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NESUTARIMAI KREMLIUJE?
Pagal sovietuose jau įsivyravusių tradi
ciją, kariškiai pačiame politbiure papras
tai neturi balso, tačiau, nuvertus Chruščio
vą, raudonųjų generoių įtasa Sovietų Są
jungos Komunistų partijos Centro komite
te vis augo. Šiandien devyni iš penkiolikos
karinių apygardų vadai yra CK nariais, o
krašto apsaugos ministro Grečko arba
Varšuvos pakto vado Jakubovskio svoris ir
įtaka reiškiasi ir politikoj. Pagaliau sovie
tų armijos vyriausiojo štabo viršininku
yra paskirtas senas stalinistas štemenko.
Tarp civilių ir uniformuotų Kremliaus
vadų jau kuris laikas pastebima įtampa, o
uniformuotieji nedviprasmiškai yra įtarūs
visokioms laisvėjimo arba demokratėjimo
tendencijoms. Sakykime, liepos 1 d. Sovie
tų premjeras savo kalboje gyrė taikingąjį
sambūvį, o, nepraėjus nė 24 valandoms,
stalinistinis garsiakalbis „Sovietskaja Rosija“ nurodė, kad tikrasis sovietų tikslas
vis dar esantis pasaulinė revoliucija. Brež
nevas, kuris Stalino pavyzdžiu vėl tituluo
jamas generaliniu sekretoriumi, ateičiai
pranašavo „socialistinę Ameriką"...
Kariškiai šioje Kremliaus vadų įtampoje
aiškiai palaikė konservatyvųjį sparną. Jie
su nepasitikėjimu ir įtarumu sekė sambū
vio šalininkus Maskvoje, o šių metų pra
džioje sparčiais šuoliais prasidėjusi Čeko
slovakijos demokratizacija jiems suteikė
strateginių rūpesčių. Sąjungininkų ir ben
draminčių Čekoslovakijos klausimu gene
rolai pirmiausia susirado ukrainiečių kom
partijos darbuotojų eilėse. Mat, rajoniniai
partijos sekretoriai Ukrainoje, ypač vaka
rinėje jos dalyje, pasijuto nejaukiai. Poli
tiškai ir kultūriškai rusų dominuojami uk
rainiečiai su didžiausiu susidomėjimu ir
viltimis gaudė žinias ir net gandus iš kai
myninės Slovakijos apie tautinį savaran
kumą ir federalinę lygybę.
Tokių Ukrainoje įsisiūbuojančių nuo
taikų akivaizdoje susidarė mišri generolų
ir politbiurokratu grupė. Ukrainietis Grečka, buvęs Kijevo karinės apygardos vadas
gen. Jakubovskis, ukrainiečių kilmės so
vietų kariuomenės vadas Pavlovskis suta
rė su Ukrainos kompartijos šefu ir Krem-

liaus politbiuro nariu šalestu ir ukrainie
čiu Podgorniu, kurs nūn yra valstybės gal
va, kad reikia imtis priemonių...
Prie šios koalicijos prisidėjo ir žvalgy
bos aparatas KGB. Vyriausias čekistas An
dropovas, 1956 m. vengrų aaudies sukilimo
metu buvęs sovietų pasiuntinys Budapeš
te, nuo šių metų sausio, kai buvo pašalin
tas Novotnys, Prahoje neteko visų savo
slaptųjų agentų. Be to, cenzūros atsikra
čiusi Prahos spauda pradėjo viešai kriti
kuoti buvusiuosius sovietų žvalgybos nuo
tykius Čekoslovakijoje.
Rugpjūčio 16 d. politbiuras Kremliuj su
sirinko posėdžio. Tedalyvavo 9 nariai: lat
vis Pelšė ir gudas Mozūrovas tą dieną bu
vo savo gimtinėse. Pirmasis paprastai lai
komas konservatyviu, o pastarasis — re
formoms atviru politbiurokratu, tad jų
dviejų balsai, greičiausia, būtų pasidaliję
ir balsavimo išdavų nebūtų pakeitę.
Pasak žinių žurnalo „Der Spiegei“, šio
posėdžio metu buvo balsuojama, ar pa
siųsti savo (beje, jau parengties stovyje
esančius) dalinius į Čekoslovakiją. Už ka
rinį įsikišimą balsavo Šelestas, Podgornis,
Voronovas ir profesinių sąjungų pirminin
kas, vis didesnę įtaką Kremliuje išsikovojantis šelepinas. Partijos ideologas Suslo
vas pasisakė prieš karinių dalinių panau
dojimą. Kirilenka taip pat balsavo prieš,
nurodydamas, kad toks žingsnis nuo Mask
vos atstums Vakarų komunistų partijas
(jo pranašystė pasirodė visiškai tiksli).
Kosyginas, kuris iš visų Kremliaus vadų,
tur būt, atkakliausiai siekia taikingo sam
būvio ir gyventojų gerovės pakilimo, su
nepasitikėjimu žiūrėjo į Prahą, kuri savo
visuomenės demokratizacijos norėjo pa
siekti per mėnesius, kai atsargusis Kosy
ginas apie tai svajojo tik ilgų metų laiko
tarpiais. Tačiau ir Kosyginas pasisakė
prieš sovietų karinį įsikišimą, o su juo bal
savo ir ekonomistas Poljanskis.
Tokiu būdu politbiuro balsai pasidalino
— 4 už ir 4 prieš, ir generalinio sekreto
riaus Brežnevo balsas galų gale nulėmė
sovietinę Čekoslovakijos okupaciją.
Tačiau, nepraėjus nė mėnesiui, šitoji an-
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Susitikimas laive
Britanijos ir Rodezijos ministerial pir
mininkai susitiko angliškame laive, kuris
šiuo metu stovi uoste Gibraltare.
Rodezij'os baltųjų mažuma paskelbė kraš
to nepriklausomybę prieš britų valią. Bri
tai reikalauja, kad būtų duota daugiau tei
sių vietinių negrų daugumai, bet baltųjų
valdžia nesutinka. Rodezijai iki šiol taiko
mos šiokios tokios sankcijos.

Ar išliks vadai?
Vakarų spauda dar vis pranašauja, kad
gali atsistatydinti Čekoslovakijos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius Dubčekas, kurį Sov. Sąjungos vadai būtų linkę
laikyti vyriausiuoju kaltininku visų numa
tytųjų reformų ir dėl to sekusios okupaci
jos.
Sovietų vadai, sako, norėtų, kad Dubčekas pasitrauktų.
Netrukus turėtų susirinkti partijos cen
Ką laimėjo Čekoslovakija?
tro komitetas patvirtinti čekoslovakams
Čekoslovakijos komunistų vadų komisi
nenaudingų susitarimų su Kremlium. Ta
ja grįžo iš Maskvos.
da gali būti sprendžiamas ir vadovybės
Po pasitarimų su sovietų vadais pa
klausimas.
skelbtas pranešimas rodo, kad Čekoslova
kija įteisino okupacinės kariuomenės buvi
Riaušės Meksikoje
mą, bet gavo pažadą, kad dalis tos kariuo
Meksikoje ilgesnį laiką vyksta studentų
menės bus atitraukta.
prieš vyriausybę keliamos riaušės.
Čekoslovakija turės išvalyti savo komu
Meksikoje, kaip tik prieš patį riaušių
nistų partiją, įvesti dar griežtesnę cenzūrą
centrą,
prasidėjo pasaulinė sporto olimpi
ir kitokius suvaržymus.
ada.
Atsitikimas su rusu
Dabar dirbęs Londone elektroninių ga Jevtušenkos laiškas
minių pramonėje, rusas Sčareginas grįžo
Vakarų spauda plačiai paskleidė tikrą
į Sov. Sąjungą jau kaip savo firmos agen ar tik tariamąjį laišką, kurį sovietų va
dams parašęs ypač užsieniuose išgarsėjęs
tas siūlyti prekių.
Ten jis buvo suimtas. Be kita ko, jis ne sovietinis rusų poetas Jevtušenka ryšium
turėjo britų pilietybės, be to, dar turėda su Čekoslovakijos okupacija.
mas kitokią pavardę, 1947 m. pabėgęs iš
Laiške sakoma, kad Čekoslovakijos užė
sovietinės armijos.
mimas yra tragiška klaida, biaurus smūgis
tautų draugystei ir komunistiniam judėji
Byla
mui. Pats jis tiesiog nežinąs, kaip dabaiSov. Sąjungoje prasidėjo byla 5 asmenų,
begalėsiąs žiūrėti į akis savo draugams
kurie Maskvoje pademonstravo savo prie
Čekoslovakijoje, jeigu juos kada nors su
šingą nusistatymą dėl Čekoslovakijos už
tiktų.
puolimo.
Teisiamieji yra: Stalino laikų užsienių
Nai
reikalų ministerio Litvinovo vaikaitis, jau
Nai graikiškai reiškia: taip.
koncentracijos lageryje ilgesnį laiką laiko
O nors Graikiją valdanti karinė junta
mo Danielio žmona, kritikas Babitskis, iš
naudojasi kieta ranka, kalėjimuose nema
universiteto išmestas studentas Delonis ir
ža politinių kalinių, tačiau, prašomi pasi
darbininkas Dremliūga.
sakyti taip ar ne dėl naujos smarkiai au
toritarinės konstitucijos, 91,87 procentai
Kas davė, tas ir atėmė
Prieš penketą metų kariuomenė į Peru balsavusiųjų įrašė: nai!
prezidento kėdę buvo pasodinusi architek
tą Belaundę Terrį, kuris pravedė nemaža Izraelio pasiūlymas
Izraelio atstovas pasiūlė J. Tautoms ati
reformų, bet apsmukdė krašto ūkį. Be to,
jis nepaklausė kariuomenės vadų reikala traukti savo kariuomenę iš karo metu už
vimo nusavinti užsieniečių naudojamus imtųjų arabų žemių, bet su sąlyga, kad bus
pasiekta pastovios taikos.
naftos šaltinius.
Izraelio atstovas tame pasisakyme reika
Kariuomenė jį dabar pašalino ir išsiun
tė į Argentiną. Jo vietą užėmė generolas lavo. kad Egiptas netrukdytų naudotis Suezo kanalu ir Akabos įlanka.
ir tuoj nusavino naftos šaltinius.

tireformistinė grupė Kremliuje jau neteko
didelės dalies savo įtakos, šelesto, Podgornio ir Šelepino grupė, norėdama savo nuo
monę prastumti, gerokai perdėjo padėtį
Čekoslovakijoje ir iš tiesų suklaidino kitus
politbiuro narius. Karinis įsikišimas savo
tikslo nepasiekė: Prahoje ir Bratislavoje
sovietinių kolaborantų nesusirado. Antra
vertus, Maskvos įsikišimo pasekmės yra
labai nepalankios pačiai Maskvai. Nekal
bant apie Vakarų ir Rytų viešąją nuomo
nę, kuri beveik be išimčių Maskvą pasmer
kė, daug painiavos Kremlius susilaukė ir
iš įvairių kraštų komunistų partijų, kurių
didelė dauguma taip pat pabrėžtinai palai
ko Prahą.
Įtampa Kremliuje esanti nemaža. Kon
servatyvieji siūlo nuosekliai žengti ir to
liau ir, pašalinus Dubčeką, Prahoje pasta
tyti okupacinį režimą. Tuo tarpu nuosai
kieji netgi ragina greitai visiškai atitrauk
ti okupacinius dalinius. Tie nesutarimai
Kremliuj, be abejo, nėra paslaptis nė Pra
hos valdžiai. Kai numatytieji Čekoslovaki
jos vadų pasitarimai Kremliuje pakartoti
nai buvo atidėti, Prahos parlamento pirmi
ninkas Smrkovskys paaiškino: „Jie ten per
daug užimti savo tarpe“...

E. II i n is.

Lietuvos Laisvės Komitetas, kuris yra
statutinis PET Seimo (Assembly of Euro
pean Captive Nations —ACEN) narys, šių
metų sesijos pradžioje pateikė tokį lietuvių
delegacijos sąrašą: Juozas Audėnas, Valte
ris Banaitis, Bronius Bieliukas, Martynas
Brakas, Juozas Brazaitis, Petras Karvelis,
Vincas Maciūnas, Bronius Nemickas, Jo
nas Puzinas, Vaclovas Sidzikauskas (pir
mininkas), Jackus Sonda, Pranas Vai
nauskas, Vytautas Vaitiekūnas, Juozas Vil
činskas.
(E)
VILNIAUS SUKAKTIS
Vilniškė Tiesa (rugsėjo 20 d.) prasitarė,
kad „1973 m. senasis Vilnius pažymės 650
metų jubiliejų", čia pat pažymėjo, kad
„pastaruoju metu mūsų mokslininkai rim
tai abejoja, ar 1323 metai yra tikrieji Vil
niaus įkūrimo metai". (Teks rezervas istorikų yra padarytas jau ne vien „pastaruo
ju metu). Bet, atrodo, linkstama jubiliejų,
kad ir abejotiną, vistiek švęsti ir ta proga
prisiversti miestą atitinkamai pagražinti.

J. Mikalauskas į ministerius
Alfonsas Gailevičius, jau 1940 metais bu
vęs „enkavedistas“, pastaruoju metu Vil
niuje buvęs „viešosios tvarkos apsaugos
ministras" (taip dabar vadinama viešosios
policijos administracija, atskyrus nuo jos
politinę policiją), nuo rugsėjo 20 d. paleis
tas į pensiją. Į jo vietą paskirtas J. Mika
lauskas.
(E)

PET VEIKLA
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pen
kioliktosios sesijos pradžioje buvo pateikta
keturioliktosios sesijos, tai yra keturiolik
tųjų šio seimo veikimo metų darbo apžval
ga. Tokia apžvalga primena, kad PET Sei
mo darbas vyksta ne tiek retokai
šaukiamuose jo posėdžiuose, kiek visą lai
ką tarp posėdžių. Tuos darbus atlieka ge
neralinis komitetas, sekretoriatas ir trys
specialios komisijos (politikos-teisių, eko
nominė-socialinė, kultūros-informacijos).
Šios PET Seimo institucijos nepraleidžia
jokio įvykio, jokio reiškinio tarptautinėje
politikoje, į jį atitinkamai nereagavusios,
jeigu tik jis turi ryšio su politine padėtim
Rytinėj-Vidurinėj Europoj. Memorandu
mai, raštai, telegramos bei asmeniniai PET
Seimo delegacijų apsilankymai tam tikro
se institucijose Amerikoj, Europoj ir kar
tais net Azijoj yra tų reagavimų būdai bei
priemonės. Be to, PET Seimo atstovai da
lyvauja atitinkamose konferencijose, sim
poziumuose, paskaitose. Tie dalykai vyks
ta dažniausiai universitetuose ar specialio
se studijų organizacijose, kartais per radi
ją ar televiziją. Pranešime apie keturiolik
tųjų veikimo metų darbus tokių veiksmų
buvo paminėta daugiau kaip 70, tai yra,
nebuvo metuose tokios savaitės, kurią ne
būtų buvę atlikta bent vienas ar dvejetas
tokių veiksmų.
PET Seimo sekretoriatas New Yorke
gavo ir patenkino apie 1300 pareikalavimų
seimo leidinių ir kitos literatūros apie jo
atstovaujamųjų tautų padėtį. Be to, turėta
apie pusantro tūkstančio kitokių kontaktų
raštu. Per tuos pačius metus išleista 13
stambesnių informacinių pranešimų spau
dai bei kitoms -informacijos institucijoms.
Išleisti ir atitinkamai išplatinti šeši Acen
News žurnalo numeriai. Be to, leidžiami
periodiniai biuleteniai vokiečių, ispanų,
švedų ir arabų kalbomis. Išsamių memo
randumų ryšium su aktualiais politiniais
įvykiais ar sukaktimis išleista 24, t. y., vi-

REGISTRUOJAMI
nuo nacių-sovietų okupacijų nukentėję
Lietuvos gyventojai

Lietuvos Tyrimo Institutas renka me
džiagą apie nukentėjusius nacių ir sovietų
okupacijų metu Lietuvoje. Tam tikslui yra
atspausdinti klausiamieji lapai — anketos.
Jas užpildyti prašomi visi tie, kurie patys
yra nukentėję nacių ar sovietų okupacijų
metu (pradedant Klaipėdos krašto užėmi
mu 1939 m.), ir tie, kurie turi žinių apie
nukentėjusį savo giminaitį, bičiulį ar pa
žįstamą. Kiekvienam asmeniui naudojama
atskira anketa. Surinktoji medžiaga bus
panaudota išleisti knygai anglų kalba apie
martirologiją ir genocidą Lietuvoje.
Klausiamieji lapai gaunami Lietuvos Ty
rimų- Institute, PLB kraštų valdybose, apy
gardose, apylinkėse ir kitose Bendruome
nės nurodytose organizacijose bei įstaigo
se. Visos ir visi kviečiami prie šio lietuvių
tautai labai svarbaus darbo prisidėti.
Užpildyti lapai siunčiami Lietuvos Tyri
mo Institutui šiuo adresu:
LITHUANIAN RESEARCH INSTITUTE,
Ine., 29 West 57 Street, New York, N.Y.,
10019.

dutiniškai po du kas mėnuo. Memorandu
mai leidžiami mimeografuotų dokumentų
pavidalu, bet, pvz., tokia studija, kaip A.
Kuett‘o (estų delegacijos nario) apie kai
nų diskriminaciją sovietų pavergtųjų kraš
tų prekyboje 1965-1966 metais, buvo iš
leista spausdintos knygelės pavidalu.
Tie darbai vyksta ne vien New Yorke.
PET Seimas turi tris pagalbines įstaigas
Europoj (Paryžiuje, Londone ir Bonnoje.
Pastarojoj direktorius yra lietuvių delega
cijos narys Valteris Banaitis). Be to, PET
Seimas turi devyniose Europos bei Pietų
Amerikos valstybėse nuolatines savo dele
gacijas, dešimtyje kitų valstybių — įgalio
tinius.
(ELTA)

SA UL YJE
— Vakarų Vokietijos prokuratūra pa
kaltino milijonierių Hansą Porstą išdavi
kiškais santykiais su Rytų Vokietija, o jis
tvirtina, kad tik esąs Rytų Vokietijos ko
munistų partijos narys, bet ne šnipas (iki
teismo jis yra paleistas už 100.000 svarų
užstatą).
— Britas Alecas Tatumas pūluose turė
jo laimėti 32.000 svarų, bet pinigų negaus,
nes jo kuponas neatėjo laiku — nors buvo
apklijuotas 5 penų ženklu, vadinas, grei
tojo pašto, bet laiškas -ir su tokiu ženklu
ėjo 8 dienas.
— Londone žmogus nusipirko odines
pirštines, kurių vidaus pusėje įsiūtas rek
laminis raitelis, kad jos gamintos iš Pietų
Amerikos laukinių kiaulių odos, o kai tos
kiaulės nuolat, girdi, tarpusavy mušasi, tai
jų oda su rumbais ir gumbais, ir tai esąs
įrodymas, kad pirštinės iš jų odos gamin
tos, bet tose pirštinėse nėra nei rumbų, nei
gumbų, tai žmogus pasijuto apgautas ir
paprašė pinigus grąžinti.
—- Britų žurnalistas sužinojo, kad Le
Bourgeto aerodrome nusileido ir leisdama
sis apdūžo pilnas granatų britų transporti
nis lėktuvas, kuris skrendąs bene į Biafrą,
nors britai oficialiai ginklus tiekia Biafrą
mušančiai Nigerijai, vadinas, jeigu ten
granatos, tai bjaurybės britai ginklais pre
kiauja su abiem pusėm, bet valdininkai
jam nei paneigė, nei patvirtino, kas gabe
nama, kol jis suėjo į pažintis su gerai rei
kalą žinančiu prancūzu, taip, tikrai,grana
tai, vaisiai, kurie anglų kalba vadinami
pomegranatais, o prancūziškai: grenade.
■— JAV prezidento vaikaičiui Patrikui
Lyndonui Nugentui sukako 15 mėnesių
amžiaus, ir ta proga jis buvo nugabentas į
Baltųjų Rūmų kirpyklą pirmą kartą ap
kirpti, ir ten susirinko tuoj būrys fotogra
fų įamžinti šio didžiai istorinio įvykio, pats
prezidentas, atsistojęs priešais, čiulpė sal
dainius, norėdamas atkreipti į save kerpa
mojo dėmesį, kad jis ramiai sėdėtų, mažo
sios garsenybės motina apsiašarojusi žiū
rėjo į visą ceremoniją, o pats herojus, baig
tas kirpti, tuoj buvo apdovanotas saldai
niu.
— Vakarinėje Bengalijoje, Indijoje, dėl
baisaus kelių dienų lietaus bus žuvę apie
300 žmonių, bet kitos žinios tvirtina, kad
žuvusių gali būti net iki 1000.

SPAUDOJE
VALSTYBINGUMAS IR

TAUTIŠKUMAS

Iš „Draugo" rugsėjo 14 d. laidos per
spausdiname ištraukas paskaitos, kurią dr.
Kęstutis Keblys skaitė
PLB III Seime
New Yorke:
„Jau kuris laikas mūsų išeivijoje, ypač
JAV, vystosi nauja visuomeninė poliariza
cija. Pasidalinimas partijomis politinėje
veikloje ir ideologinė diferenciacija kul
tūriniame sektoriuje pradeda nustoti pir
}mykštės svarbos. Vis daugiau ir daugiau
išryškėja dvi stovyklos: viena — akcen
tuojanti tautinės gyvybės svarbą, kultūri
nę veiklą, antroji — pabrėžianti laisvos
valstybės principą, politinę akciją.
.
„Jei prieš penkmetį šie du poliai dar te
buvo vos pastebimi, tai šiandien tenka su
tikti su dr. Girnium, kad šios „tautininkų"
ir „valstybininkų" srovės yra mūsų realios
partijos, pagal kurias vyksta išsiskyrimas
visose mūsų partijose, visose mūsų ideolo
ginėse grupėse ir visoj bepartinėj visuo
menėj... Toji nauja poliarizacija užklupo
mus nepasiruošusius. Ji šakojasi visose gy
venimo srityse, grasina mūsų tarpusavio
sugyvenimui, minuoja mūsų bendrą dar
bą...
„Tautininkai" teigia, kad lietuvių tau
tos gyvybė, ir čia ir okupuotame krašte,
yra pavojuje. Todėl, principe neatsisakant
laisvės siekimo ir akcijos nepriklausomai
Lietuvai atstatyti, praktinėj veikloj reikia
akcentuoti tuos darbus, kurie rišasi su
tautinės gyvybės išlaikymu.
Tie darbai
tai kultūrinis judėjimas — kūryba ir kul
tūrinė veikla. Tauta kurį laiką gali gyven
ti ir nelaisvėje, tačiau nepriklausoma vals
tybė be tautos, tautai mirus, nustoja pras
mės... Kovojant už nepriklausomybės at
statymą, negalima kompromituoti tautinės
gyvybės išlaikymo pastangų.
Negalima
kultūros pajungti politinei veiklai — kūrė
jo, intelektualo išsireiškimo laisvė negali
būti saistoma politiniais motyvais... Pa
grindinio tautos kamieno nusiteikimas tu
rės reikšmės Lietuvos prisikėlimui dau
giau, negu išeivijos pastangos ar tiesiogė
JAV intervencija. Todėl yra svarbu palai
kyti ryšius su pavergta tauta, nešant į ją
Vakarų pasaulio laisvės dvasią...
„O kokia „valstybininkų" pozicija? Jų
pažiūros remiasi principu, kad valstybin
gumo sąmonės ir laisvės siekimo reikala
vimai nustato pagrindinę kryptį išeivijos
lietuvių veiklai. Lietuvių išeivija yra nuo
latiniame karo stovyje prieš
okupantą,
aneksavusį Lietuvą. Užtat visos pastan
gos ir visi resursai turi būti telkiami lais
vės kovai, politinei akcijai... Politinė veik
la yra svarbesnė už kultūrinį judėjimą.
Kultūrinė veikla prasminga tik tiek, kiek
ji tiesioginiai tarnauja laisvės kovai.
„...Lietuvos valstybės, o tuo pačiu ir po
litinės išeivijos priešu yra okupantas, ru
sas — komunistas, bet taip pat ir kiekvie
nas lietuvis komunistas, ypač LTSR pa
reigūnas... Bendrauti su priešu —- reiškia
atsisakyti valstybingumo principų. Todėl
tautinė drausmė, politinio elgesio normų
laikymasis yra principas, kuriam turi nu
silenkti individuali minties,
žodžio
ir
veiksmo laisvė... Tėvynėje tauta yra at
spari. Ji išliko per sunkesnius okupacijų
metus, išliks ir toliau. Todėl netikslu savo
jėgas kreipti nuo laisvinimo akcijos į tau
tinės gyvybės palaikymo pastangas. Užtat
kultūrinis bendravimas su okupuota ir
aneksuota Lietuva ne tik nėra tikslingas,
bet ir nepageidaujamas...".

VISA TAUTA NEGALI EMIGRUOTI
Prahos televizijos žinių skyriaus vyr.
redaktorius Kamil Winter po Čekoslovaki
jos okupacijos pasitraukė į Vakarus. Vo
kiečių evangelikų intelektualiniame
sa
vaitraštyje ..Christ und Welt" jis rugsėjo
6 d„ be kita ko. rašė:

. Okupuota Čekoslovakija yra pražu
vusi, nes dabar tauta po truputį pripras
prie okupacijos. Arba okupacinės armijos
savo valią primes brutaliai, arba pati tau
ta nustos kovoti, kai spaudimas šiek tiek
atsileis. Juk reikia kaip nors toliau gyven
ti. Visa tauta negali emigruoti... visa tau
ta negali už savo idealus kovoti taip, kain
tai daro pavieniai intelektualai ir politi
kai".
(r)
Londono Dainavos Moterų Sambūrio
narę

REGINĄ GIRĖNIENĘ,
brangiam jos Tėveliui Lietuvoje mirus,
giliai užjaučia ir kartu liūdi
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EUROPOS LIETUVIS

ERDMONAS SIMONAITIS
80 M. AMŽIAUS SUKAKTIS

Ilgamečiu! Mažosios Lietuvos Tarybos
pirmininkui, Vasario 16 gimnazijos kuratorijos nariui ir Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės prezidiumo vicepirmininkui
Erdmonui Simonaičiui spalio 30 d. sukan
ka 80 metų. Jis yra gimęs 1888 m. spalio
30 d. Spečiuose, Tilžės apskr. Lankė Šilu
tės ir Tilžės gimnazijas, buvo Tilžėj ir Pil
kalny teismo vyriausiu sekretorium. 1912
m. įsteigė Tilžėje Lietuvių Klubą ir akty
viai veikė visose lietuvių organizacijose
Mažojoj Lietuvoj, dalyvavo Vydūno lietu
vių giedotojų chcre. 1915 - 1913 m., kaip
vokiečių kariuomenės karys, išbuvo karo
frontuos Galicijoj ir Prancūzijoj. Apdo
vanotas geležiniu kryžium. 1918 m. buvo
vokiečių spaudos skyriaus narys Vilniuje,
kur susipažino su Lietuvos Tarybos nariais
ir kitais veikėjais.
ALKyius Klaipėdos kraštą nuo Vokieti
jos, persikėlė iš Tilžės į Klaipėdą. Klaipė
doj buvo Prūsų lietuvių susivienijimo rei
kalų vedėjas. Aliantams paėmus Klaipėdos
kraštą savo globon, vedė derybas su pran
cūzų administracija ir 1920. III - 1922.11.
buvo direktorijos narys. Dalyvavo 1922 m.
lapkričio mėn. derybose Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerijoje dėl Klaipėdos
krašto ateities, ruošė su J. Budriu ir kt.
veikėjais sukilimą prieš Klaipėdos krašto

Ii VATIKANO S c S. RINKIMO

DOKUMENTAI
Krikščionis gyvenime knygų serijoje
anksčiau buvo išleista 11 Vatikano susiunkimo dokumentų I dalis. Aną dalį su
darė susirinkimo priimtos konstitucijos.
Dabar išleista II Vatikano Susirinkimo
ookumentų 2 dalis — dekretai ir pareiš
kimai. Knygą veiiė prel. V. Ba.čiūnas ir
A. Tamošaitis, S. J. Išleista prel. Ig. Albavičiaus lėšomis. Knygos yra 306 psl. Iliust
ruota T. Valiaus, *a,bą tikrino V. Kulbo
kas.
Knygoje išspausdinti dekretai šiais klau
simais: Visuomeninio bendravimo priemo
nės, Ekumenizmas, Katalikiškosios Rytų
Bažnyčios, Ganytojinės vyskupų pareigos
Bažnyčioje, Kunigų paruošimas, Tinka
mas vienuolinio gyvenimo atsinaujinimas,
Pasauliečių apaštalavimas, Katalikų tary
ba ir gyvenimas ir Misijinė Bažnyčios
veikla. Pareiškimų temos: Krikščioniška
sis auklėjimas, Bažnyčios santykiai su ne
krikščionių religijomis ir Tikėjimo laisvė.
Knyga kietai įrišta. Jos kaina 3,50 dol.

direktoriją, kuri norėjo įkurti prolenkišką
Freistaatą. 1923 m. pirmininkavo sukilėlių
direktorijai, o po sukilimo buvo guberna
toriaus pavaduotojas. 1924-1926 metais bu
vo Šilutės apskrities viršininkas. 1926 m.
sausio 12 d., įsigaliojus Klaipėdos krašto
statutui, pirmasis demokratiniu būdu iš
rinktasis krašto direktorijos pirmininkas.
1926 m. lapkričio mėn. krašto seimelio vo
kietininkų dauguma pareiškė jam nepasi
tikėjimą, kad nesutiko atsiklausti tėvų, ar
jų vaikai privalo būti mokyklose mokomi
lietuvių kalbos.
Nuo 1930 m. gruodžio mėn. iki 1937 me
tų buvo Klaipėdos apskrities viršininku,
po to apie metus Klaipėdos miesto vyriau
siu burmistru. Po to vokietininkų direkto
rijos buvo atleistas ir pasiųstas į pensiją.
Buvo Klaipėdos šaulių rinktinės vicepirmi
ninku.
1939 m. nacių Vokietijai užgrobus Klai
pėdos kraštą, išvyko į Kauną. 1941 m. ges
tapininkų suimtas ir išlaikytas Mauthauseno ir Dachau kacetuose iki 1945 m. ba
landžio 29 d. Amerikiečiai jį išlaisvino.
1946 m. atnaujinus 1918 m. Tilžėje suda
rytąją Mažosios Lietuvos Tarybą, Fuldoje
vėl išrinktas jos prezidiumo pirmininku ir
šias pareigas eina iki šios dienos.
Nuo 1948 m. ligi 1968 m.(išskyrus 3 me
tus) Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos narys, taip pat ilgametis Krašto Val
dybos narys. Čia ėjo keletą metų pirminin
ko ir vicepirmininko pareigas. Buvo Vliko
narys Reutlingene. Mažosios Lietuvos rei
kalais 1954 m. lankėsi JAV ir Kanadoje.
Šiuo metu yra naujos gimnazijos kuratorijos narys. Vieneriems metams išrinktas
Vokietijos Krašto Tarybos prezidiumo vi
cepirmininku.
Už nuopelnus lietuvybei apdovanotas

FILOSOFIJOS DR. E. PARŠELIS
Prof. Ernestas Paršelis, Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto bendradarbis
(Eltos biuletenių ispanų kalba redak
torius) Argentinoj, apgynęs Argentinos
Katalikų Universitete disertaciją („Tomiz
mas VII amžiuje“), įgijo filosofijos dak
taro laipsnį. Dr. Paršelis yra gimęs Buenos
Aires 1940 m. spalio 9 d. Mokslą pradėjo
lietuvių parapijos mokykloje. Aukštuosius
mokslus ėjo Romoj, Vokietijoj, Madride.
Dėstė Buenos Aires universitetuose bei in
stitutuose filosofiją, pastaruoju metu (pas
kirtas konkurso keliu) yra Buenos Aires
Pedagoginio Instituto direktorius.
(E)

Gedimino ir Vytauto Didžiojo ordinais ir
Šaulių žvaigžde.
Ypač pažymėtinas Simonaičio vaidmuo
1923 m. sukilime grąžinti Klaipėdos kraštą
Lietuvai. Šiam sukilimui vadovavęs a. a.
Jonas Budrys taip jį įvertino: „Simonaičio
vaidmuo sukilime yra ne eilinis. Jo atsi
stojimas priešaky, drąsa, krašto ir žmonių
pažinimas laidavo pasisekimą. Jis neišsi
gando grasinimų, net savo lietuvių draugų.
Drąsiai galiu pareikšt, kaip ir tuomet, taip
ir dabar: nebūtų Simonaičio — nebūtų ir
1923 metų sukilimo. Nesvarbu, kad vienas
kitas pritarė sukilimo minčiai; tarp patiki
mų savo bičiulių galėjo tai pusgarsiai net

Knyga vietoj biuletenio
Elta -Pressedienst, Vliko Vokietijoje vo
kiečių kalba leidžiamasis biuletenis, vietoj
reguliaraus rugpiūčio mėn. 8-jo numerio
išsiuntinėjo skaitytojams knygą „Allein,
ganz allein“. Tai yra dr. N. E. Sūduvio
„Vienui vieni“ vertimas į vokiečių kalbą,
kurį Miunchene išleido Lietuvių Fronto
Bičiuliai su dr. J. Kazicku.
Toks reguliaraus informacijos biuletenio
pakaitalo pasirinkimas nebuvo atsitiktinis.
Biuletenio redakcija pridėjo prie knygos
savo 8-to numerio vieną puslapį (vietoj
įprastinių keliolikos puslapių), kuriame
paaiškina, kad knyga „Vienui vieni“ siūlo
ma paskaityti ryšium su Berlyne turėjusio
įvykti latvių jaunimo kongreso uždraudi
mu. Tas kongresas turėjo įvykti vakarų
Berlyne liepos gale, bet vakariečiai sąjun
gininkai — Berlyno globėjai beveik pačio
se kongreso išvakarėse jį sustabdė, saugo
damies užrūstinti savo rytinį sąjunginin
ką... (Tiesioginė uždraudėja, berods, buvo
vakarinio Berlyno valdžia, bet vyrauja įsi
tikinimas, kad ji tai padariusi globėjų pa
tariama bei skatinama).
Elta-Pressedienst lydraštyje prie kalba
mosios knygos tarp ko kita sakoma:
„Apgailėtinas uždraudimas palietė visus
baltiečius. Juk dar nė viena jų Berlyne ka
da nors susirinkusi grupė neturėjo jokio
sumetimo pakenkti vokiečių laisvės bylai.
Priešingai, baltiečiai visam pasauly stoja
už 17 milijonų vokiečių apsisprendimo tei
sę lygiai, kaip ir už penkių milijonų savų
jų tautiečių savose tėvynėse“.
„Savo taikinga ir drausminga laikysena
baltiečių egzilų grupės visur yra susidariu
sios gerą vardą. Todėl absurdas sumesti
juos į vieną katilą su „diversantais" bei
„teroristais“, kaip to pageidauja sovietininkai“.
„Peržvelgę vienos vakarinės Vokietijos
spaudos dalies šimtus pranešimų ir raši

reikėtų dalyvauti komunistų demonstracijose. Šiau
liuose tą dieną buvęs mažas įvykėlis: į demonstran
DR. PAULINA KALVAITYTĖ- KARVELIENĖ
tų eiles buvo paleistas šuo su prikabintu prie uode
gos Stalino portretu. Milicija greit jį nuvijusi į šalį ir
nušovusi, tačiau daug kas matę.
Gegužės mėn. gale buvo atvažiavęs į Šiaulius
mano brolis Jurgis su sūnumi Petru pirkti grūdų
reikalaujamai duoklei atiduoti. Nakvojome visi vie
nam kambaryje, kuriame aš gyvenau pas Sprindžius.
Tai buvo mūsų paskutinis susitikimas, tačiau to mes
tuomet dar nenujautėme. Bene po dviejų ar trijų sa
vaičių jis buvo su šeima išvežtas vergų darbams, ka
(18)
me, kaip vėliau sužinojome, neužilgo su savo žmona
mirė. O sūnus Petras tebesąs gyvas, jis esąs susituo
SUSIDŪRIMAI IR NESUSIPRATIMAI
kęs su ruse.

Gyvenimo
vingiais

Vasario 16 d. išpuolė tais metais sekmadienį.
Aš buvau nuėjusi į votyvą. Žmonių buvo daug, ta
čiau nieko ypatinga neįvyko. Po sumos, sakė, buvo
abiejose bažnyčiose sugiedota „Lietuva, tėvyne mū
sų“. Už tai paskui buvo komunistų tardomi kai ku
rie kunigai ir jaunuoliai. Ir Steponas vasario 16 d.
kuo nepakliuvo į komunistų nagus. Jis buvo nuėjęs
sumai į šv. Jurgio bažnyčią. Prasidėjus sumai, buvęs
pereinamojoje zakristijoje, čia prigūžėję rusų kom
jaunuolių, jie, net nenusiėmę kepurių, ėmė garsiai
šūkaudami tyčiotis iš žmonių patriotinių ir religinių
jausmų. Steponas nebesusivaldęs ir vienam rėksniui
numušęs kepurę. Tie pradėjo dar stipriau rėkti,
šaukdami, kad buržujai muša, ir griebė Steponą su
laikyti, bet jis greit prasiveržęs į bažnyčią, ir žmo
nės pro spūstį jam padėję prasiveržti į kitas bažny
čios duris. Taip jam pasisekė pasprukti. Dėl to įvy
kio turėjo tiek bėdos, kad, eidamas į darbą, buvo
priverstas daryti vingį: eiti tiesiu keliu pro bažnyčią
ir kleboniją buvo pavojinga, nes tenai gyvenantieji
komjaunuoliai galėjo jį sutikę atpažinti.
Velykų naktį visos gatvių sankryžos buvo ap
statytos stiprių karinių sargybų su kulkosvaidžiais.
Mat, komunistai bijojo „liaudies priešų“ sukilimo.
Tai darė biaurų įspūdį, tačiau žmonių į pamaldas
prisirinko tiek daug, jog ne tik bažnyčios, o ir šven
toriai buvo pilni. Gegužinės pamaldos ir spalio mėn.
rožančius buvo giedama ir kalbama kasdien, kaip ir
visoje Lietuvoje. Man būdavo ypač malonu šv. Jur
gio bažnyčioje, nes čia visi kunigai dalyvaudavo pa
maldose: vienas vesdavo pamaldas, o kiti du mels
davosi kartu su žmonėmis.
Gegužės 1 d. buvau išvykusi į Kauną, kad ne

pagvildenti, tačiau be vietinio politinio ži
nomo krašto veikėjo, kuris sutiktų drąsiai
stoti priešaky, joks sukilimas neturėtų pa
sisekimo. Simonaitis buvo tas asmuo, ku
ris, sukilimo idėjai iškilus, ne tik persiėmė
ja, bet dirbo energingai, sumaniai ir drą
siai. Ruošdamas tikėjo sukilimo pasiseki
mu ir ištesėjo iki galo“.
Jaunesniajai kaitai sukaktininkas yra
pavyzdys, kaip reikia kovoti už savo tau
tos interesus ir lietuvybės išlaikymą iki gi KAIP ATRODYS LIETUVOS KANKINIŲ
lios senatvės. Jis sujungė dalį Mažosios
KOPLYČIA ROMOJE
Lietuvos su nepriklausoma Lietuvos vals
Sukaktiniai metai visų lietuvių dėmesį
tybe.
sukoncentravo ties jų minėjimu. Įvairių
Fr. Skėrys
švenčių, suvažiavimų nuotaikose atrodė
kiek pamiršta mūsų paminklinė Lietuvos
Kankinių koplyčia Romoje. Tačiau ten
darbai vyko. Koplyčios sienos paruoštos,
ir dekoravimo darbai galės būti pradėti,
nių, pastebėjome, švelniai tariant, susirū kai tik bus baigti ruošti. Dekoravimo pro
pinimą keliantį uniformiškumą kai kurių jektai taip pat neužmiršti, tik jų paruoši
spaudos kolegų supratime apie Baltijos mas ne vienos dienos darbas. Vasaros pra
kraštų problemą. Ką galima besakyti apie džioje prof. V. Jonynas lankėsi Romoje su
tokias pastabas, kaip kad baltiečiai esą sipažinti su vieta, išsiaiškinti visos eilės
„rusų emigracijos dalis“? Tam nežinoji klausimų. Projekto mintys žodžiais jau
mui, bent kiek jis susijęs su Lietuvos sek išreikštos ir vykdomos braižiniais, o juos
torium, paveikti priešinga linkme, vietoj seks tikrovė. Tie darbai vyksta meno stu
įprastinio biuletenio pateikiame savo skai dijoje. Kas lankys Romą šį rudenį ar žie
tytojams šią knygą — „Allein, ganz al mos pradžioje, tenenustemba, kad ten ne
lein“...
(ELTA)
ras nieko naujo. Darbai vykdomi ir bus
baigti kur kitur, o koplyčioje į savo vietą
padėti, kai visi bus baigti.

PASIŪLYMAS VAŽIUOTI Į SOČI

Birželio pradžioje ir man buvo pasiūlyta „kom
partijos malonė“ vykti atostogų į Sočį, vieną geriau
sių kurortų rytiniame Juodųjų jūrų krante, Kaukazo
kalnų papėdėje. Ką tik buvo grįžusi tenai atostogas
praleidusi vyresnioji chirurgijos skyriaus sesuo. Man
buvo pasiūlyta prieš pat pietų pertrauką. Po dviejų
valandų reikėjo duoti galutinį sutikimą, o sutikus tą
patį vakarą leistis į kelionę. Dr. Direktoravičius ir
Brombergas stebėjosi partijos man siūlomuoju „dos
numu“ bei „malone“, tačiau manęs tas pasiūlymas
neviliojo. Man kėlė savotiško nerimo toks skubotu
mas ir dar kažkoks neaiškus nujautimas. Kai pasili
kome vienu du su dr. Peisachovičium, jis man pasa
kė: „Daktare, nevažiuok, negrįši!“ Man iš karto ne
buvo aišku, ar jis nuoširdžiai kalba, ar nori mane iš
kvosti, tai pasakiau, kad nematau priežasties, dėl ko
turėčiau negrįžti. Jis man dar rimčiau tarė: „Negrįši,
nes tuoj prasidės karas su vokiečiais!“ Aš dar mėgi
nau nuneigti greitą karo galimybę, pasiremdama dr.
Brombergo žodžiais, kad karas galįs prasidėti po ko
kių penkerių metų. O jis man į tai: „Nejaugi, dakta
re, nematai, kad skubiai ruošiamasi karui? Tie ban
domieji aliarmai ir tas gaubicų gabenimas pasienin,
manai, bereikšmis žaidimas? Karas čia pat, ir tams
ta negrįši!“
Vos tik spėjo jis pasakyti paskutinį žodį, kai
atsidarė durys ir įėjo dr. Direktoravičius. Dr. Peisachovičius ėmė jam tuojau pasakoti apie kažkokį sun
kų ligonį.
Sugrįžusi pietų, pasakiau Sprindienei, kad kom
partija pasiūlė man vykti atostogų. Ji iš karto ir sa

MIRĖ V. DINEIKA

Rugsėjo 25 d. Lietuvoj mirė vienas iš
profesinio Lietuvos dramos teatro pradi
ninkų, Viktoras Dineika, eidamas 69 am
žiaus metus.
Kas yra lankęs bent kiek Lietuvos Vals
tybinio Dramos teatro vaidinimų Kaune
arba kituose Lietuvos miestuose ar kas
yra klausęs „Linksmųjų Brolių“ iš Kauno
radijo, tas negalėjo būti nesusipažinęs su
Viktoru Dineika, nes jis ten buvo nuo pa
ties tų institucijų įsikūrimo, tik su per
trauka 1924-26 metais. Šios pertraukos me
tu jis tapo pažįstamas daugumui Amerikos
lietuvių, nes tada su A. Vanagaičiu, J. Ol
šausku ir J. Dikiniu sudarė „skrajojantį
Dzimdzi-Drimdzi teatrą“. Dramos teatre V.
Dineika sukūrė ištisą eilę giliai įsimenamų
vaidmenų. Bet buvo ne tik aktorius, o ir
tekstų kūrėjas, vertėjas, režisierius.
Po karo, likęs Lietuvoje, V. Dineika apie
20 metų dirbo kino studijoje Vilniuje di
džiai keblų ir nedėkingą darbą: buvo fil
mų dubliavimo režisierius, tai yra, rengė
rusiškų filmų įkalbėjimus lietuviškai. Jau
senokai buvo pašlijusios sveikatos, bet ne
krologe pranešama, kad mirė staiga. (E)

ko man: „Negrįši!“ Ji aiškino, kad komunistams vi
sur trūksta specialistų, tad ir man išvilioję jie suda
rys tokias sąlygas, kad grįžti į Lietuvą bus neįmano
ma. Tur būt, taip būtų ir atsitikę. Tur būt, buvau
numatyta išvežti, o kartu norėta išnaudoti mano pa
tyrimą rentgenologijoje. Matyt, bijota, kad, vežama
kartu su kitais tremiamaisiais gyvuliniuose vago
nuose, nepalydėčiau savo gyvybės...
Nustebindama dr. Direktoravičių ir Brombergą, atsisakiau nuo pasiūlytųjų atostogų.
IŠVEŽIMŲ DIENOS
Po dviejų ar trijų dienų prasidėjo masinis žmo
nių gaudymas ir vežimas. Prieiti prie išvežamųjų ma
ža kam tepasisekė. Nors nežinojau, kad ir mano bro
lis tenai yra, vieną dieną mėginau prieiti prie tre
miamųjų, bet man nepasisekė.
Iš Šiaulių tą kartą buvo išvežti švambarys su
žmona (Viktorija Gravrogkaite), žmonės kairiųjų
pažiūrų, Šiaulių, rodos, vyrų gimnazijos sekretorius,
buv. dvarininkas Narutavičius, Telšių progimnazi
jos direktorės sūnus. Šis buvęs įspėtas, kad pasisau
gotų, nes esąs išvežamųjų sąrašuose, tačiau galvojęs,
kad nesąs valdžiai prasikaltęs, tai ir nesislapstęs. Pa
sakojo, kad buvęs išvežtas ir vienas buvęs pirklys
žydas, tačiau tas buvęs greitai sugrąžintas.
Nepraėjus nė savaitei, buvo įvykdytas antrasis
žmonių gaudymas ir vežimas. Į antrąjį buvo pate
kęs Janavičius su žmona, tačiau juos išvežė iš Šiau
lių jau karo išvakarėse ir suspėjo nuvežti tik ligi Vil
niaus. čia karui prasidėjus dalis tremtinių išsilaužė
iš užkaltų vagonų ir išbėgiojo. Laimingai sugrįžo ir
Janavičiai.
Išvežimai dar labiau prislėgė ir taip jau sunkią
žmonių nuotaiką, žmonės, atrodo, troško išsilais
vinti iš nelemties nors per karo ugnį.
Birželio 21 d. su apskrities gydytoju turėjau
vykti į Pakruojų priimti ligoninėje įrengtojo rentge
no aparato. Vykome siauruoju traukiniu jau gerokai
popiet. Vakare priėmėm aparatą, o po to ligoninės
vedėjas, žydų tautybės gydytojas, suruošė savo bute
vakarienę. Besivaišindami užtrukome beveik ligi pu
siaunakčio ir paskutiniuoju traukiniu grįžom į Šiau
lius. Buvo jau po vidurnakčio. Miestas buvo visai
aptamsintas, tačiau nakties prieblandoje matėme ve
žamus plentu į pasienį sunkiuosius pabūklus. Dak
taras palydėjo mane ligi mano buto.
(Bus daugiau)

Kaip mūsų koplyčia atrodys?
Iš to. kas čia seka, dar kas nors gali būti
pakeista, tačiau pagrindinės mintys, tur
būt, jau nepasikeis. Daugiau pakeitimų ga
li įvykti siūlomuose įrašuose, pagal tai, ar
estetikos atžvilgiu nebus jų perdaug, arba
kas nors gali pasiūlyt ką nors geresnio vie
toje dabar pramatomųjų. Kadangi koply
čią lankys žmonės iš viso pasaulio, tai visi
įrašai bus lotyniškai. Nors ir juos ne visi
supras, bet supras vis tiek daugiau, negu
lietuviškus įrašus.

Koplyčios altorius ir už jo siena
Altorius bus atitrauktas nuo sienos tiek,
kad kunigas galėtų laikyti šv. Mišias atsi
gręžęs į žmones. Altoriaus apačia bus bal
to marmuro. Jo viduje bus širdies su sep
tyniais kardais bareljefas. Sienoj bus Auš
ros Vartų Marijos paveikslo kiek įmanoma
tiksli kopija. Veidas ir rankos bus mozai
kos, rūbas metalinis, kaip yra Vilniuje.
Prie paveikslo bus tas pat įrašas, kuris jau
iš seniai yra Aušros Vartuose: Sub Tuum
praesidium confugimus... Mater Misericordiae (Tavo pagalbos šaukiamės... Gailes
tingumo Motina). Paveikslas bus apšvies
tas paslėpta šviesa. Toje sienoje nebus jo
kių kitų vaizdų, o fonas bus toks, koks ge
riau padės išryškinti paveikslą.
Sienos, kurių kiekvienos plotas bus apie
10x4 jardų, bus dekoruotas bareljefiniais
vaizdais iš Lietuvių tautos krikščioniškos
praeities.
Vienoje sienoje bus Mindaugo krikšto
vaizdas su krikšto ir mirties datomis. To
liau seks trijų ar keturių seniausių Lietu
vos bažnyčių vaizdai: Trakų, Vilniaus ka
tedros, Kauno bazilikos ir gal dar kurios
vienos, statytos Vytauto laikais. Koplyčią
bekasant, šioje sienoje atsivėrė anga į ko
ridorių, kuris yra liekana šv. Petro bažny
čios, stovėjusios ten prieš dabartinę bazi
liką. Ta anga bus aptvarkyta ir palikta,
kad maldininkai galėtų aną seną koridorių
lankyti. Koridoriuje prie įėjimo bus padė
ta Rūpintojėlio skulptūra. Toliau seks er
dvė, skirta Vytautui ir Jogailai. Ties jais
bus įrašai: Vytautas — Magnus Dux, 13501430.X.27; Jogela-Rex, 1350 - 1434.V.31.
Vicarii Generales Ecclesiae. Vytautui ir
Jogailai šį titulą buvo suteikęs Popiežius
Martynas V.
Kitoj sienoje iš eilės eis šv. Kazimieras.
Projektuojama įrašyti ties juo žodžius iš
liturginės maldos: Inter regales deliacias
et mundi illecebras Sanctus — Casimirus
Patronus Lituaniae, 1458.X.3 - 1484.III.4.
(Tarpe karališkų malonumų ir pasaulio vi
liojimų šventas — Kazimieras Lietuvos
Globėj as).
Toliau seks gal vaizdai, o gal tik vardai
su datomis vyskupų šv. Juozapo Kuncevi
čiaus, Melchioro Giedraičio, Motiejaus Va
lančiaus. Po jų sienos viduje seks Kražių
įvykio vaizdas su data 1893.XI.23 ir loty
niškas įrašas sakinio: Dievo garbė mums
virš gyvybės ir kraujo, ar kitoks, išreiškiąs
kražiečių jausmus.
Po Kražių seks vaizdai ar gal taip pat
tik vardai ir datos vyskupų Jurgio Matu
laičio, Teofiliaus Matulionio, Vincento Borisevičiaus, Mečislovo Reinio ir Pranciš
kaus Ramanausko.
Trečias vaizdas išreikš Sibiro lietuvaičių
maldaknygę.
Lubos bus išpuoštos bareljefinėmis lie
tuviškų kryžių ornamentikomis. Paslėptos
šviesos apšvies lubas ir sienas. Grindys
bus marmuro ar kitokios medžiagos ir pa
įvairintos lietuviškais papuošimais.
Užpakalinėje sienoje vienoje įeinamųjų
durų pusėje bus popiežiaus Pauliaus VI
ženklas. Kitoje pusėje bus lotyniškas įra
šas žodžių: Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius
telydi. Bus surasta tinkama vieta marmu
ro ar bronzos lentai su įrašu, pasakančiu,
kam atminti ir kuriais metais pasaulio lie
tuviai koplyčią įrengė.
Koplyčia tikrai bus viso pasaulio lietu-

(N u kelta į 3 psl.)
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EUROPOS LIETUVIS

P.LB. III SEIMO NUTARIMAI
(Tęsinys iš pr. numerio)
KULTŪRINĖS SRITIES DARBAI
Seimas ypačiai vertina laisvojo pasaulio
lietuvių kultūrinę kūrybą ir skatina visus
lietuvius ją remti: pirkti ir skaityti groži
nės literatūros bei mokslo veikalus, daly
vauti koncertuose, parodose, spektakliuo
se ir kt., materialiai remti kūrybinius už
simojimus.
Seimas prašo PLB Kultūros Tarybų
kreipti dėmesį į šiuos kultūrinius uždavi
nius:
a ) moksle: greitinti, plėsti ir skelbti
mokslines studijas, nagrinėjančias lietu
viškuosius elementus visų sričių kūryboje;
pagreitint jau parašytų lituanistinių moks
lo veikalų leidimą;
b ) literatūroje: daugiau remti tebekuriančius rašytojus, fiksuoti literatūrinę
kūrybą plokštelėse ir juostose, judinti vai
kų ir jaunimo lietuviškos skaitybos prob
lemą;
c ) muzikoje: plėsti tautinės mūsų muzi
kos kūrimą ir kultivavimą, vesti į viešumą
senuosius mūsų liaudies muzikos instru
mentus, remti chorus, rūpintis lietuvių
chorvedžių prieaugliu ir toliau ruošti ben
drąsias dainų šventes;
d ) mene: ruošti ir leisti studijas lietu
viškom meno problemom, ypačiai liaudies
meno, leisti monografijas ir kitus lietuvių
meną liečiančius veikalus.

ŠVIETIMO SRITIES DARBAI
Seimas kelia ir pabrėžia šių lietuviško
švietimo momentų aktualumą:
1. Turint galvoje lietuvių tautos charak
teriui ir prigimčiai skirtingus elementus,
kurie veikia jaunimą vietinėse pradžios,
aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose,
visa mūsų švietimo sistema turi būti dau
giau pakreipta į lietuviškos asmenybės for
mavimą ir bendruomeninio sąmoningumo
bei organizacinės atsakomybės ugdymą,
skiriant tam ne mažiau dėmesio ir laiko už
tiesioginį žinių perteikimą.
2. Pradėti realias pastangas pervesti lie
tuviškas mūsų mokyklas į modernią beskyrinę sistemą.

3. PLB švietimo vadyba prašoma kaip
galima greičiau susitarti su atskirų kraštų
lituanistinio švietimo vadovybėmis dėl
kompetencijos ir darbo pasidalijimo: PLB
švietimo vadybai turėtų tekti bendrojo
planavimo ir akademinių studijų koordi
navimo darbai, praktinį švietimo vykdymą
ir jo kontrolę paliekant kraštų valdyboms.
4. Seimas 1969 metus skelbia Lietuviš
kos Šeimos ir Lietuviško Švietimo Metais.
5. Seimas ragina kraštų valdybas gyvin
ti, stiprinti ir plėsti veiklą Bendruomenės
apylinkėse,
kuriose vyksta pagrindinis
švietimo, kultūros, religijos, politikos, sa
višalpos ir kitas bendruomeninis gyveni
mas.
6. Seimas ragina materialiai ir moraliai
remti lietuvių vedamas švietimo įstaigas,
kaip Vasario 16 gimnaziją. Tėvų Pranciš
konų gimnaziją, Saleziečių gimnaziją, Ne
kalto Prasidėjimo Seserų bendrabutį ir kt.,
į jas nukreipiant lietuvių jaunimą mokytis
bei auklėtis.
LIETUVIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖS
Seimas ragina remti lietuvių spaudą, ra
diją, televiziją ir kitas susižinojimo prie
mones, kurios reikšmingai informuoja,
plačiai jungia ir tautinei vienybei nutei
kia pasauly išsisklaidžiusius lietuvius.
TAUTINĖ RELIGINIŲ INSTITUCIJŲ
REIKŠMĖ
Kadangi religinė lietuvių veikla taip pat
artina juos ir tautiniam bei kultūriniam
darbui ir kartu yra didelė atrama prieš
religinį pavergtos tautos persekiojimą, tad
Seimas remia religinių sielovadą darbą at
skiruose kraštuose ir pasauliniu mastu, re
liginių bendruomenių tautinius ryšius,
jaunimo ugdymą lietuviškais papročiais,
pamaldas ir religinius leidinius lietuvių
kalba, lietuviškas parapijas ir kt.
Seimas pritaria sumanymui įtaigoti lais
vojo pasaulio viešąją opiniją grąžinti Vil
niaus katalikų katedrą religinio kulto rei
kalams. Akcijos būdai paliekami spręsti
PLB valdybai.

Tauta ir istorija
Šiandieną kituose žemynuose daug gen
čių kone per prievartą gavo savo nepri
klausomas valstybes, ir mes matome, kad
jos dažnai nežino,
ką su jomis daryti,
kaip jose savarankiškai tvarkytis. Tai yra
gentys be savo tautinės istorijos, jos tebando dabar kurti savo istoriją ir iš
siugdyti iki tautų-nacijų.
Beveik galėtume tvirtinti, kad tauta be
savos istorijos aplamai neįsivaizduojama.
Žvilgterėkime į mūsų kaimynus gudus. Ar
gudai iš tiesų turi savo tautinę istoriją?
Atsakymo išieškoti čia nesistenkime, bet
pažiūrėkime į dabartinę gudų problemą.
Nacionaliniai gudų veikėjai emigracijo
je anglų, vokiečių ir kitomis kalbomis yra
paske.bę ne vieną rašinį ir ištisas knygas
yra išleidę, kur visiškai rimtai aiškinama
gudų tautos praeitis. Skaitai žmogus ir tri
ni sau akis.. Pasirodo, kad gudai, atseit,
bielarusai, visuomet buvo bielarusai, tik
dėl kažkokių neišaiškintų priežasčių savo
valstybę kadaise vadindavo „Litva“. Min
daugas, Gediminas, Algirdas,
Vytautas,
aišku, buvo gudų karaliai. O bielarusų te
ritorija rytuose siekusi beveik
Maskvą.
Tiesa, gudų valstybėje, toje Litvoje, pa
čiuose vakaruose, gyvenusi ir negudiška
tautelė, vadinama žemaičiais. Tik dėl tų
žemaičių
apgyventosios teritorijos ribos
gudų emigrantų vaizdingosios istorijos
kūrėjai ne visiškai sutaria. Vieni jų mano,
kad Gudijos, taigi Litvos, ir
Žemaitijos
siena einanti Nevėžio upe, o kiti vis dėlto
yra linkę tą sieną nukelti šiek tiek į vaka
rus — iki Dubysos, žodžiu, Kaunas visiš
kai tvirtai yra gudiškas miestas. O tos
Gudijos-Litvos herbas, savaime supranta
ma, yra Vytis...
Sutikime, kad sunku vis dėlto istoriją
pasidaryti „instant“ metodu,
panašiai,
kaip kavos puodelį. Ir nesigilinkime čia į
seniai visiems žinomus Lietuvos istorijos
faktus, žinomus daugiausia iš nelietuvių
šaltinių. Teprisiminkime pastarųjų metų
Lietuvos ir užsienių tyrinėtojus — istori
kus, archeologus, antropologus ir etnogra
fus, — kurie visi maždaug sutaria, kad
kone visoj dabartinės tarybinės Gudijos
teritorijoje kadaise gyventa baltų genčių,
O pagal naujausius kai kurių rusų moks
lininkų duomenis, gudai, kaip nuo rusų
skirtinga tautinė grupė, kaip tik ir susi
formavo baltų visokeriopoje įtakoje. Daug
Gudijos upėvardžių ir asmenvardžių yra
neabejotinai baltiškos kilmės. Net gudu
kalbos tartis, manoma,
susidarė baltų
kalbų įtakoje. Dar, palyginti, visai nese
niai net į rytus nuo Minsko kai kuriose
srityse gudų valstiečių trobų stilius, ra
kandai, pakinktai buvo visiškai tokie pa
tys, kokius vartodavo lietuviai aukštai
čiai, o ne tokie, kokius paprastai turėdavo
rusai kaimynai. Pagaliau tarybiniai moks
lininkai vis dar nesutaria dėl gudų tau

tos atsiradimo datos, tačiau tai įvyko gero
kai po to, kai lietuviai kunigaikščiai jau
valdė savo valstybę. Iš išsilikusių doku
mentų žinome, kad Lietuvos kunigaikščiai
save įvairiai tituluodavo,
bet niekados
savęs nevadindavo Gudijos arba Bielarusijos valdovais. Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, davęs pradžią vienai
iš galingiausių rytų ir vidurio Europos
valdovų dinastijų, savo laiškuose popie
žiui Jonui XXII prisistatydavo kaip lie
tuvių ir rusų karalius, netgi Žemgalijos
valdovas ir kunigaikštis, tačiau apie Gu
diją nė kalbos nebūdavo anais istoriniais
laikais, nes tokios Gudijos anuomet, tiesą
pasakius, iš tiesų nė nebuvo.
Šitoji gudiškoji tragedija mums gali bū
ti akivaizdžiu priminimu, kad esame lai
mingi turėdami savo, tikrai savo tautos
istoriją. Ne veltui juk sakoma, kad istorija
yra geriausia politikos mokykla, ir neat
sitiktinai, tur būt, šiandieną stengiamasi
tą istorijos pajutimą lietuviuose rūpestin
gai užslopinti.
Dabartinėse Lietuvos mokyklose Lietu
vos istorijai beveik visiškai neskiriama
pamokų, apie istorinę Lietuvos praeitį
stengiamasi kuo mažiau kalbėti, ir kai,
pavyzdžiui, Vilniuje išeina kokia moksli
nė Lietuvos istorijos knyga, ji pirkėjų be
matant, per valandą kitą, iš knygynų iš
graibstoma. Taip prieš porą metų buvo su
gražiai išleistais Gedimino laiškais, taip
1959 m. netgi atsitiko su sovietinio ruso is
toriko V. T. Pašutos Lietuvos istorijos vei
kalu „Obrazovanie Litovskogo gosudarstva“. Jaunesnioji ir jaunoji lietuvių karta,
jau tarybiniais metais subrendusi ir išsi
mokslinusi, iš oficialių šaltinių
beveik
nieko nežino apie savo tautos praeitį, jei
gu neskaitysime tų retų istorinių veikalų
ir atsitiktinių istorinių rašinių periodiko
je, o tokiu būdu pilnas Lietuvos istorijos
vaizdas vargiai beįsisavinamas.
Žvilgsnis atgal, žvilgsnis į savo kilmės
ištakas yra toks natūralus ir savaime su
prantamas, kad tie jaunieji lietuviai, gal
būt, šiaip ir visiškai ne „antitarybiškai“
nusiteikę, ieško ir griebia už kiekvieno sa
vo tautos praeities trupinėlio. Antai, jau
nas lietuvis žurnalistas, tarybinėje sant
varkoje išaugęs ir išsimokslinęs, neseniai
komjaunimo žurnale „Jaunimo gretos“ ra
šė:
— Bet man pinasi kunigaikščių vardai,
aš nežinau, kaip klajojo senos lietuvių
gentys, aš nežinau, kokius jie turėjo die
vus ir kaip jiems meldėsi. Aš labai mažai
žinau, kokias senovėje dainuodavo dainas,
aš tik girdėjau iš šalies
(o mane mokė
užuominom), aš nežinau, ar turėjo bent
lašelį žmoniškumo ar vien tik garbėtroš
kos (anot mokytojų) buvo tie barzdoti lie
tuvių kunigaikščiai...
Jis abejoja savo mokytojų aiškinimais

BENDRUOMENĖS LĖŠOS
Seimas konstatuoja, kad sėkmingam
Bendruomenės darbų vykdymui būtinos
lėšos. Tad prašo PLB valdybą, kraštų val
dybas ir visus bendruomenių organus
ypatingą dėmesį kreipti į solidarumo įnašų
rinkimą, bendruomeninių fondų ugdymą
ir kitokį lėšų telkimą.
Šiais Lietuvos Laisvės Kovos metais Sei
mas prašo visus lietuvius dosniai paremti
Jungtinio Komiteto darbą.
Seimas taip pat užgiria Lietuvių Fopdus,
sveikina jų steigėjus bei narius ir, pabrėž
damas didelę Lietuvių Fondų reikšmę lie
tuvių išeivijos tautinei veiklai, kviečia ir
visus kitus lietuvius tapti jų nariais.
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KASBIEN1SKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

skurdžiame mūsų kultūros pasaulyje te
oretiškai su dideliu džiaugsmu skaitome
Pasaulio Lietuvių III Seimo rezoliucijas,
kuriose bendruomenės skatinamos remti
rašytojus, o visi lietuviai — pirkti ir skai
tyti lietuviškas knygas ir t. t. ir dar t. t.
Bet kiek mes per tuos metus jau per
skaitėme tų ko gražiausių rezoliucijų! Su
dėjus visas į vieną vietą, išeitų, tur būt,
stambi knyga. O jei bent 10 procentų tų
rezoliucijų pageidavimų, prašymų ir reika
lavimų pasisektų kam nors įgyvendint, ko
kie laimingi mes būtume! Ne tik laimingi
pasijustume, kad taip sekasi, bet tiesiog
maldaute maldautume: duokit daugiau re
zoliucijų!
Deja, gyvenimiškasis patyri
mas man rodo, kad visos rezoliucijos yra
priiminėjamos tik tam, jog taip įprasta.
Dėl jų nė šapas nepajuda iš vietos, ne tik
rąstas. Pirštai pajudinami tik joms sura
šyti, bet ne vykdyti. O jeigu kas nors vyk
doma ar vyksta, tai be jokio ryšio su rezo
liucijomis.
*
*
*

DĖMESYS LIETUVIŲ JAUNIMUI
Seimas, atsižvelgdamas į I-jo Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso nutarimus,
paveda PLB valdybai imtis iniciatyvos
šaukti II-jį Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresą.
Seimas prašo PLB valdybą ir toliau rū
pintis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so nutarimų įgyvendinimu, ieškant naujų
būdų daugiau jaunimo įtraukt į visus Ben
druomenės darbus, skatinant jaunimo sek
cijų veiklą, steigiant jaunimo židinius, re
Bet ar kas nors kur nors vykdoma ir
miant jaunimo organizacijas, žurnalą Lituvyksta?
anus ir jaunimo spaudą bei stovyklas.
Taip, žinoma. Reti tie visokie šviesesni
faktai, bet jie vyksta.
BENDRUOMENINIO DARBO TALKA
Ana, lietingo Manchesterio pakrašty gy
Seimas gėrisi ankstyvesnės lietuvių išei
vijos sukurtomis patriotinėmis organizaci vena toks Kazys Steponavičius, kuris ten
jomis, lietuviškomis parapijomis, mokyk ruošia visokių tautinio stiliaus dailomis bei spauda ir, siekdamas šį lietuviš lenybių parodas čia Eccles, čia Salforde.
ką darbą pratęsti bei pagilinti, kviečia Pats sueina į pažintis su angliškais muzie
juos ir jų palikuonis vieningai bendradar jais ir galerijomis, pats surankioja ekspo
biauti Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. natus. Greičiausia, pats iš savo kišenės ap
Apsvarstęs atliktus ir atliekamus dar moka ir visokias išlaidas, kurios susidaro
bus, Seimas reiškia padėką PLB valdybos ryšium su tokiais parengimais.
Man rodos, jeigu kas iš anksto būtų nu
pirmininkui Juozui Bačiūnui, vykdoma
jam vicepirmininkui Stasiui Barzdukui ir matęs, kad jis leisis į tokių parodų nuoty
visai PLB valdybai už našų penkerių metų kius, priėmęs kokią rezoliuciją, dabar ga
darbą, ypačiai už Pasaulio Lietuvių Jau lėtų pasididžiuot. Sakytų, kad žmogus ėmė
nimo Kongreso minties įžiebimą bei įgy ir paklausė skatinimo ir dabar darbais ro
do savo paklusnumą.
vendinimą.
Deja, tokios rezoliucijos nebuvo. Gal ir
Reiškia padėką PLB III Seimo rengimo
dabar galima būtų tokią surašyti ir vien
komitetui už kruopštų darbą.
Reiškia padėką visiems laisvojo pasau balsiai priimti, bet jau viskas atrodytų lyg
lio lietuvių bendruomenių darbuotojams, ir šaukštai po pietų.
*
*
*
lietuvių mokslo ir kultūros kūrėjams, kul
Arba,
žiūrėk,
Amerikoje
dar 1966 m. Al
tūrinių bei visuomeninių lietuvių švenčių
rengėjams ir visiems lietuviškų tautinių gimanto Mackaus vardo knygų leidimo
fondas išleido mūsų žymiojo jumoristo ir
darbų rėmėjams.
satyriko Antano Gustaičio eilėraščių kny
PLB III Seimo Nutarimų Komisija
gą „Ir atskrido juodas varnas“. Bendra

PAMINKLO PASLAPTIS
Ne vieną dešimtmetį Lamanšo kanalo
pakrantėje išstovėjo paminklas Napoleo
nui. Ballon-sur-Mare miesto valdžia sugal
vojo jį remontuoti. Statulą atsargiai atsu
ko nuo pjedestalo. Ji buvo tuščiavidurė,
bet ne tuščia. Viduje buvo metalinis fut
liaras. kuris saugojo Viktoro Hugo eilėraš
tį, skirtą Napoleonui.
Literatūros tyrinėtojai mano, kad Hugo,
kuriam cenzūra, matyt, atsisakė leisti iš
spausdinti eilėraštį, nutarė pagarbą karve
džiui išreikšti tokiu būdu.
(M. ir G.)

(„anot mokytojų“), jis tik iš „užuominų“
jaučia savo tautos praeities esmę, ir jis se
nuosiuose kloduose ieško savojo savitumo
prasmens:
— Aš ieškau savo atminty senosios lie
tuvių kultūros pėdsakų. To pamati
nio akmens, nuo kurio atsispirčiau
ir galėčiau pasakyti: „štai aš sugebu sa
vitai jausti ir priimti viską, ką man pa
teikia gyvenimas“. Negaliu taip pasakyti.
Gal ir gerai, kad neturiu to mano kraštui
būdingo reiškinių ir daiktų pajutimo. O
gal ir negerai. Bet aš jaučiu tikrą gėdą,
jog nežinau, kas guli šimtmečiais mindy
toje ir sumindytoje žemėje po mano kojo
mis. Juk aš čia gimiau. Ir laukai, ir dau
bos, ir Nemunas, ir Marios mane augino. O
kas prie Marių buvo seniau? Aš noriu ži
noti.
Slėpimai ir visoks lakavimas nepadeda
ir negali padėti, nes, štai, šis jaunas ta
rybinis lietuvis neiškentęs sušuko:
„Aš noriu žinoti!", ir pagaliau jis tas ap
graibomis suvoktąsias savąsias ištakas su
sieja su dabartimi:
— Mačiau kraštotyrininkų parodą.
Ir
kaip susimąstę vaikai stovėjo prie senų pi
lių ir pilkapių nuotraukų ir patyliukais
ilgai skaitė keistus, bet kažkuo sielą ža
vinčius senovinius padavimus. Reikia jau
mokyti jaunus ne tik neigti, bet ir ieškoti
gero kultūroje, kuri truko ilgus šimtme
čius ir lokenom apsigaubusį barzdočių iš
mokė stebuklingai dailininko teptuku nu
piešti (M. K. Čiurlionio) „Ramybę“, pa
gaminti bene tiksliausias pasaulyje stak
les ir visiems žemės mokslininkams pa
skelbti naujas tiesas tikimybių teorijoje...
Be istorijos, be savosios praeities suvo
kimo, mes, matyt, ir dabarties prasmingai
išgyventi nemokame, ir, gal būt, iš tiesų
verta nors retkarčiais susimąsčius pasto
vėti prie senų pilių ir pilkapių nuotraukų
ir iš „sielą žavinčios“ praeities pasisemti
stiprybės dabarčiai.
R. E. Maziliauskas

................................... .
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taisyklė yra tokia, kad mūsų gerbiamasis
ir mylimasis brolis lietuvis labai jau retas
paima į rankas lietuvišką knygą, ypač jei
už ją dar reikia sumokėti šiokį tokį pinigą.
O su poezija visiškai nesirodyk, nes tas
gerbiamasis ir mylimasis atsilenks tokią
knygą pasiūliusio per tris kvartalus.
Taigi, viena lietuviškos knygos svetur nelaimių: ji neturi siūlytojų. Kita jos ne
laimė: ji... Bet gal ir nesakykime tos an
trosios nelaimės, tiek to.
O Ant. Gustaičio knygos leidėjai nepabi
jojo poezijos. Išleido net 500 egzempliorių.
Gera knyga! Vėliau ji buvo premijuota,
bet jau prieš'tai ją išgraibė pirkėjai. Ne
reikėjo nei rezoliucijų, nei nieko. Dabar
leidėjai paleido į žmones naują tos knygos
laidą. Kadangi knygą atspausdinti reiškia
truputį daugiau negu blynus iškepti, tai,
matyt, surizikuota nujaučiant, kad ir ta
antroji laida bus išpirkta.
*
*
*
Pakalbėt apie knygas ir rezoliucijas ma
ne paskatino angliško laikraščio puslapiai,
kuriuose minimas ypatingas knyginis at
vejis. Besidominčiam, kas vyksta aplinko
je ir tuose tarptautiniuose kultūros daly
kuose, tenka ne kartą pasinaudoti ir an
gliška knyga (naudodamasis vien lietuviš
ka, gali kartais gi visiškai susipykti su sa
vim ir su kultūra). O kas gi su mūsų kiše
nės tūriu ir turiniu gali apsikrauti dailiai
įrištomis ir brangiame popieriuje atspaus
dintomis knygomis? Dėl to ir perkame pa
gal tą kišenę kokius nors Pengvinus ar Pe
likanus.
Pasirodo, Pelikanai švenčia ypatingą su
kaktį. Pelikanai — melsvais viršeliais pi
gios kišenei, bet brangios žinojimo trošku
liui patenkinti knygos: visokiausių sričių
mokslo dalykai, parašyti specialistų. Da
bar kaip tik išėjo tūkstantasis toks Pelika
nas! Serija pradėta leisti, tiesa, 1939 m.,
bet, žiūrėkite, vis dėlto jau tūkstantasis.
Kai kurių tos serijos leidinių tiražas jau
yra persiritęs per milijoną egzempliorių,
kai kurių sukasi apie šimtus tūkstančių.
Gražu, nors tu pasiusk!
Tos pačios leidyklos kiek anksčiau pra
dėtoji leisti beletristinių dalykų serija —
Pengvinai — sekančių metų balandžio mė
nesį irgi švęs minėtiną atvejį: paleis į rin
ką tristūkstantąjį leidinį.
Tavo Jonas

V. VYTEN1ETIS

NUOTRUPOS
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Vaikų darželiams tvarkyti taisykles pa
ruošė Oberlinas (1740 - 1826), todėl jis
laikomas jų kūrėju. Lietuvoje pirmasis
vaikų darželis buvo įsteigtas apie 1921 m.
Kaune. 1928 m. turėjome 12 darželių, ku
riuos lankė 285 vaikai. O 1938 m. pabai
goje tokių darželių jau turėjome 185 su
6000 vaikų. Visi darželiai buvo mišrūs ir
be politinio auklėjimo.

vidalo suolą, kurio pasižiūrėti žmones ke
liavo iš plačių apylinkių.

t t t

Senovėje Lietuvoje būta 4 rūšių mies
telių: didžiojo kunigaikščio, bažnyčių, pri
vatūs (dvarininkų) ir miestai, turintieji
Magdeburgo teisę. Tai jie savo miestus
kiekvienas tvarkė atskirai ir pagal savo
nuožiūrą. Dažnai kunigaikščiai ir dvari
ninkai, norėdami turėti daugiau pajamų,
Į t t
Carinės Rusijos priespaudos laikais vė miestelyje statydavo bažnyčią ir gretimai
liau Lietuvos Žinių dienraščio leidėja F. jos įrengdavo turgavietę.
Bontkevičienė už lietuvišką veiklą buvo 4
iii
kartus uždaryta į kalėjimą. O 1919 m. ją
Viena iš tipiškiausių aikštės formų'bu
Vilniaus kalėjiman buvo uždarę bolševi vo keturkampės aikštės. Lietuvoje bažny
kai. Kaip įkaitė, pėsčia ji buvo varoma į čios dažniausiai buvo statomos šalia tur
gavietės, ir bažnyčią apsupdavo medžiais
Daugpilį.
apsodintas šventorius.
ttt
Bet Lietuvoje buvo retenybė, kad baž
Kunigas Paltarokas Surviliškyje, klebo
nijos sode, pastebėjo išversto medžio di nyčia stovėtų viduryje aikštės, kaip tai yra
džiulį kelmą. Jis pasikvietė garsųjį diev- daugelyje Hanzos miestų. Taigi Letuvos
dirbį V. Svirskį ir paklausė, gal iš to kel miestai turėjo savo savitą charakterį.
mo būtų galima padaryti kokį nors „balGRŪDŲ PRISTATYMAS
voną".
Vilniškė Tiesa (IX. 7) rašo, kad Lietu
Svirskis iš to kelmo padarė meškos pavos žemės ūkis pristatė valstybei žymiai
daugiau grūdų negu buvo planuota.
NAUJA SUSISIEKIMO RŪŠIS
Iš viso jau pristatyta 178.000 tonų grū
Vilniškė Tiesa (IX. 7) rašo, kad Kauno
aerodrome pirmą kartą nusileido iš Vil dų. Pristatymas vyksta ir toliau.
niaus atskridęs 48 vietų keleivinis lėktu
LIETUVOS KANKINIŲ
vas — turbosraigtinis oro laineris. Jo grei
tis — 460 km per valandą. Iš Vilniaus į
KOPLYČIA
Kauną atskridęs per 14 minučių.
(
A
įkelta iš 2 psl.)
Kai Kaune būsianti pailginta nusileidi vių. Vis daugiau ir daugiau atsiliepia ne
mo betoninė juosta, tada jau reguliariai tik Amerikos lietuviai, o gana gausiai iš
būsią naudojamasi naujuoju lėktuvu —• Kanados, Australijos. Nemažas skaičius
patogu būsią kauniečiams pasiekti Palan atsiliepė iš Anglijos, Škotijos, Vokietijos,
gą, Vilnių, Maskvą ir kitus miestus.
Venezuelos, Brazilijos, net iš Ekvadoro. Iš

KURORTAS PRIE ARIMAIČIŲ
EŽERO
Tiesa (IX. 8) rašo, kad radviliškiečiai
mėgsta poilsiauti prie Arimaičių ežero.
Kadangi ten jau poilsiauja nebe vien
radviliškiečiai, tai kurortas tvarkomas ir
tobulinamas: įrengtos autotransporto aikš
telės, veikia prekybos paviljonai.
gauti
naudotis du naujai pastatyti mūriniai
pensionatai. O suprojektuota pakelti eže
re vandens horizontą, tada dabar tik 37
ha ežeras užtiesiąs 300 ha, jame atsirasiančios 6 salelės, pakrantėse būsią plia
žai, išaugsiąs 30 ha parkas.

Lietuvos gauta koplyčiai skirtų gintarų, ir
bus pasistengta surasti jiems tinkamą vie
tąVisi aukoj an tieji ir visi tie, kuriuos jie
nori paminėti, bus surašyti į pastovios me
džiagos dvi atskiras knygas. Viena iš jų
bus padėta Vatikano archyvuose, kita ku
riame nors lietuvių archyve, kad ateityje
lietuviai galėtų ten surasti savųjų vardus.
Siunčiantieji paminėtus vardus, prašomi
pažymėti, kurie iš tų asmenų yra nužudy
ti Lietuvoje, mirę kalėjimuose ar vergijo
je už Lietuvos. Ateities lietuviams tokios
žinios gali būti labai naudingos.

L. K. Koplyčios Komitetas
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Europos lietuviu kronikų

JAUNIMO ŽIDINYS
COVENTRY
16 Hound Rd., West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738. KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

PROGA LAVINTIS MUZIKOJE
A.A B. K. BALUČIO PAMINKLO FONDO
DEMONSTRACIJA IR MITINGAS
Prie Židinio apsigyveno muzikas Alfre
das Petrauskas, buvęs mokytojas Lietuvo
ADRESAS
Jau praeitą kartą kvietėme visus, kas tik
je, Vokietijoje ir Anglijoje. Kas norėtų,
gali, dalyvauti spalio 20 d., sekmadienį,
Esame gavę lietuvių laiškų, kuriuose ypač iš jaunimo ar vaikų, pramokti muzi
Antibolševikinio Tautų Bloko ir Europos klausiama, kokiu gi adresu siųsti aukas a.
kos arba joje daugiau pasilavinti, prašome
Laisvės Tarybos Londone ruošiamuose de a. B. K. Balučio paminklo fondui.
kreiptis į jį. Proga ir galimybės geros. Pa
monstracijose ir mitinge.
Oficialus fondo adresas yra šitoks:
sinaudokime!
Kartodami kvietimą, lietuvaites labai
BALUTIS MEMORIAL FUND
prašome dalyvauti tautiniais drabužiais.
Lithuanian House, 2 Ladbroke Gardens,
LIETUVIŠKAS FILMAS LIETUVIŲ
Demonstracijai visi renkasi 12.30 vai.
London, W.ll.
KOLONIJOMS
Hyde Park, prie Speaker's Corner, iš kur
Židinys yra gavęs iš Pasaulio Liet. Bend
su vėliavomis ir šūkiais bus žygiuojama į
ruomenės pirm. J. J. Bačiūno gražų garsi
Whitehall. Ten prie paminklo Nežinoma
nį, spalvotą lietuvišką 16 mm filmą iš liet,
MŪSŲ RĖMĖJAI
jam kariui bus padėtas vainikas komuniz
tautinių šokių šventės Chicagoje. Jei ku
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar rios liet, kolonijos tą filmą panorėtų ma
mo aukoms pagerbti. Po to tik delegacija
nueis Į Downing Street įteikti rezoliucijos. Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai tyti, tegu tuojau kreipiasi į kun. S. Matu
Popiet, 3 vai.. Hammersmith Town Hall buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam lį Židinio adresu, nurodant pageidaujamą
bus didžiulis mitingas, kuriame kalbės bri spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. 10 šil. laiką. Laiko nėra daug, nes filmą reikės
tų ir kitų tautybių atstovai. Latvių choras J. Jakimavičius, 9 šil. S. Macūras, 5 šil. O. grąžinti savininkui.
giedos pradedant mitingą, o ukrainiečių — Ramonienė, po 3 šil. J. Šalvaitis ir F. RaKas filmą matė, žavėjosi.
baigiant. Įėjimo mitingan kaina yra 5 šit. monis.
VĖLINĖMS ARTĖJANT
ir bilietai gaunami Lietuvių Namuose.
Pačiose Vėlinėse ir per oktavą Židinyje
Demonstracijoje ir mitinge dalyvaus
ILIUSTRACIJOS KAINUOJA PINIGĄ
bus ir šiemet ypatingos pamaldos už miru
apie 20 tautybių. Abu parengimai ruošiami
pareikšti protestui prieš sovietinį tautų
Malonu, kai laikraštyje yra ko pasiskai siuosius: Egzekvijos, šv. Mišios su Libera,
pavergimą ir atkreipti britų dėmesiui į pa tyti. Dar maloniau, kai šalia aprašymų iš gedulingieji mišparai ir t.t.
vergtųjų padėtį.
spausdinamos fotografijos, rodančios tau
tiečius susirinkimuose ir
subuvimuose,
švenčiančius sukaktis, kur nors išvažiuo
jančius ar iš kur nors grįžtančius.
Tiek skaitytojams, tiek ir laikraščio lei
dėjams būtų labai malonu turėti kas nu
meris kuo daugiau iliustracijų. Deja, labai
brangiai kaštuoja iš fotografijų pagamin
ti klišes, dėl to tenka iki
kraštutinumo
varžytis.
Bet yra lietuvių, kurie atsiunčia įdomių
fotografijų ir būtinai norėtų jas matyti
laikraštyje. Tokiais atvejais visada galio
ja viena sąlyga: fotog: afijos bus spausdi
namos. jei siuntėjai pasisakys, kad jie su
tinka apmokėti klišės pagaminimo išlai
das.
Klišės pagaminimas kaštuoja tarp 2 sv.
10 šil. ir 3 sv.
Kam tokia sąlyga priimtina, siunčiant
fotografijas reikia tik pažymėti, kad bus
apmokėta. O pinigus bus galima atsiųsti
tada, kai leidėjai gaus iš cinkografijos
sąskaitą ir galės visai tiksliai painformuo
ti fotografijos siuntėją, kiek kaštavo kli
šės pagaminimas.

NETRUKUS ATEIS KALENDORIUS
Netrukus turi grįžti iš knygrišyklos Ni
dos Knygų Klubo ir Europos Lietuvio
skaitytojų sieninis kasdien nuplėšiamas
kalendorius su pasiskaitymais, skirtas 1969
metams.
įprasta tvarka kaip ir kasmet jį gaus
Nidos Knygų Klubo leidinių ir Europos
Lietuvio prenumeratoriai. Bet nuo prenu
meratorių jo dar šiek tiek atliks ir tiems,
kurie neprenumeruoja laikraščio ar kny
gų. Kas norėtų jo pasiimti platinti? Kas
norėtų neužmiršti juo aprūpinti jo negau
nančių savo bičiulių? Prašom tuoj parašy
ti ir užsisakyti, kad be jokių susitrukdymų
visiems galima būtų laiku išsiųsti.
To kalendoriaus kaina yra 7 angliški ši
lingai, arba 4.20 vok. markių, arba 1.50 dol.
Užsakymus rašyti šiuo adresu:

Lithuanian House Ltd.
1 Ladbroke Gardens,
London, W.ll, Gt. Britain.

MANCHESTERIS

NOTTINQHAMAS

VILNIAUS DIENA

ABN KONCERTAS

DBLS Manchesterio Jaunimo skyriaus
valdyba spalio 26 d., šeštadienį. Manches
terio Lietuvių Socialinio klubo patalpose
rengia Vilniaus dieną.
Paskaitą skaitys svečias kun. A. Geryba
iš Nottinghamo. Meninę dalį išpildys pa
tys jaunimo skyriaus nariai su V. Galbuogyte priešaky.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šom kuo gausiau mūsų rengiamam minėji
me dalyvauti ir praleisti malonų klube lai
ką. Bus puiki muzika, ir kas norės, galės
smagiai pasišokti. Pradžia 6 valandą.

Spalio 26 d., šeštadienį, 6.30 vai., Ukrai
niečių Klubo salėje (30 Bentinck Rd.) ren
giamas dainų ir šokių koncertas. Tą vaka
rą organizuoja Antibolševikinio Tautų
Bloko organizacija.
Programoj: paskaita anglų kalba, atskirų
tautybių žodis savo kalba. Tikimasi, kad
bus ir kalbės konservatorių partijos atsto
vas.
Meninėj daly iš lietuvių pusės daly
vaus Janinos Vainoriūtės vadovaujama
grupė. Vėliau bus šokiai ir pasilinksmini
mas.
Nottinghamo lietuviai kviečiami
gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba.

KVIETIMAS SKAUTAUT1
Lietuviškasis skautavimas prasidėjo 1918
m. lapkričio 1 d. Vilniuje, kai lietuvių tau
ta pasiryžo žengti ir sukurti savo valstybę.
Daug jaunimo tuomet paliko mokyklas ir
stojo į kovą. Tarp jų buvo ir skautų steigė
jas Petras Jurgėla. Po to sekė laimingi ne
priklausomos Lietuvos laikai, kol pagaliau
užėjo kitas pasaulinis karas su okupacijo
mis. Lietuvių skautų sąjunga irgi buvo už
drausta. Dalis skautų buvo priversti pasi
traukti iš savo tėvynės. Jie ir tremtyje ne
nuleido rankų ir atkūrė organizaciją. Sve
tur skautams veikti palankesnės sąlygos
negu kuriai kitai organizacijai dėl jos tarp
tautinio charakterio.
Taigi beveik visur,
kur esama lietuviškų kolonijų, ten veikia
ir skautai.
Skautų viena didesnių pareigų yra lietu
vybės išlaikymas jaunime. Skautiškąjį jau
nimą labiausiai apjungia bendram darbui
vasaros stovyklos, bendri laužai ir kt.
Vasaros skautų stovyklos jau seniai bai
gėsi, bet jų įspūdžiai dar tebėra gyvi sto
vyklautojų mintyse. Taigi vasaros stovyk
los turėtų būti gausios kiekvienais metais.
Stovykloms, žinoma, reikia ne tik vietos,
darbo, lėšų, bet ir patyrusių vadovų. Be
veik visais atvejais skautų vadovai dirba
be atlyginimo. Nelengvas jų darbas. Bet
kai visuomenė gražiai remia jų pastangas
ir stovyklos gražiai pavyksta, norėčiau pa
raginti lietuvius tėvus, kad jie leistų savo
vaikus į skautus. Skautybės idealai visiems
žinomi ir gražūs. Vaikams skautavimas
duos neabejotinos naudos. Priaugantis jau
nimas skautuose tikriau išlaikys lietuvišką
dvasią ir dirbs lietuviškus darbus savo
bendruomenėje.

S. Kasparas

Rengėjai

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO
SĄSKAITA
duoda pelningas ir reguliaras pajamas.
BALTIC STORES
INVESTMENTS LTD.,
NEĮVYKUSIO KONKURSO
421 HACKNEY RD., LONDON. E.2.
PABAIGA
Tel. SHO 8734
Šį mėnesį pasibaigė terminas atsiųsti sa
ir
vo nuotraukas Jaunimo skyriaus fotogra
fijos konkursui, tačiau laimėtojo neturė
PALANGA PROPERTIES LTD.,
sime. Iš tikrųjų konkursui nesusilaukėme
12 ALBEMARLE RD.,
nė vienos fotografijos...
BECKENHAM, KENT
Jaunimo skyr. red.
moka 7% (grynais)
PHD UL!A RIOSIOS
už investacijas 5 metams ir ilgiau
ir
I UI sA VA ITĖS PLOKŠTELĖS
6% (grynais)
už trumpesnius investavimus.

JAUNIMUI

ŠV. PAULIAUS KATEDROJE

Po ilgų savaičių ruošimosi, daugelio re
peticijų ir darbo, Londono tautinių šokių
grupė „Grandis“ rugsėjo 30 d. pasirodė
šv. Pauliaus katedroje vykusiame Tarp
tautiniame jaunimo festivalyje.
Festivalis prasidėjo punktualiai 8 vai.,
ir „Grandis“ su Malūnu pasirodė pirmo
ji. Petro Parulio akordeonu palydimos,
grandiečių 10 porų dar pašoko Mikitą, Gyvatarą, Karvelį, Oželį, šustą ir Kepurinę.
Po lietuvių programoje dar
dalyvavo
lenkų, žydų ir ceiloniečių atlikėjai. Salėje, 1. Those Were The Days
— Mary Hopkins
beje, netrūko ir tuščių vietų.
— Casuals
„Grandies“ vadovė ir mokytoja po pasi *2. Jesamine
— Beatles
rodymo pareiškė, kad ji grandiečių šoki 3. Hey Jude
mu buvusi visiškai patenkinta,nors ji 4. Little Arrows
— Leapy Lee
ir atkreipė dėmesį į kai kurias padarytą 5. Lady Willpower
— Union Gap
sias klaidas.
6. Hold Me Tight
— Johnny Nash
7. I Gotta Get A Message To You

— Bee Gees

PERĖMĖ JARAS ALKIS

*8. Classical Gas
— Mason Williams
J. Kinkienei iš pareigų pasitraukus, Lon
*9. I Say A Little Prayer
dono lietuvių tautinių šokių grupės „Gran
— Aretha Franklin
dis“ vadovo ir mokytojo pareigas perėmė 10. The Red Baloon
— Dave Clark Five
Jaras Alkis. Jis jau pradėjo dirbti ir pra
GERIAUSIA
vedė vieną repeticiją.
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
Grandiečiai Jarui Alkiui iš tiesų yra
*, A Day Without Love — Love Affair
nuoširdžiai dėkingi už sutikimą padėti.

ir***********************************************************
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LADBROKE GDS.,

ĮVYKS TRADICINIS LONDONO L. M. DAINAVOS

LONDON,

SAMBŪRIO

W.ll,

RUOŠIAMAS,

Rudens Balius
GROS GERA MUZIKA — VEIKS TURTINGAS BUFETAS IR LOTERIJA.

PRADŽIA 7.30 V.V. PABAIGA 1 V.R.

Staliukai iš anksto užsakomi Tel. PAR2470
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DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 23 d., lenkų atsargos karių klubo sa
lėje. White Friars Lane, Coventry, rengia

Kariuomenės šventės Minėjimą.
Visus tautiečius iš arti ir toli su pažįsta
mais ir draugais prašom gausiai atsilanky
ti.
Plačiau apie šį minėjimą pranešim vėliau.

Skyriaus Valdyba

VVOLVERHAMPTONAS
LIETUVIAI VISOKERIOPAI JUDA
Čia aktyviai reiškiasi sporto klubas ir
DBLS skyrius.
Vilties klubo dvi komandos gražiai re
prezentuoja lietuvius ir jų vardą apylinkė
je. Pirmoji komanda užėmė antrąją vietą,
bet laimėjo Bert Williams taurės finalą.
Wolverhamptone aktyviai vyksta išvykų
organizavimas. Tą darbą dirba Br. Kaladžiūnas. Adamkavičius ir Janina Narbu
tienė.
Daugumas lietuvių yra gražiai įsikūrę
ir remia kultūrinę veiklą.
Jonas Petkevičius priimtas į universite
tą. Linkime jam sėkmės ir prašome neap
leisti krepšinio. Didelė pagarba jo tėve
liui Antanui Petkevičiui.
kuris įstengė
leisti sūnų į aukštąjį mokslą ir yra Sąjun
gos skyriaus ir sporto klubo narys bei rė
mėjas. Jo abu sūnūs aktyviai reiškiasi
krepšinyje ir yra padarę gerą pažangą.
Taip pat aktyviai prisideda prie kultū
rinio darbo ir Drūtys ir jo dukrelės. Drūtys ir dukrelės groja akordeonu ir prisi
deda prie programos, ruošiant subuvimus.
Tėvelis gražiai padeklamuoja. Vladas Nar
butas. lyg tas mūsų tautos ąžuolas, nebo
damas gyvenimo audrų, visuomet priside
da prie veiklos, ir ne vienas mūsų pasisė
mė jėgų iš jo audringų poetišku žodžių.
Dainos mėgėjai. Br. Burago palydimi
akordeonu, dažnai padainuoja. Kiti bent
sužaidžia domino ir pasidalija mintimis,
susitikę kas sekmadienį Three Crowns re
storano kambaryje.
Gausus būrelis lanko pamaldas kas sek
madienį. Taigi, nežiūrint visokių kliūčių
bei sunkumų. Wolverhamptono lietuvių
kolonija dar gyva.
Ačiū visiems už gražų bendradarbiavi
mą.
V. K.

NAUJOS KNYGOS

VOKIETIJA
MIRĖ

VYTAUTAS JURGIS KRIŠTOLAITIS
Velionis buvo gimęs 1924 m. liepos 24 d.
Jo tėviškė Vaitiškių kaime, netoli Kudir
kos Naumiesčio. Gimnaziją baigė Vilkaviš
kyje. Dėl karo įvykių Lietuvoj studijų pra
dėt nespėjo, o atvykęs į Vokietiją tuoj sun
kiai susirgo. Kai didžioji pabėgėlių dalis
išvyko į Užjūrius, Vytautas, tiesa, galėjo
apleisti sanatoriją, tačiau neužteko sveika
tos emigracijai. Iš karto apsigyveno Miun
chene ir pamažu įsitraukė į visuomenišką
veiklą — Lietuvių Bendruomenėje ir ki
tuose organizaciniuose vienetuose. Kurį
laiką vadovavo Miuncheno lietuvių vargo
mokyklai. 1956 m. rugsėjo 15 d. įstojo į
8593 LS inžinerijos lietuvių kuopą Kaiserslauterne. kurios nariu išbuvo iki mirties.
Kuopoje ėjo įvairias pareigas raštinėje,
apylinkės veikloje, paskutiniu metu būda
mas valdybos kasininku. Jo žinioje buvo
lietuvių kapų priežiūra Kaiserslauteme,
kurių yra daugiau kaip 30. Dažnai talkin
davo tautiečiams įvairiose valdinėse įstai
gose tai vertėjaudamas, tai šiaip patarda
mas, kaip susigaudyti painiuose formalu
muose. Buvo nuolatinis Vasario 16 gimna
zijai remti Kaiserslauterno būrelio narys.
Nors niekada nepasižymėjo stipria sveika
ta. nes 1964 — 1965 m. vėl išbuvo daugiau
kaip metus sanatorijoj, tačiau stengėsi uo
liai dalyvaut visur, kur tik buvo koks nors
lietuvių subuvimas, kultūringas pasižmonėjimas. Savo aplinkoje buvo visų mėgia
mas ir gerbiamas. Uoliai dalyvavo vietos
lietuvių katalikų parapijoj. Priklausė Lie
tuvių Fronto Bičiuliams, aktyviai daly
vaudamas jų veikloje, eilę kartų buvo
ELFB valdybos kasininku.

Kadangi JAV ir Kanadoje turi daug gi
minių (Clevelande sesuo Juzė Daugėlienė
ir brolis Jonas Krištolaitis, Hamiltone bro
lis Juozas, Čikagoje netikras brolis Justi
nas Mašiotas), tai ten svečiavos kelis mė
nesius.
Ligą, nuvedusią į mirtį, pradėjo jausti
šį pavasarį apie Velykas. Nuo birželio vi
durio žinojo pats ir jo artimieji, kad nėra
vilčių išgyti. Atsigavo, kai liepos vidury
aplankė sesuo Juzė iš Clevelando. Mirė
1968 m. rugsėjo 17 d. vakare, ligoninėj be
žiūrėdamas televizijos. Palaidotas rugsėjo
20 d. Kaiserslauterno kapinėse. Laidotuvių
apeigas atliko jo bičiulis kun. Bronius Liubinas, asistuojamas kun. Vingaudo Dami
jonaičio iš Dieburgo ir Vasario 16 gimna
zijos kapeliono kun. Jono Riaubūno. Lai
dotuvėse dalyvavo netoli 100 žmonių. Bu
vo padėta 13 vainikų. Kalbas sakė kun.
Liubinas ir 8593 LS kuopos vadas kpt. Juo
zas Venckus. Lietuvių Bendruomenės ir
Vasario 16 gimnazijos vadovybėms atsto
vavo adv. Justinas Lukošius, o Lietuvių
Frontui dr. Jonas Grinius.
ELI

H. Mošinskienė — Ošiančios pušys —
kaina 22 šil.
Gliaudą — Delfino ženkle, prem. roma
nas — 17 šil. 6 penai.
J. Gliaudą — The House upon the Sand
— 25 šil.
J. Gliaudą — The Sonata of Icarus —
33 šil.
J. Stukas — Awakening Lithuania —
43 šil. 6 penai.
A. Budreekis — The Lithuanian Natio PAŽINTYS LIETUVIO SU LIETUVIAIS
nal Revolt of 1941 — 35 šil.
V. Volertas — Sąmokslas, prem. roma
Vilniaus universiteto puslaidininkių fi
nas — 33 šil.
zikos katedros vyr. dėstytojas
Algirdas
O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių, ro Smilga ilgesnį laiką išbuvo JAV, susipa
manas — 43 šil. 6 penai.
žindamas ten su moksliniais centrais.
Plokštelės, gintaras, žemėlapiai.
Pasikalbėjime su Vilniaus Elta jis pla
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew,
čiau supažindina su jaunais lietuviais
Surrey.
mokslininkais, dirbančiais JAV:
Romu
Viskanta, Algirdu Avižienių, Rimu Vaiš
inu ir Algirdu Kliore. Su jais užmegzti
glaudūs ryšiai.

SIUNTINIAI SAVIEMS

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu NOTTINGHAM — spalio 20 d„ 11 vai., Ži
dinyje.
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
DERBY — spaljo 20 d., 11 vai., Bridge Ga
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ,

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.
NOTTINGHAM — spalio 27 d., 11 vai., ži
dinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 1 d., 7 vai. v.,
Židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 2 d., Vėlinėse,
7 vai. vak., židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 3d., 11 vai.,
Židinyje.
COVENTRY — lapkričio 3 d., 12.45 vai.,
St. Elizabeth's.

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
Dėl smulkių informacijų rašykite:
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir
Z. JURAS,
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Jei saviems padėti nori.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
EUROPOS LIETUVIS —
Padarysi tai tikrai,
džius.
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
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