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Pirmininko pasitarimai Europoje
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas va

sario 14 — kovo 12 d. d. lankėsi vak. Eu
ropos penkiuose kraštuose ir turėjo eilę 
svarbių pasimatymų su lietuvių veikėjais 
ir kai kurių kraštų politikos pareigūnais. 
Buvo aptarti lietuviškieji reikalai, ypač 
Lietuvos laisvinimo bare, be to, dr. Valiū
nui teko vietoje susipažinti su Vak. Euro
pos lietuvių veikla ir jų rūpesčiais.

Vliko pirmininkas savo kelionės metu 
lankėsi Vak. Vokietijoje — Hamburge ir 
Vasario 16 Gimnazijoje Romuvoje, Šveica
rijoje — Berne, Italijoje — Milane, Romo
je ir Vatikane. Prancūzijoje — Paryžiuje 
ir pagaliau Ispanijoje — Madride.

Viešėdamas Hamburge, dr. Valiūnas kal
bėjosi su lietuvių bendruomenės atstovais 
J. Valaičiu ir kun. V. Šarka. Nuvykęs į Va
sario 16 Gimnaziją, dalyvavo nepriklauso
mybės atkūrimo sukakties ir ten pat E. Si
monaičio paminklo atidengimo iškilmėse. 
Vliko pirmininkas pabrėžia: „Gimnazija 
turi geras patalpas, gerą vadovybę, ir būtų 
malonu, jei ta Gimnazija naudotųsi viso 
pasaulio lietuviai“. Kalbėtasi ir su Eltos 
biuletenio vokiečių kalba redaktorium V. 
Banaičiu. Biuleteniu naudojasi nemaža vo
kiečių spaudos bei politikų. Su Vokietijos 
Liet. Bendruomenės vadovybe sutarta, kad 
Eltos red. V. Banaitis, kaip Vliko atstovas, 
artimai bendradarbiaus su Bendruomenės

SEPTYNIOS dienos
Lėktuvo grobikai nemalonėje

Išlaikę trejetą parų Pietų Korėjos aero
drome japonų lėktuvą su daugiau kaip 100 
žmonių, studentai sutiko išleisti keleivius, 
kai įkaitu prisistatė Japonijos susisiekimo 
viceministeris Jamamura.

Lėktuvas išskrido į Šiaurės Korėją, ko 
studentai iš pradžių norėjo. O Šiaurės Ko
rėja sutiko paleisti Jamamurą ir grąžinti 
lėktuvą, bet visus 9 japonus studentus už
darė. Jie, girdi, yra trockistai. taigi komu
nistinių kraštų priešai, be to. priversdami 
lėktuvą skristi į Šiaurės Korėją, provoka
vę to krašto gerą valią, kad jis juos turi 
globoti, o keleivius paleisti.

Studentai nebūsią grąžinti Japonijon — 
pati Šiaurės Korėja juos nubausianti.

Dachau stovyklos bylos
Lenkijoje surastos bylos 136.171 kalinio, 

kurie yra praėję pro Dachau koncentraci
jos stovyklą.

Jas pasiėmęs buvęs Dachau belaisvis, 
bet niekam neatidavęs. Bylos buvusios su
rastos po jo mirties.

Kliūtys diplomatiniams santykiams
Nutrūko pasitarimai tarp Kanados ir Ki

nijos dėl diplomatinių santykių užmezgi
mo.

Iš pradžių Kinija reikalavo, kad Kanada 
pripažintų jai Čankaišeko valdomą For- 
mozą. Kanada atsisakė, ir Kinija su tuo 
sutiko. Be to, Kanada nutarė užšaldyti sa
vo santykius su Formoza, kad iš dalies pa
tenkintų Kiniją. Bet vis tiek dar kažkur 
užkliuvo reikalas.

Brandtas Amerikoje
Vakarų Vokietijos kancleris Brandtas 

nukeliavo į JAV. Svarbiausias jo kelionės 
tikslas esąs su prez. Niksonu ir jo vyriau
sybės nariais aiškintis Rytų-Vakarų klau
simą.

Vokietijai dar rūpi JAV ketinimas ati
traukti iš Europos savo karinius dalinius. 
Bet kancleris šįkart to klausimo gal ir ne
judinsiąs.

Pasitarimai dėl Vidur. Rytų
JAV ir Sov. Sąjunga buvo pradėjusios 

tartis, kaip sutvarkyti padėtį Vidur. Ry
tuose, dar praeitais metais. Bet gruodžio 
mėn. pasitarimai nutrūko.

Dabar Sov. Sąjungos ambasadorius Dob
ryninas per JAV užsienių reikalu min. Ro- 
gersą pasiūlė atnaujinti pasitarimus. Bet 
JAV neskuba, nes galvojama, kad toks pa
siūlymas gali būti sovietu noras paveikti 
Ameriką neduoti Izraeliui lėktuvų.

Grigorenkos pasakojimas užsienyje
Norvegų komitetui, kovojančiam už 

žmogaus teisių įgyvendinimą Sov. Sąjun
goje, pasisekė išgabenti užrašus gen. Gri
gorenkos, kuris neseniai uždarytas beprot
namyje, nes kritikavo režimo veiksmus. Už 
tą patį jis ir anksčiau dvejis metus buvo 
išlaikytas beprotnamyje.

Savo užrašuose jis pasakoja, kas su juo 
suimtu buvo daroma ir kaip jis buvo pri
pažintas bepročiu.

Vokietijoje politine komisija. Tikimasi tuo 
būdu sustiprinti mūsų politinę akciją Bon- 
noje.
Dr. Valiūnas lankėsi Berne pas dr. A. Ge
rutį, po to Milane matėsi su JAV konsulu, 
buv. Pabaltijo skyriaus Valst. departamen
te vedėju A. L. Jenkins.

Romoj dalyvavo Europos Federacijos po
sėdžiuose. Čia užmegztas ryšys su žino
muoju politiku prof. Hallsteinu. Romoje 
Valiūnas turėjo pasikalbėjimų su Europos 
lietuvių vyskupu A. Deksniu, prel. L. Tu- 
laba, saleziečių viršininku kun. P. Gavėnu 
ir marijonų vicegenerolu kun. V. Rimšeliu. 
Eltos biuletenio italų kalba redaktoriaus 
prel. V. Mincevičiaus lydimas, Vliko pir
mininkas lankėsi šv. Petro bazilikoje ir ap
žiūrėjo Lietuvių koplyčios statymo darbus 
— ji bus viena gražiausių bazilikoje. Va
liūno nuomone, „būtų malonu, kad įmano
mai daugiau lietuvių iš JAV ar Kanados 
vyktų į koplyčios šventinimo iškilmes lie
pos 8-9 d.“ Dar aplankyta saleziečių naujo
ji sodyba. Dr. Valiūnas turėjo ilgą pasikal
bėjimą su diplomatijos šefu min. St. Lozo
raičiu, St. Lozoraičiu jr. ir su dr. J. Gai
lium, Romos radijo valandėlės vedėju.

Dr. Valiūno iniciatyva įvyko pasitari
mas, kuriame dalyvavo: vysk. A. Deksnys, 
dipl. šefas min. St. Lozoraitis, St. Lozorai
tis j r., prel. L. Tulaba, kun. V. Rimšelis.

Gal kalėjimas blaivybei?
Vienas rusas skaitytojas parašė laišką į 

„Komsomolskają Pravdą“, skatindamas 
kad gal reikėtų uždrausti alkoholio par
davinėjimą visoje Sovietų Sąjungoje.

Laikraštis dėl to pasisakymo gavo tūks
tančius laiškų. Daugumas skaitytojų buvo 
labai pasipiktinę, bet pikčiausi anonimi
niai laiškai buvo nusiųsti tiesiog to laiško 
autoriui.

Viename laiške iš Tūlos buvo rašoma: 
„Tavo kvailas laiškas mane labai papikti
no. Visa mūsų galybė remiasi alkoholio 
pajamomis. Rusas visad mielai nugeria“.

Pikčiausiame laiške buvo net apsvarsty
ta, ar nevertėtų tą blaivybės šalininką už
daryti į kalėjimą ar užmušti.

Trijų laiškas
Kovo 19 d. branduolinės sovietinės bom

bos projekto autorius akademikas Sacha
rovas, istorikas Medvedevas ir fizikas Tur- 
činas laišku kreipėsi j partijos ir vyriausy
bės vadus Kosyginą, Brežnevą ir Podgor- 
ną, įspėdami, kad kraštas susilauks dar di
desnių ekonominių ir socialinių sunkumų 
ir vis labiau atsiliks nuo pažangių užsienių 
kraštų, jei nebus duota daugiau laisvės.

Ligos Kremliuje
Iš Maskvos perduodamos žinios, kad Ko

syginas paguldytas ligoninėn, nors buvęs 
iš pradžių tik menkai peršalęs. Peršalimu 
sergąs Podgornas.

Kiti du politbiuro nariai — Suslovas ir 
Šelepinas — taip pat neiną pareigų.

Sutvarkė laikraštį
Kariniuose teismuose nuolat vykstant 

byloms, kuriose kaltinama antirežimine 
veikla, Graikijoje dar paskubom buvo iš
spręsta viena spaudos byla.

„Etnos“ laikraščio redaktoriai ir leidė
jai nuteisti kalėti už straipsnį, reikalau
jantį demokratijos. Laikraštis uždarytas.

Teroristų auka
Gvatemalos teroristai sugavo ir nužudė 

V. Vokietijos ambasadorių Spretį, kai 
krašto vyriausybė atsisakė jį išpirkti, su
mokėdama 700 tūkstančių dolerių ir pa
leisdama 25 kalėjime sėdinčius revoliucio
nierius.

V. Vokietijos vyriausybė buvo siūliusi 
pinigus ir savo įkaitus, bet Gvatemala ne
paklausė. Dėl to Vokietija atšaukia savo 
diplomatus.

Pietų Amerikos valstybėse jau kuris lai
kas vyksta tokie grobimai (Brazilijoje, Ar
gentinoje, Domininkonų respublikoje), bet 
iki šiol vis reikalai būdavo išsprendžiami 
be aukų.

Kaip būtų ginamasi?
Britanijos krašto apsaugos ministeris 

Healey pareiškė, kad Europa neįveiktų 
įprastiniais ginklais sulaikyti Sov. Sąjun
gos visuotinio puolimo be atominių gink
lų, kuriais būtų pasinaudota pačioje tokio 
karo pradžioje.

Gal ir be atominių ginklų būtų atsilai
kyta, jei Vakarų sąjungininkai daugiau 
skirtų pinigų apsiginkluoti ir padidinti ar
mijas.

prel. V. Mincevičius, Vatikano radijo vai. 
vedėjas kun. V. Kazlauskas ir A. Žemai
tis. Aptarti svarbiausi su Lietuvos laisvi
nimu susieti klausimai. Dr. J. K. Valiūnas 
kovo 4-5 d. d. kalbėjosi su kardinolu A. Sa- 
more (jis Valiūną apdovanojo medaliu), 
be to, lankėsi pas arkivyskupą A. Casaro- 
li (Vatikano valst. sekretoriato viešųjų 
Bažnyčios reikalų tarybos sekretorių) ir 
pas prel. G. Montalvo. Ypač nuoširdžiai 
kalbėtasi su ark. Casaroli — jis nuošir
džiai rūpinasi Lietuvos reikalais.

Paryžiuje Vliko pirmininkas kalbėjosi 
su prof. Baltrušaičiu, Eltos biuletenio red. 
B. Venskuviene, be to, matėsi su lenkų žur
nalo „Kultūra“ atstovais. Madride pavyko 
sutvarkyti naujojo vedėjo Vliko tvarkomo
je radijo valandėlėje klausimą. Valiūnas 
lankėsi Ispanijos užsienio ir informacijos 
reik, ministerijose ir buvo šiltai priimtas. 
Teko pasiekti teigiamų rezultatų Pabaltijo 
radijo valandėlių klausimu. (Elta)

Lenino kultas
Iki nesąmonių priėjęs Stalino kultas So

vietų Sąjungoje baigėsi su jo mirtimi 1953 
m.

Centrinė Maskvos komunistų partija tą 
kultą nurašė kaip atgyventą dalyką.

O Lenino garbinimo kultas Stalino val
dymo laikais buvo užmirštas. Eet pamažė- 
li jis atgijo, ir dabar laukiant balandžio 22 
d„ Vladimiro Iljičio Uljanovo Lenino 100 
metų gimimo sukakties, jis pasiekė aukš
čiausio laipsnio.

Mokslininkai, žurnalistai, rašytojai, mu
zikai, dailininkai, poetai ir tūkstančių 
tūkstančiai komunistų partijos narių yra 
įjungti atiduoti Leninui, Lietuvos tarybi
nės spaudos žodžiais tariant, šlovingiausią 
garbę ar duoklę.

Bet tų garbinimų įtakoje nueita jau ir 
iki nesąmonių, kurios piktai sujudino net 
ir aukštus komunistų partijos pareigūnus.

Lenino gimimo sukakties belaukiant, 
saldainių parduotuvės ėmė pardavinėti šo
koladinius Lenino vardu pavadintus ska- 
nėstus.__Kepėjai ėmė kepti portretinius Le
nino pyragaičius. Viena Lvovo dirbtuvė 
pavadino dulkių siurblius „Jubiliejum“. 
Buvo pasiūlymų, kad visi nauji mūriniai 
pastatai turėtų Lenino profilį, dar kiti — 
kad visoms mažoms automašinoms (Zapo- 
rožec) būtų pritvirtinti VIL — Lenino pa
vardės — inicialai. Dai’ siūlyta, kad šokių 
salės būtų pavestos Lenino globai.

Vienas sovietų laikraštis griežtai ir rūs
čiai pareikalavo, kad kiekvienas žmogus 
dirbtų daugiau, tai ir būsiąs atpildas Leni
nui.

A. Z.

Sekmadienį gimusieji
Lenkijos liaudies respublika ėmėsi griež

tų priemonių prieš tuos jaunuolius (visuo
menė juos vadina „gimę sekmadienį“), ku
rie nieko nedirba, valkiojasi girtaudami 
aplink alaus kioskus, pasiruošę prieka
bėms, egzotiškumui, paslaptingumui, pri
sirinkę žargoniškų, vienareikšmių ir sul
tingų žodelių, ir t. t.

Tokių „gimusių sekmadienį“ jaunuolių 
priskaitoma iki 50 tūkstančių.

Ryšiai su ukrainiečiais
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga nuo pat 

įsisteigimo palaiko draugiškus santykius 
su ukrainiečiais išeivijoje.

Jų poetas Teodoras Kurpita yra sukū
ręs net eilėraštį Lietuvos laisvės šventei.

Vaisinių augalų surašymas
Lietuva gavo Maskvos įsakymą, kad nuo 

liepos 15 d. iki rugsėjo 15 d. būtų surašyta 
visa augmenija, kuri duoda vaisių.

Numatoma surašyti kiekvieną medį, 
krūmą, įskaitant ir atskirai augančius. 
Taip pat nustatomas tų vaisinių augalų 
amžius nuo vienerių iki penkiasdešimt me
tų.

Toks augmenijos surašymas yra buvęs 
jau prieš 17 metų.

Pianinas, kuriuo naudojosi Čiurlionis
Varšuvos lietuviai nupirko iš Andžejaus 

Markevičiaus pianiną, kuriuo kadaise nau
dojosi M. K. Čiurlionis.

Pianinas žadama perkelti į M. K. Čiur
lionio muziejų.

Staigiai mirus mylimai žmonai 
ANASTAZIJAI LINKEVIČIENEI, 

gilią užuojautą reiškiame jos brangiam 
vyrui Antanui ir giminėms

Barančiukų šeima

Naujoji taikos strategija
Vasario 18 dieną JAV prezidentas R. 

Niksonas pateikė kongresui pranešimą, ku
riame išdėstė Amerikos užsienio politikos 
gaires ateinančiam dešimtmečiui. Tas pra
nešimas buvo pavadintas „A New Strategy 
for Peace“ ii- yra atspausdintas 120 pusla
pių knygoje. Jis paaiškina, kokiu būdu 
šiais laikais yra planuojama užsienio poli
tika, ir plačiai analizuoja tarptautinę pa
dėtį. Daug vietos Amerikos prezidentas 
skiria padėčiai tolimuosiuose Rytuose nu
šviesti, ilgai sustoja ties Vietnamu, bet 
nemaža dėmesio skiria ir Europai.

Rytų Europos problemą R. Niksonas 
įjungė į „Derybų eros“ skyrių, kur pir
miausiai kalbama apie santykius su Sovie
tų Sąjunga. To skyriaus moto yra jo paties 
žodžiai, pasakyti inauguracinėje kalboje: 
„Negalima tikėtis, kad kiekvienas taps mū
sų draugu, bet galima bandyti neįsigyti 
sau daugiau priešų“.

„Prieš dvidešimt metų“, sako preziden
tas, „J. A. V-bės ir tuometinis komunistų 
blokas galėjo sau beviltiškai nuleisti ran
kas, matydami gilius ideologinius ir tauti
nius skirtumus, kurie vedė į tarptautinę 
nesantaiką. Daug tų priešingumų liko ligi 
šios dienos. Bet pasikeitimai per pastaruo
sius du dešimtmečiu sudarė naujas aplin
kybes ir padidino pavojų, kurie gali kilti iš 
tokių nesantaikų.

„Atominiame amžiuje kaip mums, taip 
ir mūsų priešams jėgos panaudojimas su
keltų tokius pavojus, kurie yra žymiai di
desni, negu bet koks siekimas pateisintų. 
Atominio ginklavimosi pusiausvyra verčia 
pasirinkti derybas, bet ne susidūrimą.

„Kintančiame pasaulyje taikos siekimas 
reikalauja kantrių ir nenutrūkstamų pa
stangų. Mūsų pirmasis uždavinys šiame 
dialoge yra ir pagrindinis — išvengti karo. 
To pasiekus, jeigu mes norime ilgalaikės 
taikos, J. A. V-bės ir komunistų kraštai 
turi tartis visais klausimais, kurie juos ski
ria. Kadangi tie nesutarimai nekilo dėl as
meninių kivirčų, tai ir pašalinti jų negali 
asmeninės nuotaikos. Mes neturime iliuzi
jų, kad tono pakeitimas reiškia naują poli
tinę.liniją.

„Pamokos iš pokarinio laikotarpio dery
bų su komunistų valstybėmis, -— kuriose 
buvo kai kurių pasiekimų, bet daugiau nu
sivylimų, — rodo, kad Amerikos vyriau
sybė turės laikytis trijų aiškių principų, 
eidama j derybas šiame dešimtmetyje:

„Pirma, mes derėsimės su komunisti
niais kraštais, turėdami prieš akis aiškų 
vaizdą, ko jie siekia pasaulyje, ir numa
nydami, ko mes galime iš jų laukti. Būki
me tikri, kad komunistinių kraštų vadai 
yra rimti ir ryžtingi. Tai žinodami, mes 
iki galo ir neįvertinsime ideologinės prara
jos, kuri mus skiria, ar jų ir mūsų intere
sų skirtumo. Mes taip pat nesivilsime, kad 
sutarimas jau beveik pasiektas, ir nepuo- 
selėsime iliuzijų, kad jie derybų eigoje at
sisakė nuo savo ankstyvesnių įsitikinimų.

„Antras principas, kurio mes laikysimės 
derybose su komunistų kraštais, yra bū
das, kaip tos derybos turės būti vedamos ir 
kaip jos bus vertinamos abiejose pusėse 
žmonių, kurie nori, kad įtempimas atslūg
tų. Praeityje labai dažnai mes sėsdavom 
prie derybų stalo, kreipdami daugiau dė
mesio į psichologinį efektą, negu į dalykų 
esmę. Dažnai derybos, iš kurių buvo daug 
laukiama, atnešdavo tik neviltį. Todėl de
rybos privalo būti rūpestingo pasiruošimo 
pasėka.

„Trečiasis sėkmingų derybų principas 
yra sąryšio tarp tarptautinių įvykių pripa
žinimas. Tarptautiniai įvykiai tarpusavy 
susiję daugeliu būdu: politiniai klausimai 
turi ryšio su strateginiais, politiniai įvy
kiai vienoje pasaulio dalyje gali turėti 
daug įtakos į politinę raidą kitose žemės 
rutulio dalyse.

„Šie principai rodo realistinį kelią į de
rybas dėl taikos. Jie sudaro pagrindinius 
dėsnius deryboms su komunistų valstybė
mis. Tokiose derybose negali būti parduo
dami principai už pažadus ir gyvybiniai in
teresai už atmosferą. Tie principai bus pri
taikomi dėl nesusipratimų, kurie egzistuo
ja santykiuose tarp J. A. V-bių ir Sov. Są
jungos.

„Sovietų Sąjunga kartu su kitais kraš
tais yra linkusi bazuoti savo vidaus ir už
sienio politiką ant pasenusių mums žino
mų sąvokų. Bet sąvokos, kurios buvo su
kurtos devynioliktame šimtmetyje, yra 
sunkiai pritaikomos naujiems laikams, ku
rie dabar prasideda.

„Sovietų-Amerikos santykiuose pagrin
dinis klausimas yra, ar mūsų abi valsty
bės gali užmiršti praeitį ir kartu dirbti, 
kurdamos pastovią taiką. 1969 metais pa
darėme gerą pradžią. Buvo pasirašyta ke
letas sutarčių ir derėtasi dėl kitų. Pradėjo
me derybas dėl strateginių ginklų apribo
jimo. Šios derybos yra svarbiausios iš visų 
ligšiol buvusių dėl ginklavimosi kontrolės. 

Susitarę su savo sąjungininkais, mes taip 
pat pasiūlėm derybas dėl ypatingų proble
mų Europoje: iš istorijos turime patyrimo 
— jeigu susidarys krizė Europoje, tai visas 
pasaulis negali išlikti nepaliestas.

“Tačiau, nors galėjome atžymėti kai ku
riuos pasiekimus ligšiolinėse derybose ir 
yra vilčių, kad pažangos bus pasiekta, — 
mūsų santykiai su Sov. Sąjunga lieka toli 
iki patenkinamų. Kenkdama taikos reika
lui, Sovietų vyriausybė neįstengė teigia
mai paveikti šiaurės vietnamiečių Pary
žiaus derybose. Didžioji dalis karo medžia
gos, kuri pasiekia Šiaurės Vietnamą, atei
na iš Sov. Sąjungos, kuri tokiu būdu neša 
sunkią atsakomybę už tai, kad karas Viet
name tęsiasi. Tas aptemdo visus mūsų san
tykius su Sov. Sąjunga.

„Vid. Rytų derybose mes taip pat nema
tome iš Sovietų pusės tų praktiškų ir 
konstruktyvių pasiūlymų, kurie reikalingi 
sėkmingam ginčo sprendimui. Atvirkščiai, 
mes matome, kad Sov. Sąjunga siekia šia
me rajone tokios padėties, kuri tikriausiai 
sukels varžybas tarp didžiųjų valstybių.

Turime vilties, kad ateinantieji metai 
parodys prošvaisčių, jog sovietai nusista
tę siekti pastovios taikos, o ne eiti tuo ke
liu. kuriuo ėjo ligšiol.
„Rytų Europos tautų praeitis turėjo daug 

tragiškų aspektų. Gyvendamos skersai tra
dicinių invazijos kelių kontinente, jos il
gais laikotarpiais patyrė svetimas okupa
cijas ir kultūrinę priespaudą. Kai jos atga
vo nepriklausomybę, — daug jų po pirmo
jo pasaulinio karo, — jos buvo galingųjų 
kaimynų tykojamos.

„Žinome, kad Sov. Sąjunga skaito, jog 
įvykiai šiame rajone tiesiogiai susiję su 
jos saugumu. Kelis kartus per šimtmečius 
Rusija buvo užpulta per Vid. Europą; to
dėl tas jautrumas nėra naujas ar grynai 
komunistinės dogmos padarinys. Jungtinės 
Amerikos Valstybės neturi intencijos pa
kenkti teisėtiems Sov. Sąjungos saugumo 
interesams. Tačiau praėjo tie laikai, kada 
bet kuri valstybė galėjo išnaudoti Rytų 
Europą, siekdama strateginių pranašumų 
prieš Sov, Sąjungą, turint galvoje techno
logijos progresą. To nėra mūsų politinėje 
programoje. Mes siekiame derybų ir ge
resnių santykių tam, kad sumažintume 
esamuosius įtempimus, o ne tam, kad su- 
kurstytume naujus.

„Tuo pačiu J. A. V-bės žiūri į Rytų 
Europos kraštus kaip į suvereninius, o ne 
kaip į monolito sudėtines dalis. Ir mes ne
pripažįstame jokių doktrinų, kurios apri
botų jų teises siekti geresnių santykių su 
mumis ar kitais.

„Esame pasiruošę pradėti su Rytų Eu
ropos valstybėmis derybas, kurios vestų j 
laipsnišką santykių normalizavimą. Prisi
taikysime prie normalizavimo tempo ir 
laipsnio, kurį tie kraštai norės išlaikyti.

„Šia kryptimi tam tikros pažangos jau 
yra pasiekta mūsų santykiuose su Rumu
nija. Mano vizitas tame krašte praeitą va
sarą, — kuris liks mano atmintyje amži
nai, — davė pradžią visai serijai be tdra- 
darbiavimo planų — ekonominėje, techni
kos, mokslo ir kultūros srityse. Ketiname 
juos vykdyti visu tempu. Pasikalbėjime su 
prezidentu Ceausescu taip pat pradėjome 
pasikeisti nuomonėmis dėl platesnių prob
lemų, kurios rūpi abiems kraštams, ir tai, 
mūsų nuomone, prisidės prie bendrų san
tykių tarp Vakarų ir Rytų pagerinimo. Pa
našūs santykiai yra prieinami kiekvienai 
komunistinei valstybei, kuri to siekia.

„Saugumas ir taika Europoje bus tvir
čiau užtikrinta, kai bus užgydytas jos su
skaldymas. J. A. V-bės ir Vakarų Europos 
tautos turi su Rytų Europos tautomis ir 
valstybėmis istorinius ryšius, kuriuos mes 
norime išsaugoti ir atnaujinti.

Kaip sakiau, keldamas tostą prezidentui 
Ceausescu per vizitą praeitų metų rugpjū
čio mėn.. sako prez. Niksonas. „Mes siekia
me, apskritai paėmus, taikos, o ne hegemo
nijų; ir ne dirbtinių vienodumų, bet taikos, 
kurioje kiekvieno teisėti interesai yra ger
biami ir saugomi“.

j. v.
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ENCYCLOPEDIA LITUANICA:

PIRMOJO TOMO DERLIUS
LABAI REIKALINGAS UŽMOJIS

Skaitėme ne vieną skeptišką ir įspėjan
čią nuomonę išeivių spaudoje, kai prieš ke
liolika metų Juozas Kapočius pradėjo leis
ti Lietuvių enciklopediją. Dabar, aną už
mojį įgyvendinęs, J. Kapočius skaityto
jams pateikė lituanistinės enciklopedijos 
anglų kalba pirmąjį tomą, bet niekas jau 
neabejoja leidyklos pajėgumu šešis Ency
clopedia Lituanica tomus išleisti, nesigir
dėjo, rodos, nė vieno skeptiško balso dėl 
tokios enciklopedijos reikalingumo.

Tas reikalingumas yra savaime supran
tamas. Dažnai juk skundžiamės stoka pil
naverčių ir išsamių veikalų, kurie Lietu
vą ir lietuvius objektyviai pristatytų Va
karų viešumai, o tokia šešiatomė enciklo
pedija, paskleista po pasaulio bibliotekas, 
jau sudarys žymų įnašą. Tačiau yra ir dar 
viena, tur būt, nė kiek nemenkesnė aplin
kybė, kodėl Encyclopedia Lituanica yra 
svarbus ir labai reikalingas leidybinis už
mojis.

Jeigu išeivijos vystymosi tendencijos ne
pasikeis — o tokių žymių nematyti, — tai 
po nelabai ilgo laiko didelė užsienių lietu
vių dalis, ypač jaunoji inteligentija, nebe
bus pajėgi naudotis lietuviškais šaltiniais, 
atseit, ji nebemokės lietuviškai skaityti su
dėtingesnių tekstų. Tokie leidiniai kaip Li- 
tuanus ateityje bus reikalingi ne tik kita-

KAZIMIERUI OLEKAI 90 METŲ
Kovo 4 d. Kazimieras Oleką atšventė 

Miunchene-Ludwigsfelde 90 metų amžiaus. 
Kaip reta kas, tiek daug metų sulaukęs, 
jubiliatas yra sveikas, žvalus ir, atrodo, 
darbingas.

Gimęs 1880 m. Žardelių kaime. Kudir
kos Naumiesčio apskrity, jis 1907 m. baigė 
teisės mokslus Maskvoje. Dar gimnazijos 
suole sėdėdamas Liepojoj, buvo slaptame 
lietuvių moksleivių būrelyje, kuriam vado
vavo J. Biliūnas. Studentu būdamas, da
lyvavo Didž. Vilniaus seime, o 1917 m. Pet
rapilio lietuvių seime. Buvo Kauno taikos 
teisėjas, paskui Kauno apygardos teismo 
narys ir vyr. notaras. 1920-1923 m. vidaus 
reikalų ministeris ir Krikščionių Demokra
tų atstovas I ir II seime. 1923 m. pasitrau
kęs iš valdžios, perėjo į advokatūrą.

1944 m. pabėgęs nuo bolševikų į Vaka
rus, 4 metus dirbo UNRRos ir IRO įstaigo
se Rosenheime. IRO veiklai pasibaigus, 
persikėlė su šeima į Muencheną. Čia pa
rašė savo atsiminimus, kurie buvo spausdi
nami „Naujienose“, o dabar bus išleisti at
skiru leidiniu.

Visiems kauniečiams labai artimas 
„Laisvės alėjos“ vardas. Kiekvienas turi 
ten gražiausių atsiminimų... Bet vargu ar 
kas žino, jog tą vardą 1918 m. parinko Ka
zimieras Oleka, būdamas Kauno miesto ta
ryboje. Anksčiau ta pagrindinė Kauno gat
vė buvo vadinama rusiškai Nikolajevskij 
prospekt, o vokiečių kariuomenei užėjus 
pakrikštyta Kaiser-Wilhelm Prosp. Miesto 
tarybos komisijoje gatvėms atlietuvinti 
lenkų frakcija siūlė šią gatvę pavadinti 
„Jogailos prospektu“. Bet Oleka pakišo 
neutralų vardą „Laisvės prospektas“. Ta
da kitas lietuvių frakcijos narys, prel. Ma
čiulis-Maironis, pataisė — „Laisvės Alėja“ 
ir, žydams pritariant, o lenkams susilai
kius, šis vardas buvo priimtas.

Muencheno Apylinkės valdyba ir Mote
rų Klubo valdyba pasveikino jubiliatą di- i 
džiosios sukakties išvakarėse. 

taučiams apie Lietuvą informuoti, bet ir 
patiems nulietu vejantiems užsienių lietu
viams šviesti apie jų tėvų kraštą. Todėl 
Encyclopedia Lituanica ilgainiui gali įgau
ti vis didėjantį — kaip kad sakoma — lie
tuvybės išlaikymo vaidmenį.

Pirmu žvilgsniu galėjo atrodyti, kad 
angliškąją enciklopediją išleisti neturėjo 
būti itin sunkus uždavinys. Redaktorius ir 
bendradarbiai juk gali remtis Lietuvių en
ciklopedijos trisdešimt penkiuose tomuose 
sukaupta medžiaga, kurią, rodos, tereikėjo 
atsijoti ir išversti. Iš tikrųjų padėtis yra 
sudėtingesnė. Su Encyclopedia Lituanica 
išėję į Vakarų pasaulio viešumą, nebegali
me vienokių ar kitokių jos nepriteklių 
dangstyti ta patogia „sunkių tremties są
lygų“ skraistele, ir šiam veikalui bibliote
kų lentynose jau teks tiesiogiai rungtis su 
pasaulinio garso enciklopedijomis, kaip 
Britanica, Encyclopedic Francais ar Brock- 
hausu.

ENCIKLOPEDIŠKAS RAŠYMAS
Mūsiškės enciklopedijos redaktoriai 

spaudoje patys skundėsi, kad daugumas 
bendradarbių nemoką enciklopediškai ra
šyti. Vieni rašą per daug akademiškai ir 
smulkmeniškai, o kiti — pernelyg publi- 
cistiškai, atseit, ornamentuotai. Iš tiesų to 
enciklopediškojo „tono“ stoka daugelyje 
straipsnių bene ir bus pagrindinis Lietu
vių enciklopedijos nepriteklius, kurio nė 
Encyclopedia Lituanica neįstengė visiškai 
išvengti. Didesnis redaktoriaus griežtu
mas. negailestingiau karpant pernelyg žo
dingas ir jausmingai išreikštas kai kurių 
straipsnių vietas, tur būt, būtų pakėlęs šio 
veikalo „enciklopediškumą“...

Kita spaudoje kelta aplinkybė, sudaran
ti keblumų pastarąją enciklopediją pa
ruošti, yra asmenvardžių ir kitų specifinių 
terminų rašyba. Šimtmečiais apie Lietuvą 
ir lietuvius buvo rašoma ne lietuvių kal
ba, o todėl kone visi lietuviškieji tikriniai 
daiktavardžiai Vakaruose prigijo suslavin
ta arba sugermaninta forma. Angliškosios 
lituanistinės enciklopedijos redaktoriui Si
mui Sužiedėliui čia iškilo iš tiesų sudėtin
gas uždavinys, kaip ir kokiais principais 
vadovaujantis visą šitą rašybos painiavą 
išspręsti.

Vietovardžių rašyba, atrodo, buvo leng
viausias klausimas. Šiandieną ir sovietuose 
visi Lietuvos respublikos dabartinės teri
torijos vietovardžiai ir vandenvardžiai ra
šomi lietuviška forma: nebeliko visokių 
„Wilna“, „Kowno“, „Memel“, bet Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda. Atrodo, kad šiuo prin
cipu vadovaujasi ir Encyclopedia Lituani
ca, etnografinius Lietuvos vietovardžius 
rašydama lietuviškai, o istorinės Lietuvos 
— suslavinta arba sugermaninta forma.

Asmenvardžiai sudaro daug daugiau pai
niavos. Kaip rašyti: „Vytautas“ ar „Vi- 
tovt“, o gal „Witold“? Pastarosios formos 
Vakarų literatūroje labiau prigijusios ir 
plačiau žinomos, bet rašyti lietuviškai tū
lam lietuviui gali atrodyti tiesiog principo 
dalykas. Tačiau tokie principai enciklope
dijoje kartais gali išvirsti į meškos patar
navimą. Pasvarstykime, pavyzdžiui, tokį 
galimą atsitikimą. Kitatautis dialektolo- 
gas. perskaitęs F. Spechto išleistąją knygą 
„Litauische Mundarten, gesammelt von A. 
Baranowski“, nori daugiau sužinoti apie tą 
Baranowski ir, savo universiteto bibliote
koje susiradęs Encyclopedia Lituanica, at
siverčia „B“ raidę. Tačiau „Baranowskio“ 

enciklopedijoje jis neranda. Tiesa, yra An
tanas Baranauskas, iš tiesų tas pats Bara
nowski, tačiau lietuviškai nemokančiam 
kitataučiui ne visuomet gali būti akivaizdi 
tų pavardžių tapatybė.

Baranausko pavyzdys nėra vienintelis, 
jų yra daugiau pirmajame tik ką išėjusia
me tome. Juk ir Čiurlionis Vakaruose pa
prastai rašoma su „Tsch“, „Ch“ arba 
„Tch“, ir tik pačiais pastaraisiais metais 
pradeda po truputį plisti jo pavardės lie
tuviška rašyba. Atsivertę svarbiausias pa
saulines enciklopedijas, Čiurlionį po „Č“ 
raide išimtinais atvejais terasime.

Joks lietuvis, tur būt, neprieštaraus en
ciklopedijos redaktoriaus apsisprendimui 
lietuviškas pavardes lietuviškai ir rašyti, 
tačiau tai vis dėlto yra veikalas, kuriuo 
naudosis ir ne lietuviai, ir jiems tokia ra
šyba gali būti sunkiai nugalima kliūtis. 
Pirmojo tomo pratarmėje nurodytosios lie
tuviškųjų pavardžių formos ne visuomet 
lietuviškai nemokančiam skaitytojui pa
lengvins susirasti reikiamą pavardę, nes 
jis dažnai nesugebės tokį ,.Baranowskį“ at
statyti į lietuvišką formą.

Patogiausia išeitis, atrodo, būtų tokius 
asmenvardžius kryžmiškai indeksuoti, va
dinasi, enciklopedijoje abėcėlinėje vietoje 
įrašyti ir Baranowskį, bet su prierašu: 
„žiūrėk A. Baranauską“. Nuoseklaus tokio 
principo įgyvendinimo pirmajame tome 
pasigendame.

REDAKTORIŲ RYKŠTĖ
Redakcinio nuoseklumo stoka akysna 

krinta ir kitais atvejais. Sakykime, straips
nyje „Administration“ („administracija“) 
viename poskyryje rašoma „Naugardukas 
(Novogrudok)“, o kitame „Novogrudok 
(Naugardukas)“. Kitas pavyzdys: straips
nyje apie bibliografiją minima V. Biržiškos 
pavardė su nuoroda „q. v.“, atseit, „žiū
rėk“. Tačiau tokios nuorodos nėra prie A. 
Ružancovo pavardės. Sunku būtų patikėti, 
kad A. Ružancovui vėlesniame enciklope
dijos tome nebus paskirtas atskiras 
straipsnis, o todėl tokios nuorodos pralei
dimas jau laikytinas indeksavimo klaida.

Tokios nuoseklumo klaidos yra, tur būt, 
visų redaktorių rykštė. Jų iš tiesų sunku 
išvengti, bet enciklopedija vis dėlto yra 
leidinys, kuris be naujos laidos turės tar
nauti eilę metų, tur būt, dešimtmečius. 
Vien tiktai šita aplinkybė iš redakcijos rei
kalauja daug didesnio kruopštumo ir rū
pestingumo.

Tomo metrikoje nurodyti šeši vertėjai. 
Įdomu, kad trys vertėjai yra „angliško
sios“ anglų kalbos žinovai, atseit, jie ang
liškai išmoko ir išsimokslino Anglijoje, ne 
Amerikoje. Viso tomo kalbą peržiūrėjo 
britas prof. R. Sealey. Kalba iš tikrųjų at
rodo sklandi ir išlyginta, nors šiokių tokių 
vertimo nelygumų ir net klaidų pasitaiko.

Štai, 343 psl. „statistika visokiiĮ lietu
viškų knygų“ išversta [„Statistic of all Li
thuanian Books“, nors „visokių“ angliš
kai bene būtų ..various“. 344 psl. „Knygų 
rūmai“ išversti į „Hali of Books“, kas ang
lų kalba skamba keistokai, ypač kad „Rū
mai“ tam tikros įstaigos prasme paprastai 
verčiami į „Chamber“. Straipsnyje apie 
karines pajėgas 165 psl. „sukilėliai“ iš
versti į „rebels“, atseit, maištininkus, o 
tai vis dėlto jau nebe tas pats...

Atrasti angliškus atitikmenis specifiš
kiems lietuviškiems terminams, tur būt, 
buvo vienas pačių sunkiausių vertėjų už
davinių. Viena ryškiausių naujovių šia 
prasme yra Lietuvos didžiuosius kuni
gaikščius pavadinti princais — „princes“, 
o didžiąją kunigaikštystę — „principality“. 
Iš tiesų tai skamba neįprastai. Tiek Mask
vos, tiek Lietuvos didžioji kunigaikštystė 
anglų raštuose paprastai vadinama

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS
„Rikiuokitės... Aukokitės!“

Šventojo Jurgio dieną, balandžio 23. pra
sidės Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio šimtiniai nuo gimimo metai. Gimė 
1871. IV. 23. Jis mirė Kaune po operacijos 
1927 m. sausio 27 d. Nušvito Lietuvos pa
dangėje, daug gero padarydamas Lietuvai 
savo darbu, gyvenimo auka, šventu gyve
nimu. Jo šventumo garso paveikti Tėvai 
Marijonai pradėjo 1953 m. jo beatifikaci
jos procesą Romoje. Jo byla yra paimta 
Apaštališkojo Sosto žinion. Laukiame, ka
da prasidės antrasis tarpsnis šios bylos.
Naujos dvasios žmogus

Baigęs Kielcuose ir Varšuvoje kunigų 

„Grand Duchy“, o didieji kunigaikščiai — 
„Grand Duke“. Anglų vartosenoje kuni
gaikščiai laikomi suverenais, o princai — 
sosto įpėdiniais arba valdovo šeimos na
riais. Nukrypimų nuo tokios vartosenos, 
žinoma, yra, bet vis dėlto kyla klausimas, 
ar šiai enciklopedijai vertėjo pakeisti iki 
šiol įprastą terminologiją. Enciklopedijos 
redaktorius S. Sužiedėlis pratarmėje nuro
do, kad priežastys, paskatinusios Lietuvos 
kunigaikščius vadinti princais, būsiančios 
paaiškintos straipsnyje „Grand Prince“. 
Vadinasi, turėsime laukti tolimesnių to
mų, norėdami sužinoti, kuo redaktorius to
kį savo apsisprendimą parėmė.

VERTĖJŲ GALVOSŪKIAI
Ar „apskritį“ teisingiausia versti į „coun

ty“, tur būt, yra skonio reikalas, nors 
„county“ iš tikrųjų yra grafystė, o tokių 
administracinių vienetų Lietuvos teritori
joje niekuomet nėra buvę. „District“ gal 
būtų buvęs taiklesnis atitikmuo, ypač kad 
ir vokiečių „Kreis“ paprastai taip verčia
mas į anglų kalbą. Abejotina taip pat, ar 
buvo verta sukurti anglišką naujadarą ..el
dership“ apibūdinti „seniūnijai“. Kaimo 
administracinio vieneto prasme, „seniūni
ją“ galima buvo vadinti tiesiog „hamlet“, 
o istorinės Žemaičių seniūnijos, tur būt. 
aplamai neįmanoma išversti į anglų kalbą. 
Turint omenyje anglų kalbos imlumą sve- 
timžodžiams, „seniūniją“ galima buvo pa
likti ir angliškame tekste, žodį spausdinant 
kursyvu.

Lietuvių kalbos vartosenos idiosinkren- 
cijos vertėjams, be abejo, taip pat sudarė 
sunkumų. Sakykime, mūsuose taip įpras
tas apibūdinimas „visuomenininkas“. Kar
tais „visuomenininkas“ enciklopedijoje va
dinamas „public leader“, kartais ..commu
nity leader“, kartais rašoma ..active in Li
thuanian affairs“... Nenoromis toks verti
mų įvairavimas enciklopedijoje gali įdiegti 
šiokį tokį laipsniavimą: ..public leader“ vis 
dėlto palieka stipresnį, iškilesnį įspūdį, 
kaip „community leader“.

Gilintis į straipsnių turinį, be abejo, bū
tų atskirų sričių specialistų reikalas, ku
ris laikraštinėje recenzijoje tik prabėgo
mis tegali būti užmintas, tačiau kai kur 
galime pastebėti pilnumo ir išsamumo sto
ką. Straipsnyje „Courts“ (teismai) išsa
miai aprašomi Lietuvos teismai įvairiais 
istoriniais periodais, pradedant Didžiąja 
Lietuvos kunigaikštyste. Glaustai aprašo-1

Nukelta į 3 psl.

Seminariją, Petrapilio Dvasinę kunigų 
Akademiją. Friburgo universitetą ir ga
vęs aukščiausiąjį mokslinį įvertinimą, nuo
lat sirgdamas kaulų džiova, stojo į darbą. 
Profesoriavo Kielei) seminarijoje neilgai: 
liga privertė atsistatydinti. Iš vargšų ligo
ninės ir beveik tikros mirties jį išgelbėjo 
slaptos vienuolės, švenčiausios Jėzaus Šir
dies Tarnaitės Varšuvoje. Susveikęs ir pa
silikdamas gydytojų globoje, pradėjo eiti 
kapeliono pareigas slapti) vienuolių mer
gaičių gimnazijoje, kur buvo stipriai besi
reiškianti socializmo ir nihilizmo dvasia, 
Jo religinės paskaitos buvo neįprastos 
mokslinės gelmės. Jų klausytis susirinkda
vo ne vien mokinės, bet ir mokytojos. Be- 
ruošdamas vadus, sudarė Socialines Savai
tes, suorganizavo darbininkų sąjungą su 
50.000 įsirašiusių narių, redagavo jiems 
skirtą laikraštį, sutelkė universiteto stu
dentus į „Atgimimo“ sąjūdį, pirmininkavo 
kunigų kongresui, kapelionų suvažiavimui, 
[nešdamas gyvosios dvasios į šviesuomenės 
gyvenimą. Tie jo darbai buvo labai vertin
gi ateities užduotims vykdyti.
Akademijos profesorius

Kunigas daktaras Jurgis Matulaitis, so
ciologijos žinovas. 1907 m. buvo pakviestas 
į Petrapilio dvasinę akademiją užimti so
ciologijos katedrą. Ir čia į jo nepaprastai 
giliai išmąstytas ir patraukliai pateikia
mas paskaitas rinkdavosi visi, kurie tik 
buvo laisvi, net ir akademijos profesoriai. 
Stebėjosi jo drąsiu socialių klausinių 
sprendimu, pagrįstu popiežių skelbtuoju 
katalikiškuoju mokslu. Teko jam eiti vice- 
rektoriaus pareigas, buvo peršamas kan
didatu į vyskupus, bet...
Bažnyčios tarnybai

Prof. kun. J. Matulaitis siekė atnaujinti 
religinį gyvenimą plačioje Rusijoje, kuri 
buvo pavergusi ir Lietuvą ir kitus kraštus. 
Tokio darbo vienas žmogus negali atlikti. 
Reikia suburti daug tos pačios dvasios ly
rų. Bet Rusijoje buvo griežtai draudžiama 
kurti kokius nors vienuolynus; esantieji 
buvo pasmerkti išmirti, civilei vyriausybei 
neleidžiant į esamuosius vienuolynus pri
imti naujokų. Tokioj padėty buvo ir pas
kutinis marijonų vienuolynas Marijampo
lėje. Po 1864 m. ten sugabenti vienuoliai 
marijonai pamažu išmirė: 1909 metais bu
vo bepasilikęs tik vienas, pats Vyriausias 
Vaclovas, arba Generolas.

Daugiau negu porą metų svarstęs padėtį, 
gavęs kun. V. Senkaus pritarimą, vyskupo 
K. Rūškio liudijimą ir kitų vyskupų prita
rimą, nuvyko Romon pas šv. Pijų X. Jam 
buvo leista slapta atnaujinti Marijonų vie
nuoliją. pačiam daryti įžadus. į naujokyną 
priimti prof. P. Bučį. Sugrįžus jam iš Ro
mos. vysk. Rūškio privačioj koplyčioje, da
lyvaujant kun. V. Senkui ir kun. V. W>- 
čiui. įvyko Marijonų Vienuolijos atnauji
nimas 1909 m. rugpjūčio 29 d. Pirmas slap
tas naujokynas buvo pačioje Dvasinėje 
Akademijoje. Vyriausias Vadovas buvo 
kun. V. Senkus, naujokų vedėjas kun. Ma
tulaitis, naujokas — kun. prof. P. Būčys, 
paskui ir kun. prof. J. Totoraitis.

Generolui kun. V. Senkui mirus 1911 m. 
balandžio 10 d., pirmoji atnaujintos vie
nuolijos kapitula įvyko Gelgaudiškio baž
nyčioje 1911 m. liepos 27 d. Vyriausiu Va
dovu buvo išrinktas kun. Jurgis Matulai
tis.

Pajutęs iš Rusijos seklių pavojų vienuo
lijai. atsisakė iš visų pareigų Akademijoje 
ir išvyko j Šveicarijos Friburgą. Ten neto
li universiteto įkūrė .studijų namus', su
telkė žymesniuosius tuo laiku lietuvius ir 
lenkus kunigus mokslui pagilinti ir pasi
ruošti naujam vienuoliniam darbui.

K. A. M.
(Bus daugiau)

DR. J. PAJAUJIS

Petras Klimas
( Iš Varpo 1969 m. Nr. 9)
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„Kas yra nuostabu mano tėvelio gyveni
me, tai tas, kad per visą tą gyvenimą jo 
likimas sutapo su Lietuvos likimu. Kiek
vieną kartą, kai jo kraštas buvo priešo už
plūstas arba pavergtas, jis pats būdavo 
areštuojamas, deportuojamas. Studentu bū 
damas, jis buvo persekiojamas caro poli
cijos. I-jo pas. karo metu nukentėjo nuo 
vokiečių okupantų.

Ir 1940 metais, kai rusai įsibrovė Lietu
von, Vichy vyriausybė nustojo jį pripaži
nusi ir atidavė Lietuvos Pasiuntinybės Pa
ryžiuje raktus Sovietų pareigūnams. Šie 
užgrobė ne tik Lietuvos valstybės turtą, 
bet ir visa tai, kas priklausė mano tėvui, 
ką jis buvo sutaupęs gyvendamas Prancū
zijoje per penkioliką metų ir ko jis negalė
jo paimti su savim per 1940 metų katastro- 
fą.Tuo būdu jis liko be jokių išteklių, be
veik be rūbų, nes visi jo turėti daiktai bu
vo pagrobti. Kai vėliau vokiečiai užėmė 
Lietuvą, o paskui ir laisvąją Vichy zoną, 
jie savo ruožtu tėvą areštavo. (Tolesnė tos 
pirmosios „odisėjos“ eiga yra aukščiau nu- 
tais H. Blazo. P.).
vo iki galo dalintis likimu su visa tauta ir 
rado tėvą užsimaskavusį daržininku, jie 
deportavo jį į Sibirą. Ten jis išlaikytas 
įvairiose vietose apie aštuonetą metų. Pra-1 

ėjus vieneriems metams po Stalino mirties, 
jam pagaliau buvo leista grįžti į Kauną. 
Nors pastangos buvo daromos aukščiau
siose institucijose beveik per dešimt metų, 
prašant leisti jam grįžti į Prancūziją, kur 
buvo visi jo šeimos nariai, bet leidimo nie
kad nebuvo gauta. Jis mirė ten, kur ir no
rėjo: jis pats man tai dažnai sakė, kad ga
vo iki galo dalintis likimu su visa tanta ir 
pasilikti iki galo lietuviu tarp visų lietu
vių.

Jis gyveno ten kukliai, visų gerbiamas, 
dažnai lankomas jaunimo, kuriam jis vi
sados buvo artimas dvasia. Labai suvar
gęs fiziškai, jis buvo reikalingas kitų pa
galbos, tiek maisto, tiek priežiūros atžvil
giu.

Jis gyveno savo svainės bute. Vaižganto 
g-vė 26. kur buvo trys kambariai ir vonia, 
buvusi kartu ir virtuvė, kuria jis galėjo 
naudotis; kiti du namų aukštai buvo užleis 
ti rusams. Be jo svainės, tame bute gyve
no jos sūnus ir marti su dviem vaikais, vi
so šeši asmenys. Jo paties namai, esantieji 
kaip tik priešais, buvo užimti rusų.

Kai tik turėjo jėgų, jis kasdien eidavo 
pusryčiauti į populiarų Metropolio resto
raną. Iš ten jis vėl pėsčias lankydavo savo 
draugus ir grįždavo namo vakare. Nors 
sovietų valdžia buvo pripažinusi, kad jo 
deportacija buvo padaryta per klaidą, vis 
tik jis niekad neatgavo pilnų pilietinių tei
sių ir todėl turėjo tenkintis minimaline 
pensija. Gal būt, ji galėjo būti padidinta, 
bet tam reikėjo paduoti prašymas. O tai 
daryti jis atsisakė. Jo santykiai su rusais 
buvo nei geri, nei blogi: jis juos visai ig
noravo.

Rašyti mano tėvo istoriją tai tas pats, 
kaip rašyti Lietuvos istoriją. Tiktai tai 

jam rūpėjo ir tik apie tai jo nuomone bu
vo verta kalbėti. Per kiekvieną mūsų susi
tikimą aš jį rasdavau visiškai abejingą 
jo paties likimui; jam terūpėjo jo tautos 
likimas, tarytum tai būtų jo visas gyveni
mas. Baisios kančios, kurias jis pergyve
no, nė kiek nepalaužė jo patriotizmo. Li
gi pat savo gyvenimo pabaigos jis gyveno 
Lietuvai. Beveik aklas, sirgdamas cukra
lige, turėjęs sunkų širdies priepuolį, jis 
vistiek ligi savo mirties pasiliko tas pats 
jaunuolis, kurį persekiojo caro žandarai, 
kurs dvidešimt septintus metus eidamas 
pasirašė Lietuvos nepriklausomybės dek
laraciją, nepriklausomybės, kuriai buvo 
lemta trukti tik dvidešimt dvejus metus 
po kelių šimtmečių istorijos.

Tas abejingumas jo paties likimui, tas 
jo visiškas atsidavimas rūpesčiui apie 
Lietuvą (tariant generolo de Gaule žo
džiais. „a une certaine idee qu‘il se faile 
de la Lithuanie“), tegali paaiškinti tai, 
kad jis man beveik nieko nepasakojo apie 
savo ištrėmimo metus. Jam atrodė mažai 
bereiškią. nes jis galėjo per juos išlikti gy
vas, tuo tarpu kai kiti niekad iš ten nebe
grįžo. Žinojo tai geriau negu bet kas, nes 
jis paskutiniais savo gyvenimo metais Si
bire turėjo dirbti karstus. Jis laikė save 
taip pat laimingesnių ir už tuos, kurie iš
gyveno. bet negavo leidimo grįžti namo, 
nes negalėjo įrodyti, kad turės darbą ir 
butą.

Būdamas gilus istorikas, vertindamas 
dalykus didele rimtimi, mano tėvas iš savo 
skaudžios patirties žinojo, kad iš esmės 
pavojų sudaro ne carizmas ar komuniz
mas. o rusų imperializmas, šitai mano tė
vas žinojo geriau, negu kas kitas, nes jam 
teko patirti, kad metodai, kuriuos šiandien 

vartoja Lietuvoje Rusija — ar ji būtų sta
linistinė. chruščiovinė, ar kosyginė — iš
skyrus neesminius niuansus, yra tie patys, 
kuriuos naudojo caristinė Rusija.

Taip sprendė mano tėvas apie įvykius 
Lietuvoje. Dalyvavęs derybose su Maskva 
ir pasirašyme 1920 m. liepos 12 taikos 
sutarties, pagal kurią Rusija „visiems lai
kams atsisakė nuo bet kurių teisių į Lie
tuvos suverenumą“, jis negalėjo dovanoti 
Vakarų santarvininkams, kad jie Jaltoje 
sutrempė tą iškilmingą pasižadėjimą ir 
užleido Sovietų Rusijai tą kraštą, kuriam 
jo istorija, jo kalba ir tikyba duoda dau
giau teisių į laisvą apsisprendimą ir nepri
klausomybę, negu daugeliui kitų kraštų, 
kurie nuo to laiko buvo priimti į Jungti
nes Tautas.

Jį labai slėgė ta rezignacijos dvasia, ku
ria didžiosios valstybės štai jau dvidešimt 
metų taikosi su tuo faktu; jį ėmė nerimas 
ir baimė pagalvojus, kad Lietuva gali būti 
užmiršta. Jis norėjo, kad nuolatos būtų 
primenamas tas nusikaltimas, padarytas 
prieš lietuvių tautą ir jos egzistencijos tei
sę. Jis taip pat norėjo, kad būtų keliami 
aikštėn visi tie veiksmai, kuriuos daro ko
munistinė Rusija, siekdama nutrinti Lie
tuvą nuo žemėlapio.

Jis nerimo matydamas, kaip į Lietuvą 
ir ypačiai j Kauną smelkiasi rusai, kurie 
tuojau gauna butus, tuo tarpu kai dauge
lis ištremtųjų, nors jau dabar tariamai 
laisvų, negali sugrįžti į tėvynę. Lietuviai 
jaunuoliai, pasiekę mokslo ir gavę inži
nierių, architektų, menininkų, kinemato- 
šiuo metu Prancūzija stengiasi gauti dar
bą savo specialybėje, turi apleisti Lietuvą 
ir vykti į Maskvą arba j kitą Sovietų Są
jungos vietovę, kur jų talentai išnaudoja

mi, jų darbas pristatomas kaip autentinis 
rusų kultūros produktas.

Mano nuvykimas pas tėvą leisdavo jam 
suvokti, kokioje baisioje ignoracijoje yra 
laikoma lietuvių tauta. Jis pats, praleidęs 
daugiau penkiolikos metų Prancūzijoje 
jums žinomuose postuose, statė man tikrai 
naivius .klausimus. — tiek sovietinė pro
paganda paveikė net ir geriausiai nusima
nančius. Kad jis atrodė susirūpinęs nedar
bu Prancūzijoje, tai nenuostabu, nes 1939 
metais nedarbo būta; aš jam atsakiau, kad 
šiuo metu Prancūzja stengiasi gauti dar
bininkų iš Turkijos. Tada jis man parodė 
fotografijas su užrašais „Nedarbas Pran
cūzijoje“, o tai buvo ne kas kita, kaip nuo
traukos valkatų („clochards“) po Pary
žiaus tiltais! Taip pat jis mane klausinėjo 
apie padėtį Ispanijoje, kur jis irgi buvo 
akredituotas, ir labai nustebo, kai aš pa
sakiau. kad kasmet milijonai prancūztl 
vyksta j Ispaniją. „Bet kaip gi ispanų po
licija gali juos visus sekti?“ — stebėjosi 
jis. Matyti, jis pats buvo paveiktas min
ties. kad kiekvienas užsienietis savaime 
yra įtariamas ir turi būti sekamas.

Lietuviai gauna informacijų iš užsienio 
ir, būtent, iš Lenkijos ir Čekoslovakijos 
spaudos ir radijo, štai dėl ko daugelis mū
sų tautiečių pramoko ir lenkų ir čekų kal
bų. Kurį laiką lenkų ir čekų žurnalų siun
timas buvo sustabdytas. Priešingai, Ame
rikos radijo žiniomis teikiamas labai ribo
tas kreditas. Kaip reakcija į sovietų pro
pagandą. lietuviai pamatuotai ar nepama
tuotai mano, kad Amerikos radijo žinios 
irgi persunktos propaganda. Užtat daug 
klausoma Anglijos radijo, kurs ribojasi 
paduodamas faktus be komentarų. Pran
cūzijos radijas sunkiai girdimas.
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Bet grįžkime prie Čikagos lietuvių. Man 

svečiuojantis, įvyko šauniai užgirtas teat
ro festivalis. Suvažiavo žymesni Amerikos 
sambūriai, atvyko net iš Kanados. Pats 
festivalis, žinoma, sveikintinas, kaip tauti
nės kultūros veiksmas, bet dėl jo meninio 
lygio tegaliu tik atsidūsti. Man atrodo, 
kad ir čia buvo bandoma iššokti aukščiau 
motinos Ievos palikimo. Tiek metų girdė
jome šūkavimus apie „lietuvišką genijų“, 
kad pradėjome tuo tikėti. Festivalyje pus- 
senimis nepakilo aukščiau daržinių Geno- 
vaičių, o jaunimas susipainiojo ir įklimpo 
„moderniojo spektaklio“ balutėje. Balutė, 
žinoma, man, kuris eina į teatrą kaip j 
maldyklą, o absurdo šūkavimų prisiklauso 
kavinėse. Visą savaitę užtrukusio festiva
lio vakarais salė buvo perpildyta. Žmonės 
rinkosi pasipuošę, šventiškai nusiteikę, 
džiaugdamiesi reta kultūrine pramoga. Ta
čiau pertraukų metu veidai ilgėjo, pradėjo 
skraidyti sąmojai, ryškėti nusivylimas.

Po festivalio „Draugo“ dienraščio na
muose susėsta simpoziumui. Veikėjai, kul
tūrininkai, plunksnos vyrai, dramaturgai 
ir režisieriai. Nuvykę radome senokai šne
kantį senąjį liūtą Pilką.

Po ilgos šnektos apie praeitį, anekdotiš
kus privedžiojimus, sakymus neprisaky- 
mus, pagaliau susivokiau, kad senukas ga
na abejingai vertina festivalį. (Besiklausy
damas jo, prisiminiau Vokietijos Studijų 
Savaites, kur moderatorius pusvalandį pa
sakoja apie prelegento gyvenimą nuo mo
kyklos suolo, atveda j universitetą, suskai
to fakultetus, doktoratus, sukurtus ir ku
riamuosius veikalus, nuopelnus tautai ir 
tėvynei, o vėliau pats prelegentas kitą pus
valandį švitina smegenis įvado prožekto
rium, kad, pačiai paskaitai prasidėjus, vos 
beatsispiri snauduliui).

Na, ir prasidėjo simpoziumas! Kiekvie
nas gynė savo ir nenorėjo sutikti, kad ir 
kitas gali būti teisus. Poetas tvirtino, kad 
buvo darkoma gražiausia kalba pasaulyje, 
nes vienas aktorius šaukęs nepalyyyyykite 
manęs! Pakilusi režisorė įrodinėjo, kad tas 
nelemtas nepalyyyyykite turėjęs išreikšti 
skausmingą neviltį. Rašytojas Baronas aiš
kiai atkirto Liūtui, kad geriau gyvas ka
reivis, negu miręs generolas. Dramaturgas 
Kairys, naują dramaturgiją ir batuti gi
minės tam-tam propaguojantis Lapinskas 
irgi puolė, gynėsi, įrodinėjo savas tiesas. 
Išklausiau visų, bet pasilikau su Liūto 
nuomone, kad puodžiai nestato katedrų.

Apžiūrėjau vaikystės draugės (visur to
je Amerikoje draugai ir pažįstami) gua
šo piešinių parodą. Spalvinga, gudru, lini
jų ir spalvų žaismas, kaip sako abstrak
čių teplionių mėgėjai. Ir čia pavaišino ka
va su pyragaičiais! Šnektelėjau su „Drau
go“ redaktorium, didžiai maloniu ir suge
bančiu klausytis vyru. Išvykdami vos ne- 
pamiršome fotografu tapusio Luokės pie

PIRMOJO TOMO DERLIUS
(Atkelta iš 2 psl.)

ma Lietuvos teismų santvarka vokiečių 
okupacijos metais (1941-1944), tačiau da
bartinės sovietinės Lietuvos teismų san
tvarkos aprašymo nėra, išskyrus pastabą, 
kad nuo 1944 m. Lietuvoje veikia sovietų 
teisinė sistema. Nejaugi galima ignoruoti 
26 metus Lietuvos istorijos? O gal sovieti
nei teismų santvarkai Lietuvoje bus pa
skirtas atskiras straipsnis? Tačiau tokiu 
atveju derėjo nurodyti, kur tokio aprašo 
ieškoti.

NUOSTABUS NEAPSIŽIŪRĖJIMAS
Straipsnyje apie baltų lingvistiką išvar

dinta visa eilė kalbininkų, tačiau tame ne
trumpame sąraše nėra paminėtas nė vie
nas lietuvis baltistas, šiandieną mokslinį 
darbą dirbantis Lietuvoje. Tai iš tikrųjų 
nuostabus neapsižiūrėjimas, nes tame pa
čiame straipsnyje paminėta V. Mažiulio 
knyga „Prūsų kalbos paminklai“, o prof. 
V. Mažiulis juk nėra vienintelis iškilus Vil
niaus universiteto kalbininkas, atkreipęs 
dėmesį savo darbais baltistikoje.

Nėra šiame enciklopedijos tome nė Vil
niuje leidžiamo kalbotyros žurnalo „Bal- 
tistica“, nėra nė JAV išeinančio leidinio 
„Books Abroad“, kuriame prof. R. Šilba- 
jorio ir kitų iniciatyva spausdinama iš tie
sų daug medžiagos apie lietuvių literatūrą. 
Abu žurnalai yra, palyginti, plačiai paskli
dę Vakaru universitetuose, ir jų praleidi
mas vis dėlto laikytinas praktišku nepri
tekliumi.

Straipsnyje „Art“ (dailė) dr. Jonas Gri
nius aprašo Lietuvos dailės raidą iki pir
mojo pasaulinio karo, o Paulius Jurkus 
pristato nepriklausomybės laikotarpio ir 
dabarties dailę, aprėpdamas tiek Lietuvos, 
tiek ir išeivijos kūrėjus. Jis išvardija eilę 
įvairiuose kraštuose gyvenančių lietuvių 
dailininkų, tačiau ir šiuose sąrašuose gali
me pasigesti vieno kito vardo. Tarp Aust
ralijos lietuvių dailininkų pasigendame to
kių iškilių kūrėjų vardų, kaip E. Kubbos ir 
L. Urbono, tarp kanadiečių nepaminėtas V. 
Remeika, o pabrėžtinai iškėlęs jauną Ame
rikos lietuvių tapytoją Kęstutį Zapkų. P.

Jurkus visiškai pamiršo Zapkaus bendra
amžį, to paties Čikagos Dailės instituto 
auklėtinį skulptorių Antaną Braždį, kurio 
kūrybiniai laimėjimai iš tikrųjų nėra men
kesni už eilės kitų išvardintų lietuvių dai
lininkų.

ŠIOKIOS TOKIOS KEISTENYBĖS
Prie šiokių tokių keistenybių rašantysis 

yra linkęs priskirti pirmojo tomo pradžio
je atspausdintą lietuviškų žodžių tarimo 
raktą, kurį paruošė A. Klimas. Tokio rak
to reikalingumas enciklopedijoje yra sa
vaime suprantamas, tačiau nuostabą kelia 
faktas, kad rakte nurodytieji angliškų žo
džių pavyzdžiai garsams tarti yra tartini 
su amerikietišku akcentu. Argi nebuvo ga
lima tokio rakto suamerikietinimo išveng
ti ir parinkti pavyzdžius, kurie vienodai 
tiktų amerikiečių ir anglų tarimui? Rašy
boje šitokio kalbinio dualizmo buvo iš
vengta, neturėjo tai būti per sunku ir tar
ties rakte. Ne amerikietišką tarseną var
toja ne tik britai, bet ir milijonai angliš
kai kalbančių žmonių Azijoje, Afrikoje. 
Pietų Amerikoje ir Europos žemyne. Jie 
„box“ tikrai netars „baks“, bet „boks“, o 
tada ir Baranauskas jų lūpose skambės 
„Boronouskas“...

Ši enciklopedija yra truputį skirtingo 
formato nuo Lietuvių enciklopedijos, ji pa
rankesnė, sakytume, smagesnė paimti į 
rankas. Dail. T. Valius nupiešė skoningą 
aplanką ir nugarėlę, o spaudos darbas at
liktas švariai ir rūpestingai. Tiesa, pasitai
ko viena kita korektūros klaida, bet jų nė
ra daug. Tomo kaina 15 dolerių, kas, tu
rint omenyje knygos pobūdį ir apimtį (608 ' 
psl.), iš tiesų nėra brangu.

Encyclopedia Lituanica. matyt, laikytina 
labai svarbia knyga, Lietuvą ir lietuvius 
pristatančia kitataučiams. Todėl ir šios 
pastabos suprastinos ne kaip pastangos 
veikalo leidėjo, redaktoriaus ir bendradar
bių didžiulį darbą sumenkinti, bet kaip iš
raiška troškimo, kad busimieji enciklope
dijos tomai būtų tobulesni ir sklandesni.

R. E. Maziliauskas

nininko. Jis pasivijo šaukdamas: nepalyy
yyykite manęs!

Važinėdamas Čikagos keliais, negalėjau 
atsigėrėti jų lygumu, kruopščia priežiūra. 
Traukiniai yra „atgyvena“, kaip broliai 
Lietuvoje sako. O tačiau teko pavažinėti ir 
jais: 800 kilometrų vežė dvylika valandų! 
Išvykau iš Čikagos vakare, o Siuxsity pa
siekiau tik sekančios dienos rytą. Vagonai 
dvigubai ilgesni, negu Europoje, bet jokio 
bufeto, jokio gėrimus ir valgymus vežio
jančio patarnautojo. Nustebau pamatęs, 
kad keleiviai palieka savo bagažą prie va
gono durų esančiose nišose. Pasitiki!

Teko gana intymiai pabendrauti su ke
liomis amerikiečių šeimomis. Susidariau 
įspūdį, kad amerikiečiai labai paslaugūs ir 
nuoširdūs. Butai švarūs, tvarkingi, o jie 
patys atsidavę savo džiobui ir šeimai. My
li gyvulius, savosios sektos dievus ir Ame
riką. Kaip ir kiekviena galinga tauta, žiūri 
į kitus iš aukšto, atlaidžiai, abejingai. 
Mėgsta pasikalbėti su svetimšaliais, suži
noti jų nuomonę apie Ameriką ir stengia
si gerai nuteikti savo kraštui. Valstybinė
se įstaigose, kaip ir Europoje, bonziniai 
veidai, abejingumas su reikalais atėjusiam 
žmogeliui.

Atėjus Padėkos dienai, buvome kviesti 
pas televizijos siųstuvo aukštą technokra
tą. Apsivilkau „mėlynuoju“, pasirišau gra
žiausią kaklaraištį, o nuėjęs pamačiau vi
sus vyrus vienmarškinius, atraitytomis 
rankovėmis. Namo rūsyje įrengta pasisma
ginimų patalpa, kurią ir lietuviai vadina 
beismontu. Joje švenčiamos vestuvės, 
krikštynos, linksmi ir liūdni subuvimai. 
Susėdome prie kalakutais apkrauto stalo. 
Pirmą kartą susidūriau su amerikietiškais 
valgiais. Ir su amerikietišku paprastumu: 
padėjo įrankius, ir — žinokis. Jokio stip
resnio gėrimo, išskyrus vaisių sunką. Lai
kas nuo laiko viena ponia apeina stalą, nu
renka atliekas, vėl padeda naują lėkštę. 
Nusibodus valgyti, pradėjau slampinėti po 
beismontą. Vaikai sugulę prieš dvi spalvo
tas televizijas. Vyrai pastebėję, kad nuo
bodžiauju, kviečia prie pokerio. Sėdu, ką 
beveiksi! Moterys girkšnoja kavą ir apkal
ba kitas moteris. Išlošiu kelis dolerius, ati
duodu juos vaikams ir vėl nebežinau, ką 
veikti. Grįžtant į namus, svainis pasako
ja, kad visada ir visur taip: pavalgo, pasi
kalba ir skirstosi. Kultūringa, tvirtina jis. 
Taigi, jis rimtas vyras, tas svainis, jam ir 
kultūringa, o man, pripratusiam prie lie
tuviško „pakalba, pakalba ir išgeria“, 
liūdnos tokios vaišės.

Eene lowoje pamačiau amerikietiškas 
keistenybes. Aleksas vežiojo net po tris 
valstijas, rodė ir aiškino įdomesnes vietas. 
Nuvežė ir į kapines. Jokio kryželio, jokio 
paminklo, prie kurio padūsaujama apie 
žmogaus didybę ir menkystę — visur lygi, 
gražiai prižiūrima pievelė. O joje akmeni
nės lentelės. Atrodo, kad mirusiųjų kultas 
Amerikoje žymiai pilkesnis. Aleksas nesu-

tinka su mano nuomone. Čia, sako, dar ne
nusistovėjęs srautas. Pamatytum negrų 
folkloro raudas vykstant į kapines ir tvis- 
tinius išraitymus grįžtant! Laidotuvės — 
atskira pramonės šaka, kur sukaupta pa
auksuoti karstai, veidų dažymas, balzama- 
vimas, tylia muzika aidinčios koplyčios. 
Jis, žinoma, perdėjo, bet vėliau įsitikinau, 
kad pasakė ir dalį tiesos.

O labiausiai nustebino pati Čikaga. Pa
žinojau tą miestą iš kriminalinių filmų, 
kaip atstumiantį, nešvarų ir fabrikų dū
mais aprūkusį, o atvykęs pamačiau didžiu
lį kaimą. Taip, centre daugiaaukščiai, bet 
vos jį palieki, įvažiuoji į paskirtį namų 
medžiais apsodintus kvartalus. Ir tai kilo
metrų kilometrais! Laikas nuo laiko pa
mesta maldykla, kavinė, šokių salės, par
duotuvės. Niekur nemačiau policininkų, 
vaikštinėjančių poromis, kaip pas mus Eu
ropoje. Tik nekartą teko matyti juos auto- 
vežimiuose, sekančius ar gaudančius nesi
laikančius taisyklių. Anie, kaip tvirtina, 
gana lankstūs. Paprašytas parodyti vai
ruotojo leidimą, nepamiršk įdėti j jį pen
kis dolerius. Jeigu vyras „ima“, kaip to 
Kudirkos viršininkas, tai išbars, bet nenu
baus. O vieną naktį, kada nusižengėme 
taisyklėms Čikagos centre, pasivijo polici
jos autovežimis. Išlipęs vaikinas paprašė 
leidimo. Vairuotojas padavė jam su aplan
ku, bet jis įsakė išimti ir paduoti išskleis
tą. be aplanko.

— Tai varge! — atsiduso bičiulis. — Pa
puolėme ant „neimančio“.

O jis, tas neimantis, pasilenkė ir lietu
viškai klausia, ar mes nesame lietuviai. 
Visi lietuviai, šaukiame. Na, tai, sako, va
žiuokite, bet daugiau nebenusidėkite. Aš 
spėjau perskaityti jo marškinių juostelę, 
kurioje švietė Vytas Kiburas.

— Dipuko vaikas, — nusprendė bičiu
liai. — Tikras amerikonas nebūtų paleidęs 
be baudos. Naktį jie labai griežti.

(Bus daugiau)

Skaitytoja Laiškai
SVAIČIOJIMAI

Sovietų okupuotoj Lietuvoje leidžiamas 
laisvuose kraštuose gyvenantiems lietu
viams toks nepilno pavadinimo laikraštis 
„Gimtasis kraštas“. To laikraščio pavadi
nimas tikrai nepilnas. Tam laikraščiui ge
riau tiktų toks pavadinimas: „Sovietų oku
puotas gimtasis kraštas“. Pavadinimas 
truputį ilgokas, bet tada tas laikraštis pa
sisakytų, kas jis yra, ir žmonės, paėmę jį į 
rankas, tuojau atspėtų jo paskirtį.

Laikraštyje dažniausiai rašoma komu
nistinė propaganda ir teisinama sovietinė 
Lietuvos okupacija. Tačiau kartais, grei
čiausiai per neapsižiūrėjimą, atsiranda jo 
puslapiuose ir tiesos žodis. Štai 1970 metų 
Nr. 4 Juozas Macevičius viename eilėraš
tyje taip rašo:

Geriam sielvartu atmieštą vyną.
Pokalbis kaip širdgėla sunkus.
Šimtą kartų minime tėvynę,
O virš mūsų — svetimas dangus.
O kas gi ten yra tame svetimame dan

guje? Aišku, tai sovietinė Lietuvos okupa
cija. Ji ir vyną atmiešė sielvartu, ir pokal
biai pasidarė sunkūs, kaip širdgėlos, ir 
krašto padangę nušvietė gaisrais, ir visas 
kraštas nužymėtas sielvartu, lietuvių kan
čiomis ir motinų ašaromis.

Šitam nepilno pavadinimo laikraščiui 
užkliuvo ir Europos Lietuvis. Jonas Luko
ševičius rašo, kad laikraštis gavo pylos iš 
kai kurių veiksnių. Mat, siūlyta nebe- 
spausdinti visokių prisiminimų, kas buvo 
prieš 20 metų, švelniai kalbėti apie praeitį 
ir nejuodinti vieni kitų.

Reikalas, pagal Lukoševičių, tas, kad 
rietenų įkarštyje buvo pasakyta tiesos, kai 
kam akis graužiančios.

Laisvuose kraštuose visai natūralu, kad 
vieni kitiems pasako tiesą. Taip ir turi bū
ti. Niekas čia tuo nesistebi, ir niekas už tai 
nepyksta. Tik vieniems patinka, kad ta tie
sa sakoma aštriai, o kiti sako, kad ir tiesą 
galima švelniai pasakyti.

Tačiau kitaip yra su to nepilno pavadi-I 
nimo laikraščio leidėjais. Jie iš viso tiesos 
negali pasakyti, nes jie visas direktyvas 
gauna iš Kremliaus ir, aišku, gali rašyti 
tik tai, ką Kremlius leidžia. O jeigu aš ne
tiesą rašau, tai tegul jie įrodo. Tegul savo 
puslapiuose parašo, kad Lietuva yra so
vietų okupuota, kad lietuviai nekenčia 
okupantų, kad daugybė lietuvių buvo iš
tremta į sovietinį pragarą-Sibiro koncent
racijos stovyklas, kurios dar ir šiandieną 
yra, tik kitokiu vardu pavadintos, kad ru
sai sušaudė ir kalėjimuose nukankino dau
gybę nekaltų lietuvių, net lietuvių komu
nistų. Tegul parašo. O tai tiesa, kurios jo
kia komunistinė ar sovietinė propaganda 
neįstengs paneigti.

G. L Rimulis

PASTABOS APIE VLB KRAŠTO 
TARYBOS POSĖDĮ

Nuo vasario 27 iki kovo 1 d. vyko Lam- 
pertheimo priemiestyje Huettenfelde VLB 
Krašto Tarybos posėdis. Norėčiau trumpai 
iškelti, kas man rūpėjo.

Po VLB KV nario jaunimo reikalams 
Andriaus šmito pranešimo vyko, galima 
sakyti, diskusijos, kurios tęsėsi 2 1/2 va
landos, ir jose nieko nebuvo nutarta, iš

LIETUVOJE
BRONCHINĖS ASTMOS TYRINĖJIMAI

Vokietijoje ir kituose Vakarų kraštuose 
sukėlė dėmesį Vilniaus universiteto medi
cinos fakulteto mokslininkų darbai bron
chinės astmos tyrinėjimo srity. Dėmesio 
sulaukė A. Marcinkevičiaus darbai. Kaip 
paskelbė „Tiesa“ (nr. 12), Rytų Vokietijo
je leidžiamame medicinos žurnale „Aller
gic und Asthma" paskelbtas Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto doc. J. Skliu- 
tausko straipsnis „Organizmo reaktyvu
mas. sergant bronchine astma“. Kaip pa
žymėję vokiečiai, lietuvio tyrinėjimai bei 
išvados „padeda naujai aiškinti bronchi
nės astmos priežastis ir priepuolių atsira
dimą“. (Elta)

KAUNO ZOOLOGIJOS SODAS
Kauno zoologijos sode šiuo metu, kaip 

skelbia Ž. Gaigalas „Czervvony Sztandar“ 
dienrašty (Nr. 279), yra 248 rūšys įvairių 
gyvūnų bei žvėrių ir 2.100 eksponatų. Ma
noma sodą praplėsti ir šalia jo turėti ir 
akvariumą. Eksponatų skaičius pakilsiąs 
net ligi 4.000.

Ateity tikimasi turėti ligšiol Kauno so
de nematytų gyvūnų, kaip žirafų, ragano
sių, dramblių, Štrausų, zebrų ir kt. (E)

ŽALČIŲ KAIMYNYSTĖ:
Netoli Panevėžio Žaliojoje girioje yra 

daug žalčių.
Įdomų atsitikimą 1968 metais papasa

kojęs Stumbriškio girininkijoje gyvenęs 
miškininkas P. Arvydas.

Ką tik baigęs miškininkystės akademiją, 
jis buvo paskirtas dirbti Stumbriškio giri
ninkijoje. Apsigyvenęs mediniame girinin
ko name, prabudęs iš ryto pajuto kamba
ryje esąs ne vienas — iš kampo girdėjosi

skyrus tai, kad jas norima tęsti sekančiais 
metais.

A. Šmitas Tarybai išdėstė, kad dabarti
nė Jaunimo Sekcijos sudėtis yra tik juo
kas, jai priklauso tik 20 narių, kurie tik 
apie Huettenfeldą gyvena, plačioji jauni
mo masė negali nei jaunimo sekcijoj, nei 
Bendruomenėje pasireikšti. Visi nutarimai 
vyksta per KV atstovą jaunimo reikalams, 
kuris ir po šios KT sesijos atkrenta, ka
dangi valdančioji grupė nesugebėjo suda
ryti penkių žmonių valdybos, taigi ir jau
nimo reikalams atstovas atkrito. Šmito 
planas sudaryti Bendruomenės ribose Jau
nimo Sekciją pagal savo nuostatus buvo 
visokiais argumentais remiantis atmesta, 
ir juos čia pateikus tikrai būtų mums di
delė gėda. Taigi, trumpai sakant, jauni
mas buvo pašalintas iš Bendruomenės or
ganų. o kas su tomis 25.000 DM atsitiks, 
kurios sąmatoje skirtos jaunimui, niekas 
nežino.

Antras dalykas tai politinė komisija. Ji 
buvo įkurta praeitais metais ryšium su 
Molotovo - Ribbentropo sutarties sukakti
mi, bet, deja, nieko neįvyko, manau, dėl 
valdančios grupės politinių ambicijų. Nu
eita visai kitais keliais, daugiausia Vilkui 
pakenkti. Be to, buvo siūlymas politinę 
komisiją, kuri dabar pasivadino „visuome
nės reikalų“ komisija, iš Bendruomenės iš
jungti, nes Bendruomenė gauna didelę pa
šalpą iš V. Vokietijos vyriausybės, kuri 
yra teikiama socialiniams ir kultūriniams 
uždaviniams vykdyti. Politinis . darbas 
Bendruomenėje yra labai pavojingas, ka
dangi V. Vokietijos biudžetas šiais metais 
yra labai apsunkintas, ir vyriausybė su 
malonumu brauktų užsieniečiams skirtuo
sius pinigus. Vieno Vokietijos parlamento 
nario pasisakymas yra jau pakankamai 
aiškus: „Jeigu bendruomenė neturi socia
linių ir kultūrinių uždavinių ir metasi į 
politiką, tai mes galime pašalpą braukti“ 
Bet tai kai kurių Vliko griovėjų neįtikina. 
Tegul Vlikas pagaliau pasirūpina savo at
stovybe Vokietijoj, tik jis turėtų ją griež
tai atskirti nuo Bendruomenės.

res 

PIRMUMAS
Visos pastangos išvengti trečiojo pasau

linio karo nueina niekais. Pradeda veikti 
atomas, ir abi pusės sunaikina viena kitą. 
Visoje Rytų Europoje lieka vienas tik Ry
tų Vokietijos komunistų vadas Walteris 
Ulbrichtas. Tai vaikščioja jis sau Europos 
griuvėsiais ir dairosi. O vaikščiodamas su
sitinka. kaip reikia spėti, vienintelę išliku
sią vakarietę. Ji skudurais apsirengusi, 
bet iš visa ko matyti, kad tai garsioji fil
mų artistė Sofija Loren.

— Walteri, ■— sako ji, — iš visa ko atro
do. kad mes esame dabar vienintelė pora, 
kaip Adomas ir Ieva. Dabar Europos gimi
nių ateitis tik nuo mudviejų priklauso, — 
ir šyptelėjo ji taip, kaip tik romėnės mo
terys moka. — Gal mums reikėtų iš visa to 
pasidaryti reikalingas išvadas.

Ilgai įspyręs akis žiūrėjo Ulbrichtas į 
gražuolę ir paskui tarė:

— Gerai, visiškai sutinku. Tačiau pirma 
tu turi pripažinti Vokietijos Demokratinę 
Respubliką.

VAISIAI DURPĖSE
Kaip praneša vienas lenkų žurnalas, 

obuoliai ir kriaušės puikiai išsilaiko žie
mos metu durpėse. Geriausi rezultatai gau
nami naudojant supresuotas, gerai išdžio
vintas durpes. Jose galima laikyti vaisius 
net nepritaikytose, šaltose patalpose.

Daroma taip. Ant medinės dėžės dugno 
pripilamas gerai susmulkintų durpių 
sluoksnis. Ant jo dedama, pavyzdžiui, 
obuolių eilė. Vaisiai neturi liesti dėžės sie
nelių ir vienas kito. Šioji eilė vėl gerai už
pilama durpėmis, ir ant jų dedamos ta pa
čia tvarka sekančios obuolių eilės.

Vaisiai, laikomi durpėse, nusušąla. ne
genda. nevysta. Jie gerai išlaiko savo na
tūralų skonį ir aromatą. Svarbu, kad dur
pės būtų sausos, švarios ir nepriplėkusios.

šnypštimas. Susipynę į krūvą, kampe snau
dė net šeši žalčiai. Jie elgėsi padoriai, tik 
žmogui sujudėjus ar einant prie jų jie im
davo šnypšti. Ilgainiui žalčiai apsiprato su 
nauju įnamiu ir, nekreipdami į jį dėmesio, 
rytais šliaužiodavo po kambarį, kol šeimi
ninkas neišprašydavo jų lauk.

Į kambarį žalčiai įlįsdavo pro pelių pra
graužtą grindyse skylę. Kai girininkas sky
lę užtaisė, tada žalčius rytais rasdavo su
sirinkusius priemenėje. Jie labai mėgdavo 
pieną, kurio į lėkštę įpildavusi girininko 
žmona.

Imli galvelė
Iškviestas meistras tvarkė televiziją, 

kaip rašo „Tiesa“. Aplinkui stirsėjo žydra
akė mergytė, „šlamštas, o ne meistras“, ta
rė ji, žiūrėdama meistrui į akis. Paskui 
pridūrė: „Tu kvailas, ar ką!“ ir sunkiai at
siduso: „Prakeiktas gyvenimas!“ Jos tėve
liai labai sutriko, tačiau nei barti, nei mo
kyt nesiryžo. Visi supratome: nežinia dar 
ką galėjo prisiminti ši imli galvelė, tiks
liai kopijuojanti suaugusiųjų šneką.

Briedis augintinis
Arnionių kaime pernai vietos medžioto

jai rado girioj pasimetusį briedžiuką. Par- 
sivežę apgyvendino ūkyje su kitais gyvu
liais. Dabar jis tikras gražuolis briedis. 
Kai atsibosta jam su veršeliais kūtėje tū
noti, pulko vaikų lydimas išeina pasisve
čiuoti tai į vieną, tai į kitą kiemą, prašyda
mas skanėstų.

Nors miškas čia pat, jam jis kol kas ne 
galvoj.

Sumanymas šerti kiškius
Ariogalos tarybinis ūkis turi užsiveisęs 

36 ha veislinio sodo (numatoma padidinti 
iki 82 ha). Sodas neaptvertas, ir žiemą nuo 
kiškių jo apsaugoti tiesiog neįmanoma.

Medelius žiemai apriša, bet kiškiai raiš
čius nudrasko, o kai pripusto, ima graužti 
medelių viršūnes. Kasnakt sodą saugo sar
gas, bet didelio ploto nepajėgia apžiūrėti.

Kažkas patarė šerti kiškius, bet iš kur 
imti pašaro šitokiai daugybei kiškių? Po 
sausos pernykštės vasaros jo vos užtenka 
gyvuliams.

Estradinės melodijos
Lietuvoje labai populiarus, ypač jaunuo

menėj, koncertinis „Estradinės melodijos“ 
ansamblis, vadovaujamas Juozo Tiškaus.

Ansamblį sudaro 29 lietuviai, dainos 
jam parinkos tarybinių ir užsienių kompo
zitorių. „Estradinė melodija“ yra pasieku
si aukšto lygio ir per metus suruošia iki 
300 koncertų.

Yra ir kitų panašių ansamblių: Nemuno 
žiburiai, Vilniaus aidai ir kt.

Naujas veikalas teatre
Savaitraštyje „Literatūra ir Menas“ ra

šoma, kad J. Avyžiaus naujojo romano 
„Antplūdžio“ herojai jau išeiną į Akade
minį dramos teatrą.

Rašytojas kartu su režisierium H. Van
cevičium to romano motyvais parašė pjesę 
„Sūkuryje“.

Spektaklyje bus rodomi hitlerinės oku
pacijos laikai.

Paskutinės varžybos
Netoli Šiaulių, Bublių apylinkėje, įvyko 

paskutinės šią žiemą slidinėjimo varžybos. 
23 sportininkai startavo — 50 km. distan
cijoje. Lietuvos čempiono medalį iškovojo 
A. Pinskis — 3 vai. 37 min. 41 sek.

„Žalgirio“ draugijos čempione 10 km. 
nuotolyje moterims tapo vilnietė A. Lata- 
kaitė (44 min. 21 sek.).

NUKENČIA IR ŠERNAI
„Mūsų gamtoj“ rašoma, kad abipus ge

ležinkelio. einančio pei’ Kaišiadorius į 
Kauną, dunkso stamboki miškai. Vėlyvais 
vakarais ir rytmečiais žvėrys, ieškodami 
maisto, perbėga iš vienų miškų į kitus.

Neseniai netoli pagirių stotelės dizelinis 
traukinys ankstyvą rytą suvažinėjo net 
penketą šernų. Panašių atsitikimų būta ir 
ankščiau, nes traukinio nesuspėjama su
stabdyti.

MAŽI AUTOMOBILIAI JAV
JAV pradės gaminti automobilius beveik 

tokius, kaip vokiškieji Volkswagen firmos. 
Taip daryti verčia užsienio konkurencija, 
nes vis daugiau įvežama mažų automobi
lių iš Vokietijos. Italijos ir kitur.

Tokiu mažu automobiliu galima nuva
žiuoti 30 mylių su vienu galionu kuro.
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Europos lietuviu kronika
AUKOS a. a. B. K. BALUČIO 

PAMINKLO FONDUI
Vincas ir Emilija Rasteniai iš Woodha

ven, N. Y., Fondui paaukojo 50 dolerių.
Lietuvos Pasiuntinybė Londone

LONDONAS

„Orlik“ ir Maironio draugovės skautai ir 
jaunimo grupė „Aušra“.

Bendriems šokiams gros puiki kapela 
„Echo“. Bus paruošti užkandžiai, ir veiks 
baras iki 11 vai.

Manchesterio ir kolonijų lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Rengėjai

DERBY
A. A. .K. VAITKEVIČIAUS 10 METŲ 

MIRTIES MINĖJIMAS
Balandžio 25 d. sukanka dešimt metų, 

kai staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 
DBLS Derbio skyriaus steigėją, ilgametį jo 
pirmininką. LSS vyr. skautininką ir rajo
no vadą. „Budėkime“ redaktorių ir visuo
menininką.

Balandžio 19 d., sekmadienį, įvyks jo 
minėjimas. 11 vai. bus pamaldos Seselių 
koplyčioje. Bridge Gate. Mišias atnašaus

imti šį Sakramentą, prašau iš anksto užsi
registruoti.

Po iškilmių bažnyčioje Ganytojo sutiki
mas Vyties klube prie vaišių stalo.

Kadangi Ganytojas neturės laiko aplan
kyti apylinkės lietuvių kolonijų, kviečiu 
Bradforde gausiai dalyvauti visus.

Norintieji vaišėse dalyvauti, kviečiami 
iš anksto užsirašyti pas bažn. komiteto na
rius (paskutinis terminas balandžio 19 d. 
po pamaldų St. Ann's bažn.) arba Vyties 
klube.

Kun. J. Kuzmickis

VAKARAS SU VYSK. A. L. DEKSNIU 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Tik penktadienį jau vėlai pasiekęs Lon
doną, Europos lietuvių vyskupas dr. Anta
nas L. Deksnys šeštadienio, balandžio 11 
d., vakare apsilankė Lietuvių Namuose, 
kur susitiko DBLS ir LNB valdybas ir ke
letą lietuvių.
Prie vakarienės stalo, pasveikintas DBLS j 

pirm. J. Alkio, vysk. A. L. Deksnys pasi
džiaugė D. Britanijos lietuvių darbais, o 
taip pat papasakojo apie lietuvių parapijų 
veiklą JAV, pasidalydamas savo didelio 
patyrimo duomenimis. Pasvarstytas ir 
Londono lietuvių religinių reikalų tvarky
mas.

Vysk. A. L. Deksnį lydėjo jo sekretorius 
Tėvas Klemensas Žalalis, OFM, ir Londo
no lietuvių parapijos klebonas kun. J. Sa- 
kevičius.

TARPTAUTINIS TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR 
LIAUDIES DAINŲ VAKARAS

Balandžio 16 d., ketvirtadienį, 7.30 vai. 
vakare, Commonwealth Institute teatre 
(Kensington High Street, London, W. 8) 
bus tarptautinis tautinių šokių ir liaudies 
dainų vakaras, kurio metu šoks lenkų Tat- 
ry šokių grupė, lietuvių Londono jaunimo 
grupė „Grandis“ ir Londono jaunųjų lie
tuvių šokių grupė, o liaudies dainas dai
nuos Ann Chamberlain, Sylvia Meek ir Ei
leen Vasey.

Bilietai po 12.6 šil., 10 šil., 7.6 šil. ir 5 šil.

LITERATŪROS VAKARAS
K. Barėno kūrybos vakaro talkininkas 

koncertinis pianistas N. B. Irving progra
mai parinko aštuonius M. K. Čiurlionio kū
rinius. Pianistas skambins keturis preliu
dus iš op. 7, mazurką iš op. 8 ir tris preliu
dus iš op. 20.

Literatūrinėj daly bus paskaita apie Ka
zimiero Barėno kūrybinį kelią ir meninis 
jo veikalų skaitymas.

Vakaras įvyks šeštadienį, gegužės 2 d., 
Leighton House, 12 Holland Park Road, 
W. 14 (arti Kensington High Street ir Ad
dison Rd.). Artimiausia požeminė stotis — 
High Street Kensington. Autobusų linijos: 
9, 27, 28, 49, 72.

Renkamasi nuo 7 vai. vak. Pradžia tiks
liai 7.30 vai.

Įėjimas laisvas.

PAMALDOS VAKARŲ LONDONE
Balandžio 26 d., 12.30 vai., bus Vakarų 

Londono lietuviams pamaldos 1 Courtfield 
Gardens, W. 13.

SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS
Londono Lietuvių Namus dažniausiai ap

lanko Australijos lietuvaitės, o šią savaitę 
iš Sydnėjaus atvyko Antanas Stasiūnaitis.

Ilgesnei kelionei į Europą išsirengęs. A. 
Stasiūnaitis žada aplankyti Daniją, kur 
pokarėje kurį laiką gyveno, kitus Vakarų 
Europos kraštus ir, gal būt, dar tolimesnes 
šalis.

(r)

Parodoje su dviem paveikslais
Lietuvė M. Baras Ealingo meno klubo 

kasmet ruošiamojoje parodoje išstatė du 
aliejiniais dažais tapytus paveikslus: „Me
ditaciją" ir „Jurginus“.

COVENTRY
LIETUVIO VYSKUPO APSILANKYMAS

Vakarų Europos lietuvių vyskupas dr. 
Antanas L. Deksnys atvyksta į Coventrį 
lankyti tautiečių balandžio 18 d. Visus 
kviečiame Ganytoją pasitikti prie St. Eli
zabeth bažnyčios, Elizabeth Road. 12 vai. 
45 min. Išpažinčių svečiai kun. dr. K. 
Žalalis, OFM, ir kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, klausys nuo 12 valandos. Visi pasi
naudokime.

Vyskupas teiks ir Sutvirtinimą ir pirmą
ją Komuniją.

Į pamaldas ir priėmimą kviečiame visus 
tautiečius ir jų bičiulius iš visur.

Kas dalyvaus po pamaldų priėmime-pie- 
tuose, tegu tuojau praneša P. Poviliūnui, 
58 Wyley Rd., Radford, Coventry, arba J. 
Dimšai. 16 Thamley Rd., Coventry.

Lietuvis vyskupas čia lankosi pirmą kar
tą. Taigi iškilmė juo reikšmingesnė.

Kun. S. Matulis, MIC

VYSKUPAS SUSITIKS SU BURMISTRU
Coventryje vysk. A. L. Deksnys balan

džio 18 d. ten lankymosi dieną pradės pri
ėmimu rotušėje pas miesto burmistrą.

Tą susitikimą yra suorganizavęs DBLS 
Coventry skyriaus garbės narys J. John- 
stonas.

NOTTINGHAMAS
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 18 d., šeštadienį, 6 vai. po
piet, Ukrainiečių klubo patalpose (30 Ben- 
tinck Rd.) šaukiamas visuotinis metinis 
narių susirinkimas.

Bus pranešimas iš DBLS metinio suva
žiavimo. Susirinkime dalyvaus DBLS Ta
rybos pirm. V. Ignaitis.

Bus renkama nauja valdyba ir svarsto
mi įvairūs reikalai.

Visus narius ir apylinkės lietuvius ma
loniai kviečiame gausiai dalyvauti.

Skyr. Valdyba

SUTIKIME VYSK. A. L. DEKSNĮ
Vakarų Europos lietuvių vysk. A. L. 

Deksnys aplankys Nottinghamo lietuvius 
gegužės 2 d., šeštadienį.

3 vai. p. p. St. Patrick's bažn. (London 
Rd.) Šv. Mišios ir Sutvirtinimo Sakramen
to teikimas. Norintieji galės atlikti išpa
žintį.

Tuoj po pamaldų Vyskupo priėmimas 
St. Patrick'o klube.

Pamaldų ir vaišių kviečiami visi mies
to ir apylinkių lietuviai. Dėl vaišių iš 
anksto užsirašyti pas bažnytinio komiteto 
atstovus (balandžio 12 d. po pamaldų St. 
Patrick'o bažn.) bei pirm. K. Bivainį (20 
Neville Str.).

Kun. J. Kuzmickis

kun. V. Kamaitis iš Manchesterio.
Tuojau po pamaldų autobusu vyksime 

aplankyti jo kapo. Iš kapinių renkamės 
„Grand Stand" viešbutin akademijai, ku
rioje. be kita ko, numatoma K. Barėno 
paskaita apie K. Vaitkevičių.

Derbio ir apylinkės lietuviška visuome
nė nuoširdžiai kviečiama gausiai atsilan
kyti į šį minėjimą.

Rengėjai

BRADFORDAS
VYSK. A. L. DEKSNIO SUTIKIMAS

Vysk. A. L. Deksnys lankys Bradfor- 
do ir apylinkių lietuvius gegužės 3 d., sek
madienį.

12.30 vai. St. Ann's bažn. (Edward St.) 
Ganytojas atnašaus Šv. Mišias ir suteiks 
Sutvirtinimo Sakramentą. Norinčius pri-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — balandžio 19 d., 12.30 v.
NOTTINGHAMAS — balandžio 19 d., 

11.15 vai., Židinyje.
DERBYS — balandžio 19 d., 11 vai., Brid

ge Gate. Suvažiuoja skautai, minėdami 
10 metų nuo a. a. K. Vaitkevičiaus mir
ties. Išpažinčių klauso ir pamaldas laiko 
kun. V. Kamaitis.

COVENTRYS — balandžio 18 d., šeštadie
nį, 13 vai., St. Elizabeth's, vysk. A. Deks- 
nio laikomos pamaldos.

WOLVERHAMPTONAS — balandžio 19 
d., 13 vai., St. Thomas of Canterbury, 

Tettenhall, vysk. A. Deksnio laikomos pa
maldos.
Nottinghamas — balandžio 26 d., 11. 15 

vai., Židinyje.
Nottinghamas — gegužės 3 d„ 11.15 

vai., Židinyje.

DBLS kapitalai
D. B. L. Sąjungos Centrinio Iždo Piniginė 

Apyskaita už 1969 metus,
DBLS iždininko Z. Juro skaityta suvažia
vime kovo 14.

PAJAMOS

Solidarumo mokestis:
Derby skyrius 1968 £10. 0.0

1969 10. 0.0
Flackwell Heath 1969 4. 0.0
Leeds 1965, 66, 67 19. 0.0
Scheffieldo 1969 5. 0.0
Leicesterio 1969 5. 0.0.
Coventry 1968 10. 0.0
Birminghamo 1969 6. 0.0
Halifaxo 1969 2. 10. 0
Centrinis 1969 31. 15.0
Gloucesterio 1969 4. 0.0
Rochdalės 1969 12. 0.0
Londono 1 1969 5. 0.0
Prestono 1969 2. 14.0
Huddersfield© 1968 7. 10.0

1969 5. 0.0

Likutis solid. 1968 7. 3
Viso nario mokesčio 139. 16.3
Į tą sumą įeina mokesčiai už 1965, 66, 68 

46. 17. 3 
Taigi mokesčio už 1969 m. 92. 19.0
Aukos Vasario 16 gimnazijai 
Strumskis 6. 0.0
Simonaitis 1. 0.0
Ketavičius 1. 0.0

Liūdžius
Varaškevičius

10.
5.

0.0
0.0

Iš viso
Aukos saleziečiams

23. 0.0

Strumskis
Parama

3. 0.0

Manchesterio S. Klubas 10. 0.0
Donegal 1. 0.0
L. N. Bendrovė 200. 0.0

Iš viso pajamų

IŠLAIDOS

381. 9.0

Kelionių išlaidos £61. 15.6
Knygos, enciklopedija 15. 10.10
Parama (Kutkos šeimai 25.0.0, 
Steponavičiui parodos proga 
25.0.0, dovana Jaunimo Grandžiai 
10. 15. 0) 55. 10.0
Priėmimai 25. 1.0
(Vliko pirm. Tar. p. vak.)
Įvairios išlaidos 12. 10.0
Pirkta akcijų 50. 0.0
Politinei akcijai (teisiniam patar. 
200.0.0, British leag. for Eur. freedom 
10.0.0, British leag. Cap. Nations Week 
30.0.0, East West Dig. 10.0.0)

250.0.0
Iš viso išlaidų 480. 12.4

Panaudota rezervų £99. 3.4

MANCHESTERIS
VYSKUPAS MANCIIESTERYJE

Balandžio 26 d., sekmadienį. 11 vai., Not
re Dame vienuolyno bažnytėlėje (Bignor 
St., Cheetham, Manchester 8) Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Antanas L. Deks
nys laikys šv. Mišias ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą.

Po pamaldi) seselių vienuolyno salėje 
bus bendri pietūs kartu su J. E. Vyskupu. 
Kas nori dalyvauti tuose pietuose, prašom 
užsirašyti pas kun. V. Kamaitį St. Chad's. 
Cheetham Hill Rd.. Manchester 8. arba pas 
A. Jalovecką 15 Atherstone Ave.. Crump
sail, Manchester 8.

Tą patį sekmadienį po pietų J. E. Vysku
pas lankysis Lietuvių klube.

Manchesterio ir apylinkių lietuviai pra
šomi kuo gausiau dalyvauti bendrose vai
šėse ir sutinkant Vyskupą klube. Lauksi
me visų.

Koordinacinis Komitetas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
DBLS Jaunimo Skyrius gegužės 2 d., 

šeštadienį, punktualiai 6 vai. po pietų. 
Cheetham Town Hali ruošia Motinos die
nos minėjimą.

Atidarymo žodį tars DBLS pirm. J. Al
kis. Programoje dalyvaus iš Londono vyrų 
oktetas ir jaunimo grupė „Grandis“ su 
tautiniais šokiais ir dainomis, iš Leeds 
latvių meninė grupė „Kamuolis“, iš Man
chesterio ukrainiečių tautinių šokių grupė

WOLVERHAMPTON AS
ATVAŽIUOJA LIETUVIS VYSKUPAS
Vysk. dr. Antanas L. Deksnys čia lietu

vius lankys balandžio 19 d. Visi lietuviai 
ir jų draugai iš visur kviečiami dalyvauti. 
Pamaldos. Sutvirtinimas bus St. Thomas 
of Canterbury bažnyčioje. Grange Road, 
Tettenhall, Wolverhampton. 13 valandą. 
Visi Ganytoją sutinkame prieš bažnyčią 
12.45 vai. svečiai kun. dr. K. Žalalis. 
OFM, ir kun. dr. J. Sakevičius, MIC. išpa
žinčių čia klausys nuo 12 vai.

Kas norėtų dalyvauti priėmime po pa
maldų, tepraneša skubiai G. Kaminskie
nei, 1 Massbrook Road, Fallings Park, 
Wolverhampton, arba J. Narbutienei. 177 
Regis Road, Tettenhall, Wolverhampton.

Pirmą kartą čia besilankant lietuviui 
vyskupui, visiems yra didelė iškilmė.

Kun. S. Matulis, MIC

BIRMLNQHAMAS
LAUKIAME VYSKUPO

Vysk, dr. A. L. Deksnys mūsų koloniją 
lankys, atlaikys pamaldas ir teiks Sutvir
tinimo sakramentą balandžio 25 d. St. 
John's ChurcL. George Street.

Svečiai kun. dr. K. Žalalis. OFM, kun. J. 
Kuzmickis ir kun. V. Kamaitis išpažinčių 
klausys nuo 12 vai.

Vyskupą sutinkame prie bažnyčios 12.45 
vai. Pamaldos 13 vai.

Po pamaldų priėmimo metu meninę da
lį išpildys solistė Birutė Valterienė.

Priėmimo reikalu iš anksto kreiptis pas 
liet, parapijos tarybos pirm. S. Čereškevi- 
čių, 91 Jakeman Rd., Cannon Hill. Bir
mingham 12.

Visus vietinius ir apylinkių tautiečius su 
bičiuliais svetimtaučiais maloniai kviečia
me retoje iškilmėje dalyvauti.

Kun. S. Matulis. MIC

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
Mirė J. Arminas-Glušauskas

Australijoje kovo 19 d. mirė Jurgis Ar
minas-Glušauskas. Gimęs 1909 m.

Su pirmaisiais pabėgėlių transportais 
nuvykęs į Australiją, jis sunkiomis sąly
gomis leido pirmąjį ten lietuvišką rotato
rium spausdinamą „Australijos Lietuvį“, 
kol pradėjo eiti kiti laikraščiai.

Arminas ne tik periodinės spaudos pio
nierius: jis pats pirmasis pradėjo spaus
dinti ir platinti ten lietuviškas knygas.

Be to. iki savo mirties redagavo vieti
niams reikalams skirtas „Adelaidės Lietu
vių Žinias“.

Savo darbe, kaip rašo „Mūsų Pastogė“, 
Arminas jautė spaudimus iš kairės ir iš 
dešinės, buvo kompromisų žmogus, taikus 
kiekviename reikalų svarstyme, bet jis 
kartais būdavo priverstas pasakyti: ne, to
liau jau neisiu!

Jis vykdė darbą, kuris jungė lietuvius, 
ir niekada neprisidėjo prie skaldančių ten
dencijų ar intrygų prieš atskirus asmenis.

V. Ramojaus knyga
JAV Laisvės fondas išleido V. Ramojaus 

„Kritusieji už laisvę“ antrąjį tomą.
Knygoje vaizduojamos partizaninės ko

vos Lietuvoje.

PAMINKLAS E. TURAUSKUI
E. Turauskui Paminklui Statyti Fondo 

Komitetas sudarytas iš Paryžiaus ir Cle
veland© lietuvių. Clevelande jį sudaro 
pirm. Pranas Brazaitis, sekr. Simonas La- 
niauskas ir narys stud.Kęstutis Sušinskas. 
Komitetas kviečia ir prašo visus garbiojo 
velionio kolegas, draugus, gerbėjus ir vi
sus lietuvius bet kokio dydžio auka įsi
jungti į Fondo eiles.

Aukas siųsti: Turauskas Memorial Fund, 
1276 Eastwood Avenue, Cleveland, Ohio, 
44124.

LAIMĖJO TAURĘ
Mūsų tautietis Česlovas Liutikas, gyve

nąs N. Zelandijoje, skaito paskaitas ir da
lyvauja parodose su Lietuvos pinigų rin-

kiniu ir kitais numizmatikos eksponatais. 
Pastaruoju laiku jis laimėjo taurę ir me
dalį už geriausią paskaitą apie praeities pi
nigus.

Č. Liutikas taip pat turi gerą rinkinį to
kių retų pinigų, kaip banknotų iš Hitlerio 
koncentracijos stovyklų ir žydų getų, Buc- 
henwaldo, Teresianstadt ir kt.

Pirmas lietuvis profesorius Australijoje
Dr. Algis Kabaila, 45 m. amžiaus, pa

skirtas Australijoje, Sydnejuje, New South 
Wales technikos universiteto profesorium.

Dr. A. Kabaila yra veiklus visuomeni
niame Australijos lietuvių gyvenime.

Teatras Čikagoje
JAV gyvenąs rašytojas Anatolijus Kai

rys įsteigė Čikagos Jaunimo teatrą ir dra
mos studiją. įtraukdamas daugelį pajėgių 
senųjų ir jaunųjų teatro artistų ir kompo
zitorių Darių Lapinską.

Publika su malonumu ir dėmesiu priėmė 
jo paties parašytus ir režisuotus Diagnozę. 
Viščiukų ūkį, Curriculum vitae.

K. Pakšto monografija
Prof. Juozas Eretas, gyvenąs Šveicarijo

je, jau baigė rašyti prof. Kazio Pakšto mo
nografiją. Ją leidžia Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, ir veikalas jau spausdi
namas Romoje.

M. G. Kasniūno aikštė
JAV Chicagos didžioji lietuvių kolonija 

— Marquette Parkas pasipuoš „Lithuani
an Plaza" iškabomis.

Tuo reikalu porą metų rūpinosi dabar 
vos 15 metų teturįs energingas skautas 
Marius Gediminas Kasniūnas.

VOKIETIJA
VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ KAT. 

KUNIGŲ STUDIJINIS SUVAŽIAVIMAS
įvyks gegužės 28-31 d. d. V. Vokietijoje, 

6101 Braunshardt bei Darmstadt, Exerzi- 
tienhaus St. Ludwig. Pagrindinė suvažia
vimo studijų tema — mūsų pastoracijos 
prasmė ir uždaviniai „Pastoralis migrato- 
rum cura“ enciklikos teorijoje ir praktiko
je. Iš jo natūraliai išplaukiančios seks ki
tos paskaitų temos, kaip tai liturgija ir jos 
vaidmuo pastoracijoje, jaunimo pastoraci
jos galimybės mūsų sąlygose, pasauliečiai 
mūsų pastoracijoje, kunigo sociališkai ka- 
ritatyvinė veikla ir pastoracija, pagalbinės 
pastoracijos priemonės ir būdai. Referuos 
eilė kunigų ir pasauliečių. Programą nu
statyti ir techniškai suvažiavimą suorga
nizuoti vysk. dr. Antanas Deksnys pavedė 
Vokietijos lietuvių kat. sielovados direkto
riui prel. dr. Jonui Avižai, kuris talkon 
pasikvietė kunigus Kazimierą Senkų ir 
Bronių Liubiną.

KELIONĖ Į ROMĄ
Vokietijos lietuvių katalikų sielovados 

direktorius prel. dr. Jonas Aviža organi
zuoja kelionę iš Vokietijos į Romą, į lietu
vių koplyčios šv. Petro bazilikos požemyje 
pašventinimo iškilmes.

Koplyčią šventins pats popiežius Povilas 
VI liepos 7-8 d. d.

Jei susidarys bent 25 keliautojai, bilie
tas iš Miuncheno į Romą ir atgal traukiniu 
kainuos DM 73,90, o pragyvenimas Romo
je dienai DM 20. Išvykstama naktį liepos 
5 d., o Roma apleidžiama liepos 11 d. Aiš
ku. bus pakankamai progos susipažinti su 
Amžinojo miesto grožybėmis ir įdomybė
mis.

Norintieji kelionėje dalyvauti, registruo
jasi tuoj pat, bet ne vėliau gegužės 20 d. 
pas savo kapelionus arba tiesiai pas prel. 
dr. Joną Avižą, 8 Muenchen 2, Unterer 
Anger 17/1.

INŽ. V. ANELIAUSKAS REUTLINGENE
Tarnybos reikalais Vokietijon atvyko 

inž. Vincas Aneliauskas, kuris pastoviai 
gyvena ir dirba Los Angeles, Amerikoje. 
Reutlingene jis ketina būti ligi liepos mėn.

Aneliauskų šeima anksčiau gyveno Ang
lijoje, kur inž. Aneliauskas išėjo technikos 
mokslus.

ARDOMI LIETUVIŲ KAPAI
„Europos Lietuvyje“ esame išspausdinę 

ištrauką iš vokiško laikraščio, kad Uchtės 
kapinėse perkūnas sužalojo ten palaido
tam aviacijos kapitonui St. Jasiunskui pa
statytą paminklą.

Dabar anuomet tą laikraščio iškarpą at
siuntęs lietuvis rašo:

„Aš tikėjaus, kad kas nors imsis inicia
tyvos paminklą atremontuoti. Neseniai vėl 
aplankiau Uchtės kapines ir padariau kele
tą nuotraukų. Iš jų matyti, kad nereiktų 
didelių išlaidų remontui.

„Uchtės kapinėse yra palaidota kelioli
ka lietuvių. Tam reikalui stovyklos vado
vybė anuomet buvo užpirkusi kapinėse di
desnį sklypą, kuriame buvo lietuviai laido
jami. Susidarė lyg lietuviškų kapinių vaiz
das. Per paskutinį apsilankymą kapinėse 
radau dar kitą gan tragišką vaizdą. Lietu
vių kapai naikinami, ir jų vietoje laidoja
mi kiti. Kodėl taip daroma — norėtųsi at
sakymo. Uchtės kapinėse vietos pakanka
mai. Kodėl drastiškai naikinama paskuti
nė žymė, kad ten tuojau po karo gyventa 
taikių lietuvių, kurie nieko blogo nebuvo 
padarę vietiniams gyventojams? Galima 
spėti, kad ir kitose vietose lietuvių kapinės 
yra panašioje padėtyje.

„Būtina lietuvių bendruomenės vadovy
bei Vokietijoje susirūpinti, kad lietuvių 
kapai, liudijantys, kad ten gyventa lietu
vių. nebūtų taip greit naikinami“.

Prof. A. Marcinkevičius į JAV
Vilniaus universiteto medicinos fakulte

to prof. Algimantas Marcinkevičius trims 
mėnesiams išvyko į JAV.

Ten jis numatęs apžiūrėti kardiochirur- 
gines klinikas ir susipažinti su vožtuvų 
protezavimo ir kitomis sudėtingomis šir
dies operacijomis.

DU LAIPSNIAI
Sako. Prahoje. Čekoslovakijos sostinėje, 

plačiai pasakojama istorija apie Brežne
vą. kuris numirė ir ėmė ir nuėjo, atrodo, į 
tą vietą, iš kurios pagal nuopelnus jau 
skirstoma, kur teks išbūti visą amžinybę.

Nuėjo jis ten, laukia jis ten savo eilės, 
stumdosi iš kampo į kampą ir susitinka 
paskutinįjį Rusijos carą Nikalojų. Caras ir 
klausia Brežnevą:

— Sakyk man, ar mano šventoji Rusija 
vis tebėra didžioji galybė?

— Taip, tikrai, — atsako Brežnevas.
— O ar ji vis dar tebelaiko didelę armi

ją?
— Taip.
— Ir puikų laivyną?
— Taip, tikrai.
— O ar ji vis tebesitęsia ištisai nuo Bal

tijos iki Ramiojo vandenyno?
— Tebesitęsia.
— O slaptoji policija ar ir dabar tebelai

ko žmones po savo kumščiu?
— Tebelaiko.
— O politiniai nerimo kėlėjai ar vis dar 

tebesiunčiami į Sibirą?
— Taip.
— O ar mano tauta dar vis tebegeria 

vodką?
— Taip, tebegeria.
— O ar ji ir iki šiol vis tebėra 38 laips

nių?
— Ne, dabar ji yra 40 laipsnių.
— Tai sakyk man, ar dėl tų dviejų laips

nių iš tikro buvo reikalinga ruošti revo
liuciją?
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