono reikalams
ir sekančiai vasaros stovyklai.
LSS Anglijos Rajono 5 Tautinės

Stovyklos Vadovybė
LSS ANGLIJOS RAJONO 1968
METŲ STOVYKLAI AUKOJO

SKAITYTOJU LAIŠKAI
KO DAR MUMS TRŪKSTA?
Atrodo, tik gyvenk ir dar norėk gyven
ti. Bet taip nėra. Esame susiorganizavę
energingai, bet mums trūksta draugišku
mo.
Nekalbu apie jaunuosius. Jie yra dau
giau suaugę su gyvenamojo krašto žmo
nėmis ir įpročiais. Bet mums, sulauku
siems balto plauko, nereikėtų net ir po 20
metų pamiršti buvusių savo senų įpročių
ir tarpusavio bendravimo.
Kai gyvenom tėvynėj, nebuvom tokie
užsidarę vieni nuo kitų kaip dabar. Mano
manymu, gyvendami svetur tarp kitatau
čių, turėtume dar daugiau laikytis drauigškumo. Turėtume atsiminti, kad jau nebekiek beliko mūsų baltagalvių. O dar po
29 metų kiek mūsų liks? Tad nebūkime
vieni kitiems tokie tolimi, stenkimės, kiek
aplinkybės leidžia, lankytis vieni pas ki
tus.
Šiaip gi ko mums trūksta? Materialiai
daugumas esame apsirūpinę, ne tik na
mais, bet ir mašinomis. Tai ir bereikia
bendravimo ir draugiškumo.

J. Liobė
— „Gimė dar dvidešimt kontrrevoliu
cionierių šiandien“, — užrašė neišlaikęs
kažkoks juokdarys vienų gimdymo namų
sienoje Čekoslovakijoje. — „Siųskite dau
giau tankų“.
— Prisiderindamas prie naujų sąlygų,
čekoslovakų dienraštis „Rude Pravo“ po
rą dienų spausdinosi vien tik „Pravdos“ ir
„Izvestijų“ ištraukas, kur rašoma apie pa
dėtį Čekoslovakijoje.

Nottinghamas per J. Damoševičių 10 sv.,
Londonas per S. Kasparą 10 sv. 0 š. 6 p.,
per S. Starolį 10 š., per K. Blažį 1 sv. 16 š.
6 p., per J. Dirvonskį 3 sv. 10 š., per T. Vi
dugirį 20 s v. 0 š. 6 p., per P. Mašalai tį 9
sv. 8 š., Mansfieldas per J. Beinorą 3 sv.
10 š., Stoke-on-Trentas per B. Puodžiūnie
nę 4 sv. 6 š. 6 p., Birminghamas per V.
Tamašauską 2 sv., Peterborough per S.
Vaitkevičių 1 sv.. Ketteringas per A. Na
vicką 8 sv. 9 š. 6 p., Manchesteris per I.
Jakubaitytę ir N. Kutkutę 15 sv. 0 š. 6 p.,
Derbys per J. Levinską 7 sv., Wo'verhamptonas per E. Kaminskienę 4 sv. 7 š., Bradfordas per J. Balčiūną 7 sv. 2 š„ Glasgowas per prel. J. Gutauską 10 sv.. DBLS
centro valdyba 40 sv., ALK Chicagoj 20
sv. 13 š. 10 p. (50 dol.). Atskirai aukojo
A. Voroneckas iš Ispanijos 5 sv., A. Tirevičius 2 sv.. A. Barančiukas iš Amerikos 5
sv., I. Juška 5 sv., R. Spalis-Giedraitis 5
sv., K. Plūkas 5 sv., V. Junokas 1 sv.
Pagal aukų lapus buvo aukojusių ir di
desnėmis sumomis, bet ne visų jų pavar
dės išskaitomos. Tarp tų stambesniųjų,
kur pavardes išskaitėme, yra šie aukoto
jai: S. Tedaravičius 3 sv.. S. Puidokas 1
sv., Ig. Gylys 1 sv.. J. Damoševičius 1 sv.,
A. Gudlauskas 1 sv., J. Kinka 1 sv.. B. šipkinas 1 sv. 1 š., J. Mosteikis 1 sv., L. Nemeika 1 sv. 5 š„ A. V. Karanauskai 1 sv.,
DBLS Ketteringo sk. parama 3 sv.. S. A.
Karnas 5 sv., Kontrimas 1 sv. 6 š. 2 p..
Dainauskienė 1 sv., K. Mickevičius 1 sv.,
Šumauskai 1 sv. 5 š., J. Levinskas 1 sv. 4
š., K. Kubilius 1 sv., Kaminskai 1 sv.,
Bradfordo Vyties klubas 5 sv.. prel. J. Gu
tauskas 3 sv.. K. Tamošiūnas 1 sv.. V. Gu
daitis 1 sv., J. Sasnauskas 1 sv., T. Vidu
giris 3 sv., F. Paulikas 3 sv., V. Ūsovičius

PRAŠO GRĄŽINTI
Skautų stovyklos aukų lapus, nors ir
tuščius, prašome grąžinti, nes jie yra nu
meruoti ir reikalingi turėti byloje. Dėko
jame!

Iždininkas

PADĖKA
Didžiai gerbiamosioms organizacijoms,
rėmėjams, aukų rinkėjams, aukotojams,
dvasiškijai, globėjams, tėveliams ir daly
viams mes. Anglijos ir Vokietijos rajonų
skautai ir skautės, nuoširdžiai dėkojame
už paramą, kuri įgalino susirinkti į LSS V
Tautinę Stovyklą Vokietijoje šiais jubilie
jiniais Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo ir lietuvių skautijos įsikūrimo me
tais.
Ypatingą padėką reiškiame Vasario 16
gimn. vadovybei, jos dir. V. Natkevičiui,
VLB pirm. inž. J. K. Valiūnui, DBLS ir
LNB, LSS Pirmijai, Min. V. Balickui, E.
J. Vilčinskams, P. S. Nenortams, A. Pranskūnui, kpt. J. Venckui, mjr. M. Petkūnui,
P. Mašalaičiui, S. Kasparui, kun. V. Šar
kai, kun. J. Dėdinui, kun. S. Matuliui, t.
P. Urbaičiui, kun. prof. J. Duobai, kun. V.
Damijonaičiui, kun. J. Vilučiui, kun. A.
Matulaičiui, A. Grinienei, F. Skėriui, O. V.
Bartusevičiams. gyd. Pečiulionytei,
inž.
Kriaučiūnui, S. Lozoraičiui, jn., Jasūnaičiui ir kuopų vyrams, gimn. ūkvedžiui Su
bačiui. R. Spaliui, Rudzevičiams, A. Jusevičiui, šiugždams, M. Monthomienei, Gegeckams, Žukauskui, V. Zdanavičiui, J.
Alkiui. K. Plūkui, K. Kuzauskui, V. Ignaičiui. T. Vidugiriui, prel. J. Gutauskui, A.
Tirevičiui, J. Levinskui, E. Zaveckienei ir
Nott. Liet. Moterų d-jai. Londono Soc. ir
Sp. klubo v-bai ir šeimininkėms, K. Ma
kūnui, Girėnienei, O. Ramonienei,
D.
Briedienei, P. Virksai, K. Bivainiui,
J.
Damoševičiui. A. Mikalauskui, Barasui, P.'
Moliui, C. Kiliuliui, S. Staroliui, K. Bla
žiui, J. Dirvonskiui, J. Beinoriui, B. Puo
džiūnienei, V. Tamašauskui, S. Vaitkevi
čiui, A. Navickui, E. Kaminskienei, A. Voroneckui, A. Barančiukui, I. Juškai, E. Izokaitienei, V. Junokui. LAS Londono skyr.,
J. Balčiūnui, J. Kinkienei, jaunimo vado
vams, anglų skautininkams J. Booth, T.
Roome ir visiems tėvams bei šeiminin
kėms, mielajai ir plačiajai visuomenei, se
sėms ir broliams skautiškas ačiū.
Jei šiose eilutėse nepaminėjome vieno
kito, prašome mums atleisti, nes tai pada
rėme ne iš blogos valios.

s. J. Masiauskas ir ps. A. Veršelis
LSS V Tautinės Stovyklos Romuvoje
- Vokietijoje vadovybės, skautų
bei skaučių vardu
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JAUNL.1O ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford,
tarą, Malūną ir Oželį. Šokėjų tebuvo tik Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

AUKOS A.A. MIN. B. K. BALUČIO
ta viena grupė.
FONDUI
Lietuvišką programą pristatinėjo R. KaDBLS Manchesterio Jaunimo skyrius
libatas.
fondui aukojo 5 sv.
Reikia pasidžiaugti, kad jaunosios lie
tuviškos pajėgos pasirodė gerai, ir DBLS
padėka tenka V. Galbuogytei, Grandies va
MUSŲ RĖMĖJAI
dovei J. Kinkienei ir visiems šokėjams.
Apsimokėdami už Europos Lietuvį ar
Baltų Tarybos vykdomasis komitetas
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie tikrai jaučiasi neapviltas dėl įdėto dar
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš bo ruošiant šį koncertą ir tikisi ateityje
kam spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. suruošti didesnio masto bendrus pasirody
6 š. S. Gabalis, DM 20 Z. Levickas. 10 š. mus.
J. Strumskis, po 6 š. V .Budrys ir J. Va
doklis, 5 š. Z. Nemeika ir 3 š. J. KernasicTAUTOS IR BENDRUOMENĖS
kas.
ŠVENTĖ
SĖKMINGI EGZAMINAI

Vidurinių mokyklų moksleiviai D. Brita
nijoje, kurie mokėsi lietuvių kalbos sek
madienio mokyklose ar privačiai, prieš
metus buvo paraginti, kad baigdami mo
kyklą laikytų valstybinius lietuvių kalbos
egzaminus.
Šiais metais sėkmingai tokius egzaminus
išlaikė P. Viržintas iš Nottinghamo, A. Vitkaukas iš Bradfordo ir A. Paukštytė iš
Londono. Jie visi gavo iš Liet. Namų B-vės
direktoriaus inž. S. Nenorto sveikinimo
laiškus ir po čekį.
Lietuvių kalbos mokytis paskatino Lie
tuvių Namų B-vės Valdyba, pažadėjusi
mokėti egzaminus išlaikiusiems pinigines
premijas. Be to, D. Britanijos vid. mokyk
lų pažymėjimuose lietuvių kalbos mokėji
mas užskaitomas kaip antrosios svetimos
kalbos egzaminas.
j.v.

LONDONAS
BALTŲ TARYBOS KONCERTAS

Baltų Tarybos rugsėjo 22 d. suruoštasis
Westminsterio Cathedral salėje jungtinių
pajėgų koncertas praėjo sėkmingai. Jis
buvo skirtas paminėti 50 m. sukakčiai, kai
buvo pasiskelbusios nepriklausomomis Es
tija, Latvija ir Lietuva.
Prieš koncertą Baltų Tarybos vardu M.
A. Zarina supažindino klausytojus su Bal
tijos kraštų praeitimi. Dėl ligos negalėju
sio atvykti parlamento nario pik. Sir Tufton Beamish sveikinimą perskaitė R. Kalibatas. Sveikinime Sir Beamish pasidžiau
gė pabaltiečių veiklumu, palinkėjęs jiems
laimėti, ir iškėlė apskritai Sov. Sąjungos
pavergtųjų tautų tragišką padėtį šių die
nų pasaulyje.
Koncerto programoje dalyvavo visos
trys tautybės.
Latviai pasirodė su geru choru. Estai pa
sirodė dar su pianiste Lea Lesta-Miller,
o latviai — su mezzosopranu Gaida Trezina. Būdinga, kad jungtiniai latvių ir es
tų chorai dar sudainavo po vieną visų tau
tybių dainą. Lietuviška daina buvo J. Bendoriaus Mergužėle lelijėle, kur buvai.
Lietuviams skrtąją programos dalį at
liko vien jaunosios jėgos. Jaunoji solistė
Vanda Galbuogytė sudainavo keturias dai
nas: St. Šimkaus Plaukia sau laivelis ir Oi
kas?, A. Kačanausko Mano gimtinė ir M.
Petrausko Naujoji Gadynė.
J. Kinkienės vadovaujama Londono jau
nimo Grandis sušoko tris šokius — Gyva-

ŠAUNUS VAIZDAI
Rugsėjo 17 d. židiniečiams jaunuoliams,
svečiams nuo Londono, Manchesterio ir
vietiniams tautiečiams buvo malonu žiū
rėti į gražų garsinį, spalvotą Š. Amerikos
lietuvių jaunimo tautinių šokių šventės
filmą. Žiūrovai gyvai domėjosi ir teiravo
si, kada lietuviškų filmų galės daugiau
pamatyti. Tikimasi, kad tokių galimybių
atsiras.

MUZIKOS MENAS
Židinys tikisi netrukus sulaukti prityru
sio muziko, kuris maloniai žada pagelbėti
muzikiniame mene ne tik židiniečiams,
bet ir muzika bei daina besidomintiems
Šventė pradėta rugsėjo 8 d. pamaldomis visiems nottinghamiečiams. Tokios pajė
lietuvių bažnyčioje. Prieš šv. Mišias buvo gos jie čia kaip tik pasigedo.
eucharistinė procesija.
Mišias atnašavo
kun. dr. K. Matulaitis, MIC, joms patarna
vo diakonas Hermanas Šulcas, pasakyda
mas labai gražų pamokslą, kad reikia eiti
kartu su laiku ir savo gyvenimą pritaikyti
KUN. J. KUZMICKIS l ROMĄ
laiko nuotaikoms.
Kun. J. Kuzmickis, šv. Kazimiero kole
Pamaldose dalyvavo labai daug lietuvių
ir Lietuvos atstovas V. Balickas su žmona. gijos kviečiamas, rugsėjo 21 d. išskrido į
Rugsėjo 14 d. Londono Sp. ir soc. klubo Romą pravesti kolegijos studentams reko
salėje suruoštas minėjimas. Jį atidarė S. lekcijų. Po savaitės darbo mano pasilsėti,
Kasparas, DBLB pirmininkas, kviesdamas lankydamas istorines vietas bei pajūrį.
Į Angliją žada grįžti spalio mėn. vidu
nepasiduoti rezignacijai, bet atgaivinti sa
ve — daugiau skaityti lietuviškų laikraš ryje.
čių, jungtis į organizuotą lietuvių gyveni
mą, nes kiekvienas lietuvis turi priklau
syti kuriai nors lietuviškai organizacijai.
PLB III seimo atstovas Jaras Alkis pa DERBY
sidalijo mintimis iš seimo ir lietuviško gy
venimo JAV. (Pranešimas spausdinamas
SVARBUS SUSIRINKIMAS IR
atskirai).
Janina Kinkienė padeklamavo K. BraLIETUVIŠKAS FILMAS
dūno Amžinajam lietuviui. Naujoji jauni
Rugsėjo 28 d., 6 vai. vakaro, Boyer St.,
mo grupė — Rimantas Namajuška, J. Pet
kevičius, A. Bondonis (šie abu iš Wolver- Buxton Hotel salėje, bus visuotinis Derbio
hamptono) ir Jonas Balčiūnas, pritariant ir Burton-on-Trento bei apylinkės lietuvių
Bus
gitaromis, padainavo Kur tos gėlės dingo. katalikų parapijos susirinkimas.
Grandies tautinių šokių grupė sušoko svarstomi svarbūs bažnytiniai reikalai ir
Gyvatarą, Aušta, Kubilą, Mikitą, Oželį ir renkama parapijos taryba.
Susirinkimas bus teisėtas, nežiūrint su
Kalvelį.
Jonas Parulis su sūnum Petru atliko sirinkusiųjų skaičiaus.
Po susirinkimo ten pat bus parodyta
smuiku ir akordeonu 8 lietuvių liaudies
tikra retenybė, tai yra spalvotas garsinis
dainas.
Nors oras buvo labai blogas, bet žmonių 16 mm lietuviškas filmas iš puikios Ame
rikos lietuvių jaunimo tautinių šokių
susirinko gana gausokai.
šventės. Filmą rodys Jaunimo Židinys iš
Nottinghamo.
TOMO VIDUGIRIO SUKAKTIS
Šia reta proga pasinaudoti kviečiami
DBLS centrinio skyriaus ilgametis pir visi tautiečiai, ypač jaunimas.
mininkas, to skyriaus bibliotekos vedėjas,
daugelio organizacijų narys populiarusis
pik. Tomas Vidugiris rugsėjo 20 d. šventė
Mielą klubo narį
savo amžiaus 75 metų sukaktį.
Sukaktininkas ta proga savo bičiulius,
ANTANĄ BILITAVIČIŲ
draugus ir kaimynus vaišino Londono
ir
Lietuvių Namų svetainėje, kur LNB pirm.
VIRGINIJĄ CHODECKAITĘ,
St. Nenortas Tomą Vidugirį visų vardu
sukūrusius lietuvišką šeimą,
šiltai pasveikino.
(r)
nuoširdžiai sveikina
IŠVYKO DR. R. ŠLIAŽAS
Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo
Valdyba ir nariai
Ilgesnį laiką Londono Lietuvių Namuo
se viešėjęs dr. R. Šliažas, germanistikos
dėstytojas JAV ir „Akiračių“ redakcinės
kolegijos narys, rugsėjo 20 d. išskrido į
NAUJAUSIOS KNYGOS
Chicagą.
(r)
A. Luima. L. Kat. Mokslo Akademijos
Metraštis. I ir II tomai. Atskiro tomo kai
MIRĖ ONA ŠVEDIENĖ
na 2 sv. 10 š.
Vykdama į darbą, širdies smūgiu mirė
P. Jurkus. Ant Vilnelės tilto. Vilniaus
Ona Švedienė, 37 m. amžiaus.
legendos. 1 sv. 2 š.
Palaidota iš lietuvių bažnyčios lietuvių
O. Nendrė. Aidas tarp dangoraižių. Ro
kapuose rugsėjo 13 d.
manas. 2 sv. 3 š. 6 p.

BRADFORDAS

J. Stukas. Awakening Lithuania. Knyga
su mūsų žymių vyrų portretais, k.a., Va
lančiaus, Kudirkos, Basanavičiaus, Mai
ronio ir kitų. 1 sv. 15 š.
A. Budreckis. The Lithuanian National
Revolt of 1941. 1 sv. 15 šil.
Žemėlapiai, gintaras, visa periodika.
Jaunimo skyriaus redaktoriams iš tiesų
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew,
yra taikomi savo tariamiems suaugusiems
priešininkams, o jei tokie įtarimai iš tikrų Surrey.
jų turi pagrindo, tai padėtis yra labai ne
graži. Neveikime jaunimo ten, kur nerei
kia, būtent, į savo mažas trintis ir pačiam
JŪSŲ 7% INVESTAVIMO
jaunimui sunkiai suprantamus nesusipra
SĄSKAITA
timus.
Aišku, kad ir Jaunimo skyriaus redak duoda pelningas ir reguliaras pajamas.
toriai padaro klaidų. Kas dirbdamas jų
BALTIC STORES
nepadaro? Bet jie iš tų savo klaidų moko
INVESTMENTS
LTD.,
si. Ir šiuo atžvilgiu suaugusieji iš jų galė
tų pasimokyti...
421 HACKNEY RD., LONDON. E.2.

JAUNIMUI

JAUNIMAS LONDONO MINĖJIME

Londono Tautos šventės minėjimo kon
certinės dalies programą išpildė daugiau
sia jaunimo atstovai.
Minėjimas vyko rugsėjo 14 d. rytinėje
Londono dalyje esančioje Lietuvių Spor
to ir socialinio klubo salėje. Tautinius šo
kius atliko Grandis, o Grandies vadovė J.
Kinkienė deklamavo. J. ir P. Paruliai pa
grojo lietuviškų dainų, o Petras Parulis
juk irgi yra jaunimo atstovas. Pagaliau
vienintelė grynai lietuviška populiariosios
muzikos grupė (pasivadinusi „The Long
and Short of It“) pirmą kartą pasirodė ir
lietuviškai visuomenei.
Vadinasi, Londono lietuviškasis jauni
mas nesnaudžia, jeigu sugebėjo kone vie
nas užpildyti didesnio minėjimo koncerti
nę dalį.
PASIMOKYKIME Iš JAUINMO

Gerą pusvalandį sukau galvą, svarsty
damas, ko gi tas niekam negirdėtas S.
Budreika nori iš Jaunimo skyriaus.
Turėtume džiaugtis, kai pats jaunimas
imasi iniciatyvos ir pats savo jėgomis re
daguoja Jaunimo skyrelį ir kai stengiasi
Anglijos lietuvių jaunimui padėti susiži
noti ir susisiekti. Jie, atrodo, kartais tik
rai daug teisingiau suvokia laikraščio už
davinių esmę ir paskirtį, negu kai kurie
mūsų „suaugusieji“.
Pagaliau liūdniausia, kad, deja, kyla
įtarimas, jog kai kurie vieši priekaištai

Rainutis Varnelis

nnn uliariosios
I UI SA VAITĖS PLOKŠTELĖS
1. Hey Jude
— Beatles
2. Those Were The Days —Mary Hopkins
3. I Gotta Getta A Message To You
— Bee Gees
5. Hold Me Tight
— Johnny Nash
4. Do It Again
—Beach Boys
*6. I Say A Little Prayer
— Aretha Franklin
*7. Jesamine
— Casuals
8. High In The Sky
— Amen Corner
9. This Guy's In Love
— Herb Alpert
*10. On The Road Again — Canned Heat

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
I Live For The Sun

— Vanity Fare

Tel. SHO 8734
ir
PALANGA PROPERTIES LTD.,
12 ALBEMARLE RD.,
BECKENHAM, KENT

moka 7% (grynais)
už investaeijas 5 metams ir ilgiau
ir
6% (grynais)
už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS,
ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ
IR SUTVARKOME
VISUS PALIKIMO REIKALUS.

Dėl smulkių informacijų rašykite:
Z. JURAS,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Veikla susitikimuose
TAUTOS ŠVENTĖ COVENTRYJE
Kai visi, rodos, sutinkame, kad norime
lietuvišką dvasią užsienio lietuvių telki
niuose išlaikyti kuo ilgiau, kad, lietuvių
kalbą, bent dalį lietuviškųjų papročių, pa
mėgimą lietuviškas liaudies dainas dai
nuoti norime ne tik mes patys — vyres
nieji — išlaikyti, bet ir priaugančiam bei
svetur pribręstančiam jaunimui
įdiegti,
mes gal kartais per maža dėmesio ir reikš
mės esame linkę kreipti į visas tas, paly
ginti, nedideles po užsienius išsibarsčiu
sias lietuviškas kolonijas.
Didesnieji lietuviški centrai, aišku, rei
kalingi ir net būtini, be jų juk negebėtu
me išleisti nei laikraščio ar knygos, tik di
desniuose telkiniuose galime didesnį re
prezentacinį koncertą suruošti, bet be tų
mažesniųjų telkinių nė tie centrai ilgai
niui neištesėtų. Bent Vakarų Europoje lie
tuvių dauguma kaip tik gyvena tuose ma
žuose telkiniuose, ir tik jų gyvastingumas
iš tikrųjų ir yra lietuvybės išlaikymo lai
das.
Ir Anglijos lietuviuose tikrasis, sakytu
me, organiškasis gyvastingumas remiasi
pirmoje eilėje tų netokių jau gausių
provincijos telkinių judrumu, veikla ir
lietuvišku gajumu. Vienu tokių pavyz
džių, matyt, laikytinas ir tas Coventrio
lietuvių būrys. Iš tiesų jis nėra gausus:
šiame Lady Godivos legendomis garsiame
mieste lietuvių tegyvena gal koks pusšim
tis. o DBLS Coventrio skyrius yra veiklus,
jau metų eilę sąžiningai ir ištvermingai
ruošia lietuviškus renginius, minėjimus,
susitikimus, kuriuose atžymimos ne tik
lietuviams reikšmingos sukaktys, bet,
svarbiausia, savo kasdienybėje angliškoje
visuomenėje gyvenantieji lietuviai susitin
ka ir, jei taip galima išsireikšti, lietuviš
kai atsigaivina.
Štai, rugsėjo 21 d. Coventrio DBLS sky
rius suruošė Tautos šventės minėjimą,
kuris sutraukė apie 170 dalyvių. Matėsi sa
lėje ne tik Coventrio ir apylinkių lietuvių,
bet taip pat ir iš tolimesnių vietovių —■
Leicesterio, Nottinghamo, Londono ir ki
tur, o Wolverhamtono DBLS skyriaus pir
mininkas D. Narbutas su nemažu lietuvių
būriu ir autobusą nusisamdę į Coventrį
atvykti.
Ilgametis Coventrio DBLS skyriaus pir
mininkas Jonas Dimša Tautos šventės mi
nėjimą atidarė, pasveikindamas susirinku
siuosius ir pakviesdamas žodį tarti R. E.
Maziliauską. Pasveikinęs susirinkusius
DBLS Centro valdybos vardu ir atkreipęs
dalyvių dėmesį į tą svarbų darbą, kurį at
lieka Sąjungos provincijos skyriai, kurių
vienas veikliausiųjų kaip tik yra ir Coventris, prelegentas pasidalijo su klausy
tojais keliomis mintimis minėjimo proga.
Coventrio DBLS skyriaus garbės narys
J. Johnstonas daugeliui Anglijos lietuvių
jau gerai pažįstamas kaip tikrai nuošir
dus lietuvių tautos bičiulis ir bendrųjų
mūsų reikalų nenuilstantis talkininkas.
Šįkart J. Johstonas, žinoma, lietuvių kal
ba pabrėžė savo rūpestį, kad lietuviai sve
tur išlaikytų ir išsaugotų lietuvių kalbą,
nes, anot kalbėtojo, „be savo kalbos tauta
yra nebylė, negirdima ir neišvengiamai
pasmerkta pražūčiai“. Natūraliais orato
riaus gabumais apdovanotasis J. Johnstonas- po savo žodžio buvo palydėtas ilgo
mis dalyvių katutėmis.
Oficialioji minėjimo dalis buvo baigta.
Skyriaus pirm. Jonui Dimšai paprašius su
giedoti Tautos himną.
Prasidėjo pramoginė susitikimo dalis,
kuri bene yra lygiai tokia prasminga, kaip
ir oficialioji. Tai. sakytume, yra veikla su
sitikimuose šiaip plačiai pasklidusių lie
tuvių. Daugumas mūsų juk gyvena gry
nai angliška kasdienybe: bendradarbiai,
kaimynai, buities rūpesčiai ir net eilinės
pramogos sporto stadione, kino teatre ar-

LABDAROS DRAUGIJA

ba televizijos ekrane suprantamai yra an
gliškos, ir tik tokių susitikimų sąveikoje
turime progos jau grynai lietuviškoje ap
linkoje pabendrauti. Ir tai yra socialinė
tokių renginių prasmė ir reikšmė. Aišku,
kad nedideliam telkiniui nėra labai pa
prasta tokį renginį suruošti. Tai tegalima
pasiekti su darniu visų vietos lietuvių
bendradarbiavimu ir talka.
E. Dragūnas su savo šokių orkestru iš
tiesų labai tinka lietuviškoms pramogoms.
Jis lygiai patraukliai ir mokoviškai groja
tradicinius ir pačius šiuolaikinius šokius
ir savo repertuaru gali prisitaikyti prie
visų kartų ir pomėgių pageidavimų. Iš
tiesų šiame vakare E. Dragūno muzika
mėgavosi visi, pradedant pačiais jauniausiaisiais ir baigiant jau pražilusiais. Vaka
ro šeimninkas J. Dimša pasirūpino ir įvai
renybėmis. Buvo įprastinė loterija, o gėlių
valso metu buvo atrinktos trys geriausio
sios poros. Teisėjų trijulė čia, atrodo, iš
tiesų turėjo sunkų uždavinį...
Nenoromis, vidurnakčiui artėjant, daly
viai skirstėsi, o vvolverhamtiškių auto
busą išlydėjusieji linkėjo: „Iki sekančio
karto!“...
(i)
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — rugsėjo 29 d., 11 vai.,
Židinyje.
LEICESTER — rugsėjo 29 d., 12 vai., The
Sacred Heart, Mere Rd.
MANCHESTER —■ rugsėjo 29 d., 11 vai.
ECCLES — spalio 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — spalio 6 d., 11 vai., ži
dinyje.
STOKE-ON-TRENT — spalio 6 d., 12.15
vai., Tunstall.
NOTTINGHAM — spalio 13 d., 11 vai.,
Židinyje.
GLOUCESTER — spalio 12 d., 12 vai., St.
Peter's, London Rd.
STROUD — spalio 13 d., 12 vai., Beeches
Green.
NOTTINGHAM — spalio 20 d., 11 vai., Ži
dinyje.
DERBY — spalio 20 d.. 11 vai., Bridge Ga
te.
BRADFORD — spalio 20 d., 12.30 vai.
HALIFAX — spalio 27 d., 12.30 vai., St.
St. Columcille bažn.
Bradford — lapkr. 3 d., 12.30 vai.
sisistsisisistsisisisisisisisi

VOKIETIJA
MIRĖ V. BARTUSEVIČIUS
Rugsėjo 14 d. savo bute mirė a.a. Vin
cas Bartusevičius, gimęs 1913 m. sausio
25 d. Bartininkuose. Palaidotas rugsėjo 18
d. Luebecko miesto Vorwerker kapinėse.
Laidotuvės buvo gražios ir iškilmingos,
dalyvavo per 40 žmonių, ir buvo sudėta
ant kapo 16 gražių vainikų ir gėlių puokš
čių. Laidotuvių bažnytines apeigas atliko
dekanas Vaclovas Šarka ir lenkų dekanas
Stanyslav Ren. Kun. V. Šarka pasakė gra
žų pamokslą apie velionies žemiškąjį ke
lią.
Velionis visą pokario metą sirgo sunkia
plaučių džiova ir visą Taiką išgyveno Luebecke. Jis buvo susipratęs lietuvis ir ge
ras katalikas. Buvo visą laiką Nidos klu
bo narys ir prenumeravosi Europos Lie
tuvį. Velionis paliko žmoną Oną ir sūnų
Vincą, jau baigusį aukštąjį mokslą ir šiuo
metu mokytojaujantį Vasario 16 gimnazi
joje.
Velionies seni tėvai, broliai ir seserys
gyvena tėvynėje. Velionis laukė savo se
no tėvo atvažiuojant į svečius, kadangi
pats jėgų jau nebeturėjo nuvažiuoti į Lie
tuvą pasisvečiuoti.
Luebecko lietuviai reiškia nuoširdžiau
sią užuojautą velionies žmonai, sūnui ir
jo šeimai bei visiems giminėms, gyvenan
tiems Lietuvoje, šio didžio skausmo valan
doje.
J. Pyragas

(Atkelta iš 3 psl.)
o ekonominių organizacijų metinio pelno
dalį. Geriau įsikūrusias šeimas kviečiame
imtis globoti pavienius moksleivius. V-ba
yra pasiryžusi suteikti žinių apie tokio
patronato reikalingus. Laukiame, kad at
siras mecenatų nuolatinėms stipendijoms.
Lėšų niekad nebus perdaug, nes reikalas
labai platus. Pirmiausia bus teikiamos pa
šalpos ir stipendijos vyresniųjų klasių
moksleiviams ir studentams. Iš dabar ren
giamų moksleivių bei studentų stovyklų
aiškėja, kad jos turi milžiniškos reikšmės
grąžinti prie lietuvių kamieno nuo jų nu
tolusiųjų lietuvių kilmės tėvų moksleivi
ją. Jų prigimtis ir jaunuoliškas įspūdin
gumas padeda greitai atgimti lietuvišku
mui. Tokias stovyklas dažniau rengti bei
kitų organizacijų rengiamas paremti bus
tolimesnis draugijos tikslas.
D-jos valdyba renkama visuotinio su-mo
mažiausiai iš 3 narių dvejiems metams.
Visuotinis susirinkimas šaukiamas ma
žiausiai vieną kartą per metus. Jis renka
vieneriems metams trijų asmenų revizijos
komisiją.
Draugijos korespondentas
P. Gudelis

— Užėmus sovietams Čekoslovakiją, su
sirado kolaborantų, bet „Pravdos“ garsu
sis komentatorius Juris Žukovas išaiški
no, kad kolaborantu, kaip kiekvienas kom
jaunuolis žinąs, yra tik tas, kuris „dirba
su fašistais“, taigi kaip galį būti tuo var
du vadinami patriotiški čekoslovakai, ku
rie talkininkauja savo svečiams rusams?
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