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Jie nori kitos tvarkos
Christopher Russell balandžio 1$) d. 

„Sunday Telegraph" savaitraštyje, o ba
landžio 20 d. David Floyd „Daily Tele
graph" dienraštyje plačiau aptarė doku
mentų, kuris jau keletas mėnesių esąs pa
sklidęs Maskvoje ir kituose Sov. Sąjungos 
miestuose ir kuris vadinamas ..Demokra
tinio sąjūdžio programa". Dabar tas doku
mentas esąs pasiekęs ir Vakaruose gyve
nančius rusų ir Baltijos kraštų emigran
tus. Dokumentas esąs pasirašytas Rusijos. 
Ukrainos, Latvijos. Lietuvos ir Estijos de
mokratų. Patys pasirašiusieji aptaria save 
kaip atstovus jaunimo ir senimo, atstovau
jančius daugeliui skirtingų socialinių gru
pių, profesijų, tautybių ir įsitikinimų. ma
terialistams ir idealistams, ateistams ir ti
kintiesiems, socialistams, komunistams ir 
nacionalistams.

Dokumentas esąs didelis — apie dešimt 
tūkstančių žodžių. Spėjama, kad tarp jo 
autorių iš tiesų gali būti sovietinio Balti
jos laivyno karininkai, kurie praeitais me
tais buvo areštuoti, bet kol kas jų byla te
bėra nespręsta.

Dokumente esą santūriai aptariami so
vietinės santvarkos trūkumai ir iškeliami 
pasiūlymai, kokių reformų siektina. Pir
miausia siūloma atsisakyti karingojo ko
munizmo tiek viduje, tiek ir užsienių poli
tikoje ir visiškai sudemokratinti visas gy
venimo sritis. Visas dokumentas darąs 
įspūdį, kad jį bus ruošęs didelis inteligen
tų ir patriotiškai nusiteikusių dabartinio 
režimo priešų būrys. Be to, jis rodytų, kad 
Sov. Sąjungoje vis dėlto veikia jau stipri 
organizuota opozicija, šita prasme tasai 
dokumento balsas būtų žymiai svaresnis 
už tokių atskirų asmenų, kaip akademiko 
Sacharovo ar istoriko Amalriko. pasisaky
mus.

Dokumentas surašytas liberalinės de
mokratijos dvasioje. Jame kritikuojami 
komunistų vadai ir jų santvarka, kuri pri-

SEPTYNIOS dienos
Rytai yra raudoni

Kinija paleido į erdvę dirbtinį žemės 
palydovą, kuris skriedamas skambina dai
ną „Rytai yra raudoni“.

Kinijos propaganda džiūgauja, kad tai 
yra Mao mokslo laimėjimas. O Vakarai su
sirūpino. nes tai reiškia, kad Kinija greit 
bus pajėgi pasigaminti tolimo skridimo ra
ketų.

Povandeniniai Amerikos sargyboje...
JAV krašto apsaugos ministerijos parei

gūnai teigia, kad Atlante už 1.200-1.500 
mylių į rytus plaukioja sovietiniai povan
deniniai laivai, aprūpinti apie tiek pat nuo
tolio siekiančiomis raketomis. Ten gal 
esanti ir tų povandeninių stotis.

Amerikos Polariai šitaip pat saugoja 
Sov. Sąjungą.

Aukštųjų mokyklų eilė
Čekoslovakijoj pradedami šalinti aukš

tųjų mokyklų dėstytojai, kurie Dubčeko 
laikais pasireiškė kaip jo politikos šalinin
kai.

Reikalavo išduoti
Sov. Sąjunga pareikalavo išduoti dabar 

Britanijos pilietybę turintį gruziną Ča- 
podzę-čapelį. kuris praeito karo metu na
ciu užimtos e vietose dalyvavęs žmonių 
naikinimo operacijose.

Britanijos vyriausybė atmetė reikalavi
mą.

Ta pati partija
Pietų Afrikoje parlamento rinkimus lai

mėjo Vorsterio vadovaujama nacionalistų 
partija, bet netekusi kelių vietų opozicinės 
vienybės partijos sąskaitom

Manoma, kad valdančiajai partijai pa
kenkė prieš rinkimus per daug nacionalis
tiškai išsišokę keli ministerial. Būdinga, 
kad opozicinė vienybės partija reikalauja 
pašalinti tuos ministerius, kaip kenkian
čius Pietų Afrikos interesams.

Brandto laiškas Gomulkai
V. Vokietijos kancleris per savo atstovą 

pasiuntė Lenkijos komunistų partijos va
dui Gomulkai laišką, kuris dabar sukėlė 
nesusipratimą pačioje vyriausybėje.

Laisvųjų demokratų partija dalyvauja 
Brandto koalicinėje Vokietijos vyriausy
bėje, ir jos atstovas Scheel yra krašto už
sienių reikalų ministeris. bet jis, pasirodo, 
nieko nežinojo apie laišką, kai tas buvo 
siunčiamas.

Tuščios vietos Husako kalėjimuose
Čekoslovakijos komunistų vadas dr. Hu- 

vedė kraštą iki dabartinės padėties. O at
sakomybė už reformas tenkanti visiems gy
ventojams.

„Atėjo laikas mums sustoti ir blaiviai 
apsidairyti ir paklausti save, kiek plačiai 
buvo įgyvendintos mūsų žmonių viltys“, 
rašoma dokumente. „Tada mes matome, 
kad pastarųjų kelių dešimtmečių pasieki
mai yra per maži ir nereikšmingi, idant 
pateisintų visas ašaras, skurdą, kančias ir 
žmonių gyvybių aukas, kurias yra patyrę 
Rusijos žmonės“.

Toje programoje pabrėžiama, kad sovie
tinė santvarka yra įėmusi į save visas ka
pitalizmo blogybes, bet dar bjauresne for
ma. Nedarbas yra išvirtęs į priverstinį dar
bą, pakeliamas skurdas yra paverstas ne
pakeliamu. Valstybė pati prisideda prie 
nusikaltimų prieš asmenį. Rasinė ir tautinė 
diskriminacija vis tebetęsiama. Perproduk
cijos krizė išvirto į nepakeliamos produk
cijos krizę. Ekonomijos augimas pakeistas 
j karinę ir politinę ekspansijų.

„Turėdami daugiau kaip 50 metų socia
lizmą, materialinės gerovės prasme mes 
per vienos kartos amžių esame atsilikę nuo 
kapitalistinių kraštų, o žmogaus teisių 
prasme — visa epocha“.

Dėl tokios padėties pirmiausia esąs kal
tas sovietų vadų siauras dogmatiškumas, 
kuris neleidžia jiems pamatyti, tinkamai 
įvertinti ir inteligentiškai reaguoti į svar
biuosius šio sudėtingo mūsų pasaulio įvy
kius ir posūkius.

Neigiamas dalykas yra įsivyravusi prak
tika valdyti kraštą nesidomint inteligen
tiškiausių visuomenės narių pažiūromis.

Neatsakingai elgiasi Sov. Sąjungos vy
riausybė, nes ji neturi politinės opozicijos.

Tą dokumentą skelbiantieji žmonės nori, 
kad Sov. Sąjunga iš tiesų būtų demokra
tinių respublikų sąjunga, valdoma visų 
partijų ir nepartinių žmonių atstovų, vis 

sakas nurodė jaunimui pasakytoje kalboje: 
„Mes nenorime politinių problemų spręsti 
administraciniais metodais ir kalėjimuose, 
bet komplektavimu ir įtikinėjimu“.

Prisimindamas rusų okupaciją, jis pa
sakė: „žmonijos istorijoje po panašių ka
tastrofų visada būdavo daugybė kartuvių 
ir pilni kalėjimai. Mes taip pat esame buvę 
kaltinami politinėmis bylomis, bet mūsų 
kalėjimuose šiandien yra 5.000 tuščių vie
tų“.

Albanija linksta į Jugoslaviją
Albanija 1948 m. „užšaldė" savo santy

kius su Jugoslavija ir pradėjo ideologinius 
puolimus. Bet dabar ji pradeda gerinti 
tuos santykius.

Svarbiausia spėjamoji priežastis — ma
žoji Albanija viena bijo Sov. Sąjungos, ku
ri įsistiprina Viduržemio jūroje. Už Jugo
slavijos pečių jai būtų saugiau. Kita prie
žastis — Albanijos didžiausia sąjunginin
kė Kinija taip pat atšildo santykius su Ju
goslavija.

Brežnevas į Čekoslovakiją

Gegužės mėn. pradžioje Brežnevas su ki
tų Kremliaus vadų delegacija vyksta į Če
koslovakiją.

Jie ten pasirašys naują abiejų kraštų 
draugystės sutartį ir dalyvaus Čekoslova
kijos išlaisvinimo iš nacių šventėje.

Fordui dar neaišku
Sov. Sąjunga norėtų, kad Fordas padėtų 

jai pastatyti didelį sunkvežimių fabriką.
Bendrovės pirmininkas pareiškė, kad 

dar reikia pirma geriau susipažinti su pa
siūlymu ir pasvarstyti viską.

Bagramiano pagarba Stalinui
Sov. Sąjungos krašto apsaugos ministe- 

rio pavaduotojas saviems ir užsienių žur
nalistams pareiškė, kad Stalinas buvęs ge
ras karinių pajėgų vadas.

Jis išklausydavęs kitų vadų patarimų, 
bet ir pats turėjęs tikro karo vado ypaty
bes. kaip aiškina marš. Bagramianas.

Skubus reikalavimas
JAV įspėjo Sov. Sąjungą, kad galima 

bus susilaukti pavojingų pasėkų, jei ji taip 
painios reikalus Vidur. Rytuose. Padėtis 
laikoma ypač rimta, kad rusų lakūnai iš 
Egipto puldinėja Izraelį.

Sov. Sąjunga taip pat prašoma padėti 
sulikviduoti Šiaurės Vietnamo karines ba
zes Kambodijoje.

tiek, kurią religiją jie išpažintų ar kuriai 
partijai priklausytų.

Reiškiamas noras, kad būtų laisvi rinki
mai, kad partija nekontroliuotų visko, kad 
būtų panaikinta slaptoji policija ir paleisti 
politiniai kaliniai.

Be to, reikalaujama, kad pramonė būtų 
perduota į privačias rankas, kad būtų už
megzti geri santykiai su kapitalistiniu pa
sauliu, kad būtų nusiginkluota, kad rusų 
kariuomenė būtų atitraukta iš užimtų 
kraštų.

VYSKUPAS ANGLŲ SPAUDOJE
„East London Advertiser“ balandžio 17 

d. išsispausdino fotografiją būrio tauti
niais drabužiais apsirengusių lietuvaičių 
su parašu, kad tai yra lietuvės mergaitės, 
šokusios tautinius šokius Rytų Londone 
suruoštame priėmime lietuvių vyskupui A. 
Deksniui.

Wolverhamptono „Express and Star" ba
landžio 20 d. išsispausdino fotografiją 
vysk. A. Deksnio ir kun. S. Matulio, sutin
kamų būrio tautiniais drabužiais apsiren
gusių lietuvaičių. Kaip parašas liudija, 
Audrutė Ivanauskaitė čia prie St. Thomas 
bažnyčios įteikia vyskupui gėlių puokštę.

Tas pats laikraštis balandžio 21 d. išsi
spausdino kitą fotografiją, kurioje vysk, 
dr. A. Deksnys parodytas su Wolverhamp
tono miesto burmistru Stanley Tatem ir 
lietuvaitėmis Janina Narbutiene, Danute 
Ivanauskaite, Irena Budnikaite ir Audre 
Ivanauskaite.

APIE DIVERSIJĄ IR KITUS STIPRIUS 
ŽODŽIUS

„Komunisto" Nr. 4 išspausdintame 
straipsnyje „Mūsų kultūros horizontai“ 
kultūros ministeris L. Šepetys, be kita ko, 
rašo:

„Tiesa, ne kiekvienas užsienio pagyri
mas yra laimėjimas. Idėjiniai priešai, pa
naudodami kultūrines organizacijas, sten
giasi pagirti ir skatinti, visų pirma, tuos 
mūsų kūrinius, kuriuose jie įžiūri nukrypi
mą nuo socialistinio realizmo metodo. Visa 
tai mes kategoriškai atmetame kaip ideo
loginę diversiją, lygiai kaip ir lietuviškųjų 
buržuązinių emigrantų pastangas priešpa
statyti lietuvių tarybinės kultūros laimėji
mus tarybinei santvarkai, kitoms tarybi
nėms tautoms. Jie organiškai bijo mūsų li
teratūros. meno, daro viską — intryguoja, 
šmeižia, boikotuoja, — kad mūsų daina, 
knyga, paveikslas neplistų svetur, ypač 
ten. kur jie gyvena“.

RYTAI YRA RAUDONI
Tai komunistinės Kinijos himnas, kurio 

melodiją 'kartoja apie žemę skristi paleis
tasis kinietiškasis dirbtinis palydovas.

Rytai yra raudoni. Saulė teka.
Mao Cetungas kyla iš Rytų.
Jisai darbuojasi žmonių gerovei.
Jis — didis gelbėtojas žmonių.
Pirmininkas Mao — jis myli žmones.

Jisai tai tas. kur kelią rodo mums.
Jis veda mus pirmyn.
Lyg saulė yra komunistų partija.
Ten švinta, kur ji šviečia.
Kai Kinija turi komunistų partiją, 
tai žmonės jos yra išlaisvinti.

Dr. A. Geručio pasimatymas su prezidentu
Pasiuntinybės patarėjas dr. A. Gerutis 

balandžio 18 d. Miunchene matėsi su lais
vosios Ukrainos valstybės prezidentu Mi
kola Livyckiu.

Pasitarimų metu buvo pasikeista nuomo
nėmis Lietuvą ir Ukrainą dominančiais 
klausimais. Tarp kita, buvo aptarti klausi
mai, išplaukiu iš Kremliaus varomosios 
tautinės diskriminacijos Sovietų Sąjungoje 
nerusiškų tautų atžvilgiu.

Butų užsakymai Lietuvoje
JAV siuntinių bendrovė Cosmos Parcels 

Express skelbia, kad Amerikoje per ją ga
lima nupirkti butus artimiesiems Lietuvo
je.

1 kambario butas kainuoja 700-900 sva
ri). 2 kambarių 1200-1400. 3 kambarių bu
tas 1600-1800 svarų.

Gyventojų skaičius Lietuvoje
Sausio 15 d. įvykusiame visos Sov. Są

jungos gyventojų surašyme paaiškėjo, kad 
šiuo metu Lietuvoje gyventojų skaičius 
siekia 3.1 milijono.

Mielam draugui Petrui Navakauskui 
liūdesio valandoje, netekus 
mylimos žmonos ELENOS, 
reiškiame gilią užuojautą.

B. Zinkus ir šeima

Estijos kolonizavimas
Šiuo metu Estijoje rusai sudaro net 45% 

viso krašto gyventojų.
Rusai, siekdami mažinti estų prieauglį, 

daro jiems sunkumus, ypač jaunavedžiams 
įsikurti butuose. Gyvenamasis plotas ru
sui Estijoje tenka 5.7 kv. metro, o estui — 
ne daugiau kaip 4 kv. metro. Naujųjų na
mų statyba krašte yra atsilikusi.

Oesel saloje įrengtos didelės dirbtinių 
trąšų įmonės, kurios aprūpina Vengriją ir 
Bulgariją. Darbininkai buvo atgabenti iš 
Rusijos, o vietos gyventojai estai iškelti.

Vakarinėje Estijos dalyje iškelti estai, 
nes Kremlius numato ten įrengti laivyno 
ir raketų bazes.

Estai, kaip ir lietuviai, iškeliami į įvai
rias Sovietų Sąjungos sritis, ir jų vaikai 
gali tiktai mokytis rusų kalba, nors pagal 
sovietų įstatymus visų tautybių vaikai tu
ri būti auklėjami gimtąja kalba.
Padažnėjo nusikaltimų aprašymų

Didžioje Toronto (Kanadoje) spaudoje 
padažnėjo lietuviškos pavardės nusikalti
mų aprašymuose. Vieni jų minimi vagys
tėse, kiti muštynėse ir pan. Tai kelia susi
rūpinimą lietuvių visuomenei, kuriai rūpi 
išsaugoti gerą lietuvių vardą.

Girtavimas Sov. Sąjungoje
Mes. lietuviai, nuo seno žinome, kad ne

maža rusų yra dideli pijokai (nors tai par
tijai priklauso ir dalis lietuvių), ir komu
nizmo sistema jų nepataisė, net dar pablo
gino tą padėtį.

Aukštieji komunistų partijos nariai tą 
girtavimo problemą supranta, nes ir ofi
cialioji statistika rodo, kad girtavimas per 
dešimtmetį padidėjo 60 procentų, nors 
žmonių prieauglis padaugėjo tik 15 pro
centų.

Vidutiniškas alkoholio suvartojimas vie
nam asmeniui yra 15 litrų metams. Tai 
maždaug dvigubai daugiau kaip Ameriko
je.

Bet girtavimas Sov. Sąjungoje tam tik
rais sumetimais ir palaikomas. Spirito va
ryklos iš savo gaminių gauna didžiausią 
pelną, daugiau negu iš kai kurių kitų ga
minių.

Alkoholio gamybos planuotojai aiškina, 
kad jei jie sumažintų jo produkciją, tai 
gyventojai tuojau pradėtų gaminti savo 
darbo naminę, kuri kenktų sveikatai.

„Daily Telegraph“ žurnalisto D. Floydo 
nuomone, tos problemos Sov. Sąjunga ne
išspręs. nes ten yra niūrus ir liūdnas gy
venimas eiliniam žmogui, kuris dėl to ir 
geria.

Bet dabar vis dėlto partijos vadai priėjo 
išvados, kad girtavimas kenkia krašto eko
nomijai, dėl to praleidžiama daug darbo 
dienų. Taigi girtavimas pradedamas var
žyti.

A. Z.

ANUŽYTĖ — VIENINTELĖ
Glorija Anužytė vienintelė lietuvaitė (iš 

1000 kandidatų) su kitais 50 laimingųjų 
pateko dirbti Kanados pavilione Expo 70 
Japonijoje.

Ar gyvenimas pasikeis ?
Okup. Lietuvoje jau brėžiami planai 

prasidėjusiam naujajam dešimtmečiui 
(1970-80). Ar gyvenimas Lietuvoje žymiai 
pasikeis? Nebūtinai, atsako Lietuvos 
Mokslų akademijos ekonomikos instituto 
direktorius prof. K. Meškauskas („Tiesa“, 
kovo 15 d.). Vis dėlto tame dešimtmetyje 
ryškės keli bruožai. Viena, tikimasi, kad 
mažės pramonės plitimo tempai, antra — 
dar labiau bus jaučiamas laisvos darbo jė
gos trūkumas.

Akademijos pareigūnas teigia, kad pra
monės srity numatoma plėsti „tradicinės 
lengvosios ir maisto pramonės šakas, taip 
pat radiotechniką, radioelektroniką, stak
lių gamybą“. Tikimasi daugiau statyti lai
vų ir daugiau gaminti žemės ūkio mašinų, 
augsianti ir chemijos pramonė. Žadama vi
sas žemės ūkio gėrybes perdirbti Lietuvo
je.

Nacionalinės pajamos okup. Lietuvoje 
pastaruoju metu augusios, anot. Meškaus
ko. „labai audringai“, betgi, skaičiuojant 
vienam gyventojui, Lietuva, palyginus su 
kitomis Sovietų respublikomis, išėjusi tų 
nacionalinių pajamų atžvilgiu j trečiąją 
vietą.

Pramonė vystoma miestuose, tačiau ji 
nevienodai paskirstoma. Todėl urbanizaci
jos vyksmas, kaip pripažįstama, jau su- 
gniuždęs kai kuriuos miestus ir miestelius, 
kaip Vilkiją, Šeduvą, Kavarską, ir toks pa
vojus gresiąs ir kitiems mažiems mieste
liams. kaip Širvintoms. Skuodui, Ignalinai 
ir kt. Šiuo metu Lietuvoje yra 144 miestai 
ir miesto tipo gyvenvietės, tačiau net 77 iš 
jų turi mažiau kaip po 5.000 gyventojų. 
Kaip tik jų tarpe ir laukiama tų „aukų“.

SUKAKTYS LIETUVOS SPAUDOJE
Okup. Lietuvos spauda dar prieš Lenino 

iškilmes paskubėjo paminėti dvi sukaktis: 
V. Mickevičiaus-Kapsuko 90 m. gimimo ir 
Čikagoje leidžiamos „Vilnies“ 50 m. '

Apie Kapsuką paskleista daugybė garbi
nančių straipsnių, spausdinti vedamieji, 
apie jį pasisakė ir A. Sniečkus. Siekdami 
kelti Kapsuko nuopelnus komunizmui, re
žiminiai laikraščiai, kaip „Tiesa“ (bal. 7 
d.), net teigė, jog Kapsuko kultūrinės veik
los užmoju 1919 metais „žavėjosi J. Basa
navičius ir Tumas-Vaižgantas“. Žinoma, 
pats didžiausias Kapsuko nuopelnas tai, 
kad jis laikomas buvęs „ištikimu leninie
čiu“.

Keliami JAV „pažangieji“ lietuviai, o 
„Vilnis“, kaip teigiama, turinti nepaprastų 
nuopelnų... Nepamiršta pažymėti, kad „Vil
nies“ redaktoriai atsidurdavo kalėjimuose 
ar buvę tardomi. Žinoma, nutylima, kad tie 
„nusipelnę“ iš tikrųjų nusikalsdavo krašto 
įstatymams ar būdavo įtariami dirbą prie
šo — komunistų naudai. (ELTA)

K. DONELAIČIO KAPAS IR 
PORTRETAS

Nors K. Donelaičio „Metai“ išversti į 
daugelį kalbų, tačiau iš 18 amžiaus iki mū
sų dienų neišliko nė vieno K. Donelaičio 
portreto, nebuvo tiksliai žinomas ir poeto 
kapas.

Vilniaus „Tiesa“ (kovo 29 d.) teigė, kad 
lietuvių mokslininkų speciali komisija jau 
atlikusi didelį darbą poeto gyventame Tol
minkiemy (rusai jį pakrikštijo Čistyje Pru- 
dy). Esą, prieš dvejus metus buvo rastas 
poeto kapas, o dabar, „po didelių, sudėtin
gų darbų“, pagal poeto palaikus ir kauko
lę buvo rekonstruotas K. Donelaičio auten
tiškas portretas. Jį aukštai įvertinę šios 
srities autoritetingi specialistai. (ELTA)

TAMOŠAIČIŲ PARODA VAŠINGTONE
Kanados ambasados Vašingtone patalpo

se balandžio 24 d. atidaryta dviejų lietuvių 
dailininkų, gyvenančių Kanadoje, Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių paveikslų ir ki
limų paroda. (ELTA)

MERGAIČIŲ REKORDAS
Moksleivė L. Sakelytė Kazlų Rūdoje įvy

kusiose varžybose pasiekė naują TSRS 
mergaičių rekordą, nustūmusi 3 kg rutulį 
16 m 50 cm.

O TSRS ir VDR plaukikių varžybose No
vosibirske vilnietė V. Burkauskaitė iškovo
jo dvi pirmąsias vietas. 100 m plaukdama 
krūtine, įveikė per 1 min. 16 sek. (naujas 
Lietuvos rekordas) ir 200 m per 2 min. 
44.7 sek.

A. GALDIKO PARODA
Čikagoje balandžio mėn. Čiurlionio gale

rijoje buvo surengta pomirtinė dail. Ado
mo Galdiko paroda.

Tai buvusi pati rimčiausia lietuviška 
dailės paroda šį sezoną.

Natūralus gyventojų prieauglis šių dienų 
Lietuvoje (dabar jis siekia 0,9 proc.) labai 
nedidelis, ir tai kelia rūpestį. Pramonę 
vystant, tai pagrindinis darbininkų papil
dymo šaltinis, ir jis aiškiai nepakankamas. 
Kitas šaltinis — iš kaimo išlaisvinama dar
bo jėga — jau dabar baigiamas išsemti.

Lietuvoje atrasti naftos klodai, tačiau 
esama nuomonių, kad nors tos naftos ko
kybė nemaža, tačiau atsargos nesančios di
delės. Be to. dalis naftos klodų po Baltijos 
jūros dugnu. Prof. Meškausko nuomone, 
žaliava ateičiai būsianti reikalinga, ir jos 
ištekliai sudarą „šimtus milijonus tonų“ 
Juos teks eksploatuoti, nors dar neaišku, 
ar Lietuvos pajūry būsiančios steigiamos 
naftos verslovės. Statant atomines elektri
nes Sovietų Sąjungoje, lietuviai siūlo to
kių elektrinę pastatyti ir Lietuvoje. (E)

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
'he Lithuanian House Ltd.. 1 Ladhroke 
Gardens. London. W.ll. Tel. 727 2470.

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil„ do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 18.(1113) 1970. V. 5.

SU VYSKUPU LONDONE
VYSK. A. DEKSNYS D. BRITANIJOS 

SOSTINĖJE
Balandžio 10 d. vakare Londono aero

drome atvykstantį čia pirmą kartą kaip ga
nytoją lankyti Britanijos lietuvių vysk. A. 
Deksnį sutiko Šv. Kazimiero Bažnyčios 
rektorius J. Sakevičiųs, MIC, Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirm. 
Stasys Kasparas ir DBLS sekr. Albinas 
Pranskūnas.

Sekmadienį, balandžio 12 d., Britanijos 
sostinės ir jos apylinkių lietuviai jau sku
bėjo sutikti ganytojo ir dalyvauti jo laiko
mose pamaldose.

Chorui giedant „štai didis ganytojas“, 
vyskupas procesijoje atėjo prie altoriaus 
su savo koncelebrantais kun. Klemensu 
Žalaliu, OFM, ir kun. dr. K. A. Matulaičiu. 
MIC.

Šv. Mišių metu vyskupas suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą Vytautui Briedžiui. 
Andriui Černiui, Vincui Dobbs, Linui Gi
rėnui, Ramūnui Girėnui, Kristupui Jurui. 
Pranui Neiberkai, broliams Viktorui ir 
Steponui Pakalniškiams, Kristinai Pukšty- 
tei, Marytei Stroliai, Stasiui Stroliai, Te- 
rencei Stuart, Gordonui Tredger ir sesu
tėms Nijolei ir Suzanai Wan-Stayn. Po to 
vyskupas pasakė savo pirmo pasimatymo 
su londoniškiais žodį ir pasidžiaugė, kad 
išblaškyti po visą vakarų Europą lietuviai 
bent Londone turi vienintelę lietuvišką 
bažnyčią su parapijos teisėmis.

Beje, vyskupas kaip tik dabar šventė pir
mąsias vyskupu paskyrimo metines.

i Pataisos ir papildymai
K. MUSTEIKIO

„PRISIMINIMŲ FRAGMENTAI“

Gražu ir naudinga, kai buvę prie mūsų 
valdžios viršūnių asmenys nušviečia mums 
praeities įvykius ir anuometinius jų pačių 
samprotavimus. Naudinga, kai tie sampro
tavimai yra nešališki (objektyvūs), teisin
gi ir yra perduodami be noro ir tikslo ki
tus be reikalo juodinti ar pažeminti.

Deja, šito negalima pasakyti perskaičius 
labai trumpus ir nelabai kruopščiai para
šytus K. Musteikio fragmentus.

Nidos Knygų Klubas atliko gražų darbą 
—- švariai ir dailiai knygelę atspausdino.

įžangos žodyje K. Musteikis pabrėžia: 
.„„pasakodamas ano meto įvykius, gali pa
dėti istorikui lengviau atkurti istorijos 
vyksmą“. Kaip gali istorikas atkurti isto
rijos vyksmą, jei pateiktieji fragmentai 
netikslūs, neteisingi, prasimanyti?

Nagrinėti visą knygelę užimtų daug vie
tos,, nes daug kas ginčytina. Dėl to pami
nėsiu tik ryškiausius ir man gerai žino
mus faktus.

K. Musteikį pažinau, kai jis 1928 m. bu
vo Karo Mokyklos inspektorium, o aš XIII 
laidos kadro kariūnu. Jis sudarė man įspū
džio gero, kruopštaus gaspadoriaus. mėgs
tančio bet kokį ūkį ir atskaitomybę. Nebu- 

. vo jis kariško sukirpimo žmogus.
Bet savo fragmentuose jis labai netiks

liai atvaizdavo 1934 metų birželio 7 d. įvy
kius. Aš buvau tų įvykių aktyvus dalyvis. 
Tikiu,- kad su manimi sutiks ir buvę kpt. 
(tada degraduoti) F. Neveravičius ir J. 
Krikščiūnas.

K. Musteikis dėl to sukilimo rašo: „Pa
sirodo, kad apie vidurnaktį husarų pulko, 
aviacijos, karo technikos ir 2-jo pėst. pul
ko dvi kuopos iš kareivinių nužygiavo j 
Kauno vidurmiestį, pražygiavo Laisvės 
alėja ir vėl dar prieš rytą grįžo į kareivi
nes... „Ne vienas tų dalinių neturėjo užda
vinio užimti kurią nors svarbesnę įstaigą“.

Iš 5 pėst. pulko žygiavo trys kuopos, vie
ną jų. 3-čią kulk., aš vedžiau. Kpt. Gumbi- 
nas su mokomąja kuopa liko pulko rajone 
sekti karo mokyklos veiksmų. Pulko bu
dėtojas buvo sukilėlių pakeistas. Mano bu
te, kuris turėjo bendrą įėjimą su pulko va
do pik. J. Vidugirio butu, buvo apsistoję 
trys aviacijos karininkai. Husarų pulko 
daliniai buvo užėmę stotį ir paštą. Aviaci
jos rajonas buvo sukilėlių žinioje. Prezi
dentūra buvo apsupta iš tolo, kad nebūtų 
sudarytas šiurkštus vaizdas. Policija buvo 
nuginkluota, ir ginklai sumesti vyr. štabo 
kieme. Vienas tankas išlaužė 3-čios nuova
dos vartus, nes ten policija nenorėjo nusi
leisti. Policijos nuginklavimas nevisur bu
vo švelnus.

Apie keturias kuopas laikėme išrikiuo
tas prie kar. štabo, kol vyko derybos su 
prezidentūra. Delegacija vyko du kartus j 
prezidentūrą. Faktiškai tai nebuvo sukili
mas, bet kažkoks farsas, nepatyrusių mė
gėjų pravestas.

Dėl gen. P. Kubiliūno K. Musteikis rašo: 
„Kubiliūnas labai gerbė Prezidentą. Buvo 
patenkintas režimu... Nėra abejonės, kad 
Bačkus. Narakas ir kiti sukilimo vadai vei
kė su Kubiliūno žinia, greičiausiai ir jo 
nurodymais. Kad kariuomenės daliniai bu
vo išvesti į gatvę be uždavinio ką nors nu
versti, suimti ar užimti, tai tas tik parodo 
Kubiliūno norą ne perversmą vykdyti, bet 
tik atkreipti dėmesį tų. kuriuos reikia pa
gąsdinti“.

Ar bereikia didesnės nesąmonės! Argi 
Kubiliūnas imtųsi tokio dalyko tik gąsdi
nimo sumetimais, jei tai kvepėjo aiškiu

Pamaldų metu giedojo lietuvių bažny
čios choras, vedamas Justo Čemio. Solo 
giedojo Birutė Valterienė, jai vargonais 
pritarė Vincas O'Brien.

2 vai. po pietų Sporto ir Socialinio Klu
bo salėje Londono Moterų šv. Onos Drau
gija, padedama parapijos komiteto, suruo
šė vyskupo garbei pietus, išpuošdama salę 
ir vyskupo sostą gausybe gėlių.

Pietų stalą palaimino vyskupas. Kun. dr. 
J. Sakevičiųs, MIC, pietų dalyvius supa
žindino su vyskupo asmenybe. Lietuvos 
Atstovas Vincas Ealickas pasveikino vys
kupą Londono lietuvių vardu, aptardamas 
ilgamečius gerus santykius tarp Atstovy
bės ir Lietuvių bažnyčios rektorių ir pa
sidžiaugdamas, kad šv. Kazimiero bažny
čia yra ne tik religinė, bet ir stipri lietu
viškumo tvirtovė.

Londono lietuvių vardu Gajutė Valtery- 
tė ir S. Kasparas įteikė vyskupui dovaną. 
Programos vedėjas S. Kasparas tada pa
kvietė vyskupą pasidalyti mintimis su su
sirinkusiais lietuviais.

Vyskupas pasidžiaugė, kad jam pirmą
sias savo vyskupystės metines tenka čia, 
Londone, švęsti, vienoje didžiausių lietu
vių kolonijų vyskupijoje. Po to pasidalijo 
įspūdžiais iš savo turėtosios parapijos gy
venimo.

Vyskupui pagerbti mūsų meninės pajė
gos pasirodė su programa. Mažasis jauni
mas, vadovaujamas Pranės Senkuvienės, 
Veronikos Jurienės ir Romualdo Senkaus, 
sudainavo „Ten, kur žaidžia Nemunėlis“.

karo lauko teismu ir sušaudymu? Šiuo at
veju reiktų tik bepročio.

Aš gi tvirtinu, kad apie birželio 7 d. per
versmą Kubiliūnas nieko nežinojo. Jo vie
na klaida, kad, prikeltas tą rytą iš lovos 
(jo butas buvo prie kar. štabo) ir atlydėtas 
į vyr. kar. štabą, nereagavo įsakymu: „Išsi
skirstyti į namus!“ žinoma, jis jautė, kad 
Pyragius, Narakas, Bačkis ir kiti būtų tuo 
metu nepaklausę. Atsimenu, kaip kpt. J. 
Krikščiūnas (dabar gyv. Vokietijoj) prasi
tarė: „Norėčiau būti toli nuo šios vietos“. 
Jeigu būtų Kubiliūnas vadovavęs, tai tas 
nors ir mėgėjų surengtasis sambrūzdis bū
tų šį tą davęs.

O Kubiliūnas visą laiką buvo pasyvus 
dalyvis — žiūrovas, liudininkas. Didžiau
sią vaidmenį sukilime vaidino Pyragius ir 
Bačkis. Kubiliūnas prasitarė tik tada, 
kai antroji delegacija nuvyko į pre
zidentūrą atsiklausti, „kas gi bus su mu
mis, jei tamsta nesutinki nei savo noru pa
sitraukti, nei dirbti su mūsų padiktuota 
vyriausybės sudėtim?“ Prezidentas pagal
vojęs pasakė: „Jūsų išsišokimo nusižengi
mas didelis ir turėtų būti smarkiai nu
baustas, bet kadangi jūsų yra nemažas 
skaičius, aš sutinku šią dieną pamiršti, jei 
tuojau grįšite Į savo darbovietes“.

Tada tik, išėjus iš audiencijos kambario, 
Kubiliūnas ištarė: „Girdėjote, ką p. Prezi
dentas pasakė? Tuojau grįžkite Į vietas... 
Aš vykstu sutvarkyti Šančių ir Karo mo
kyklos įgulų, kad jums netrukdytų grįžti“.

Tuo ir pasibaigė šis farsas.
Klysta K. Musteikis ir dėl sukilėlių bau

dimo. Klysta ir be reikalo įtaria S. Rašti- 
kį, kad jis po vizito Lenkijon susirgęs di
dybės manija. Klysta tyčiodamasis iš Raš
tikio kruopštaus ir pagal statuto reikalavi
mus apsirengimo. O svarbiausia — neįti
kėtina, kad per paradą Žaliajame kal
ne prezidentienė per prezidento adjutantą 
S. Žukaitį pakvietė K. Musteikį ir paklau
sė: „tai kada gi mūsų Staselis atvažiuoja“. 
Aš manau, kad prezidentienė turėjo dau
giau takto ne vietoje ir ne laiku kelti to
kios rūšies ir tokio stiliaus klausimą.

Prireikus galėčiau papasakoti apie tikro 
sukilimo užuomazgą, kuris buvo likviduo
tas kabinetiniu būdu. Tada sukilimas buvo 
planuotas aukštesnių laipsnių karininkų.

Netikiu, kad gen. Černius būtų pasisiū
lęs būti ministeriu pirmininku. Visiškai su
tinku su J. Gliaudės „Agonijoje“ išdėsty
tais tuo reikalu faktais, juoba kad jie ati
tinka ir S. Raštikio atsiminimuose nuošir
džiai išdėstytus faktus. J. Gliaudės pasa
kojimai tuo autentiški, kad yra paremti 
pagrįstais šaltiniais.

Anot K. Musteikio, S. Raštikio reikala
vimas didesnio atlyginimo ir uždrausti 
„neigiamas“ kalbas apie jį viešose vietose 
pasiekia aukščiausią nesąmonių punktą.

Man rodos, kad Krašto apsaugos minis- 
teriui reikėjo daugiau palaikyti ryšius su 
užs. reikalų ministerija ir atidžiau klausy
tis kariuomenės viršininkų pranešimų. Ta
da jis būtų geriau supratęs tarptautinę pa
dėtį, būtų nesutikęs, jog V. Vitkauskas iš
draskytų kariuomenę, ir būtų nereikėję pa
vojaus metu šauktis pagalbos Raštikio, ku
ris šešis mėnesius buvo visiškai ignoruoja
mas. Tada ir K. Musteikiui nebūtų reikėję 
bėgti į. vokiečių pusę, pasilenkus ir pra- 
lindus pro pasienio užtvarą, palikus myli
mąjį prezidentą vieną prieš grasinantį pa
sienio . policininką. K. Musteikis juk yra 
pirmasis, karys, šmurkštelėjęs pro pasienio 
užtvarą,

V. Amlruškevičius 

Pats jauniausias grupės narys Povilas Sir
vydas deklamavo V. Joniko „Lietuvių kal
ba“. Karališkąją muzikos akademiją lan
kąs Karolis Kusta skambino pianinu 
„Arią“ ir „Minuetą“. Toliau seka trumpas 
vaidinimėlis „Karališkoji šypsena“. Karo
lis Kusta išpildo pianinu Rondo, visa gru
pė sudainuoja „Plaukė žąselė“, Karolis 
Kusta išpildo du dalykėlius trombonu. 
Louisa Neibertaitė ir Fijona Wan-Stayn 
deklamuoja apie draugystę. Jaunesniųjų 
grupė užbaigia savo programą „Aš einu į 
svečius“.

Birutė Valterienė sudainuoja Kačanaus- 
ko „Kur prapuolė tas takelis“, V. Šimkaus 
„Oi greičiau, greičiau“, Tallat-Kelpšos 
„Mano sieloj šiandien šventė". Jai akom- 
ponuoja pianinu V. O'Brien.

Jaunieji sušoka tautinius šokius Žiogelį, 
Linelius, Šustą, Oželį ir užbaigia daina „O 
ramunėlė“.

Jonas Parulis su sūnumi Petru, vienas 
smuiku, kitas akordeonu, sugriežia „Avė 
Maria“, „Aš prisimenu namelį“, „Gražių 
dainelių“.

Grandies jaunimo choras, vadovaujamas 
Vinco O'Brien, pirmą kartą pasirodo su 
daina. Sudainuoja „Keliaujame su daina“, 
„Už Raseinių ant Dubysos“, „Lietuva bran
gi“.

Ta proga Grandies jaunimas, nepasiduo
damas vyresniesiems, įteikia savo dovaną 
vyskupui.

Po programos vyskupas kalbėjo jauni
mui, kad jo daug, kad jis nesigėdina pasi
rodyti tautiniais rūbais ir kalba savo tėvų 
kalba ir palaiko savo gražias lietuviškas 
tradicijas. Programai einant į galą, kun. 
dr. K. A. Matulaitis, MIC, pasiūlo sudai
nuoti „Ilgiausių metų“ mūsų garbingajam 
ganytojui.

Po pietų vyskupas pasiliko dar su londo- 
niečiais susitikti ir pasidalyti mintimis.

Iš tų iškilmių East London Advertiser 
išsispausdino jaunesniųjų tautinių šokių 
nuotrauką, pažymėdamas, kad jaunimas 
pasirodo savo vyskupui su tautiniais šo
kiais.

Savaitės bėgyje vyskupas A. Deksnys 
aplankė kardinolą John C. Heenan, vysku
pą Patrick Casey, kuris valdo Brentwoodo 
vyskupiją ir yra įgaliotinis kitataučių išei
vių reikalams, vyskupą C. Sipovič, MIC. 
Lietuvos Pasiuntinybę, Lietuvių Sodybą, 
lietuviškas kapines, Cambridge miestą.

TAUTINIS STEBUKLAS
BŪTI LIETUVIU

.„Kaip galima būti lietuviu?“ — paklau
sė mane juokais prieš keliolika metų atsi
tiktinai sutiktas vienas kolega amerikietis, 
man pritaikydamas garsų Montesquieu 
nusistebėjimą, liečiantį persus („Comment 
peut — on etre Persan?“ Red.).

Iš žilos senovės rūkų, kaip šešėlis, iški
lusi tauta, istorijos nustumta į Baltijos už
kampį, dviejų didžiųjų kaimynų — slavų 
ir germanų — prispausta, bet neprileista 
prie jūros; devynioliktojo amžiaus antroje 
pusėje išleista iš baudžiavos, miestelių 
daktarų ir bažnytkaimių vikarų prikelta 
tautiniam atgimimui. Kokias teises tokia 
tauta turi į laisvą gyvenimą?

Iš gelmių kylantis pasididžiavimo jaus
mas — tai pirmas atsakymas į klausimą, 
kaip šiandien žmogus gali būti ir sakytis 
lietuviu? Pasididžiavimas ne tiek karaliais 
ir kunigaikščiais — kokia tauta jų neturė
jo! — ne tiek Algirdais, kalavijais trupinu
siais Maskvos vartus, ne tiek Vytautais, 
mušusiais vokiečių ordinus, kiek tuo ilgu 
keliu, kuriuo per trumpą laiką, per tris ke
turias kartas, lietuvių tauta nužengė nuo 
dūminių pirkių, nuo medinio šakoto arklo 
iki moderniškų visuomeninių struktūrų, 
iki mokslo ir technologijos apvaldymo, iki 
savitų kultūros vertybių sukūrimo. Tauta 
— tai ne tik jos garbinga ar liūdna praei
tis. ne tik dabarties neišskaitoma, dažnai 
nesuprantama mišrainė, kur neatskirsi 
niekšybių nuo žygdarbių; tauta — tai jos 
sukauptas energijos krūvis, jos atsisaky
mas priimti kolektyvinę mirtį, jos veržlu
mas gyventi.

Dvidešimtojo amžiaus pirmojoje pusėje 
šią tautą ištiko stebuklas. Tautai susidarė 
galimybės išsireikšti organizuotomis for
momis, įsikūnyti valstybe. Apie tą nepri
klausomą valstybę galima daug ko pasaky
ti, ir gero, ir blogo. Vienos vyriausybės bu
vo demokratiškos, kitos — mažiau demo
kratiškos. Jinai vieniems davė žemės, ki
tiems nedavė, dar kitus išsiuntė į Brazili
ją ar į Prancūzijos anglių kasyklas. O 
svarbiausia: tauta išlaikė savo brandos eg
zaminus. Lietuviui pasidarė savaime aiš
ku, kad jis ne lenkas ir ne gudas, o lietu
vis. Jam tapo savaime aišku, kad jis turi 
teisę, kaip ir kiti, savarankiškai tvarkytis 
ir gyventi. Kitaip sakant, būti lietuviu jam 
pasidarė natūralus, normalus, kasdieniš
kas jo gyvenimo būdas.

Atėjo nauji laikai, bet jau niekas neiš
brauks iš tautos istorijos tų dvidešimties 
metų. Ar lietuvis šiandien gyvena Lietuvo
je. ar Prancūzijoje, ar Amerikoje — jo bū
das būti lietuviu yra toks, o ne kitoks dėl 
to, kad tarp 1918 ir 1940 metų tauta nešio
jo — gražiau ar prasčiau pasiūtą, — bet 
savą valstybinį rūbą.

Lietuvių tautos dabartis gali būti api
brėžiama vienu sakiniu: ar imsi visą tau

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
Muzikai ir poetai

JAV gyvenantis kompozitorius St. Gai- 
levičius yra sukūręs naujų dainų. Viena jų 
yra moterų chorui pagal poeto B. Braz
džionio žodžius „Mūsų žemė Lietuva“, ant
ra ■— mišriam chorui „Oi, toli, toli“, žo
džiai poeto J. Mikuckio.

Daugiausia kompozitoriai mėgsta pasi
rinkti tam tikro poeto tekstus sukurti mu
zikai. Pvz.. kompozitorius J. Gaidelis pasi
renka poetą St. Santvarą, D. Lapinskas K. 
Bradūną, o Er. Budriūnas Bernd. Braz- 
džionį.

Šiuo metu kompozitorius Bronius Bud
riūnas yra sukūręs įžanginę giesmę „The 
Baltic story“ draminiam veikalui, kurį pa
rašė Kanadoje gyvenantis John Hovard. 
Giesmės autorius yra estas Gustav Suito, 
ir giesmė vadinasi „Rise my Ringing 
Word“.

Mūsų skautai „Skautų aide“
„Skautų Aido“ 1969 m. Nr. 8 skautų va

das J. Maslauskas tęsia aprašymą pernai 
metais įvykusios Anglijoje lietuvių skautų 
jubiliejinės stovyklos Healey Park.

Aprašymas yra iliustruotas.

Dailės paroda
JAV, Brooklyne, įvyko didelė lietuvių 

dailės paroda.
Parodoje dalyvavo 32 dailininkai, jų tar

pe A. Galdikas, V. Ignas, V. K. Jonynas, V. 
Kasiulis, V. Kašuba ir kiti.

Buvo išstatyti 136 tapybos, skulptūros ir 
grafikos kūriniai.

ŽIEMOS PRADŽIA
Australioje balandžio mėnesį jau prasi

dėjo žiema.

Parapijos vadovybė dėkinga Moterų šv. 
Onos Draugijai už suruoštus pietus, Adelei 
Kriaučiūnienei ir Mikalinai Parulienei už 
salės išpuošimą, meninės dalies dalyviams 
už programą ir visiems dalyviams, kurių 
buvo 120. Kartu ji labai apgailestauja, kad 
nebuvo galima daug žmonių priimti pie
tums, nes mūsų salė tokiam reikalui per 
maža.

S. Kuršis

tą, ar pavienį individą, ar kalbėsi apie lie
tuvį Lietuvoje, ar plačiame pasaulyje — 
lietuvis šiandien tautinės mažumos ar tos 
mažumos atstovo būklėje — nepatogi si
tuacija. Ji ugdo nepasitikėjimo savimi, sa
vo menkavertiškumo jausmus. Lengviau
sias kelias iš tos padėties išeiti: iš gero lie
tuvio pasidaryti blogu prancūzu, antraei
liu amerikiečiu ar rusu. Tačiau tautine 
mažuma pasijutimo kompleksas gali duoti 
ir griežtai priešingų rezultatų: žydų, armė
nų, koptų pavyzdžiai rodo, kad tautinės 
mažumos, svetimų apsuptos, išvysto, at
virkščiai, savimi pasitikėjimo, savo prana
šumo, naujų gabumų ir dar stipresnio soli
darumo jausmus. Pasijutimas svetimoje 
aplinkoje skirtingu nuo kitų suteikia daž
nai naujos, papildomos energijos savo as
meninę vertę parodyti, savo tautinį išdidu
mą nuveiktu darbu pagrįsti.

Tokį tautinį išdidumą, tokį lietuvio as
meninės vertės supratimą neabejotinai ro
do šiandien lietuvių tauta savo žemėje, ši
toks lietuviškumo supratimas — nežiūrint 
paviršutinių kivirčų, dirbtinų audrų van
dens šaukšte — vyrauja ir pasaulio lietu
vių išeivijoje. Reikia tik minutei užmiršti 
kasdieniškas smulkmenas, dažnai nelei
džiančias matyti esminių dalykų, ir nuste
bęs išvysi, kaip ir Paryžiaus fabrike, ir 
New Yorko dangoraižio biure, ir Etiopijos 
džiunglėse lietuvis tvirtai neša savo kaip 
lietuvio vardą, kad jis visur taiko savo el
gesį pagal tam tikrą, dažnai nesąmoningą 
idealų lietuvio vaizdą.

Būti mažuma, būti mažumos atstovu — 
tai ne tik saugoti savo tautinio išdidumo 
jausmą. Tai kartu ir prisitaikyti prie dau
gumos, įsiterpti į tą daugumą tam, kad iš- 
vystytum savo asmenines ir tautines gali
mybes. Išlieka tik tie individai, kurie suge
ba. savęs neparduodami, surasti sau vietą 
juos supančioje visuomenėje. Išlieka tik 
tos tautinės mažumos, kurios, saugodamos 
savo tautinę asmenybę, intuityviai žino pa
gal dabar madoje esančią formulę, iki kol 
galima eiti „per toli“. Tai tautos, kurios 
turi istorinį patyrimą ir istorinę kantrybę.

Lietuvių tautos išmintis: mokėti išlaukti.
A. J. Greimas

(iš Prancūzijos Lietuvių Žinios)

Seniausi laikraščiai
Pirmutinis lietuviškas laikraštis „Gazie- 

ta Lietuviszka“ buvo išleistas New Yorke, 
JAV, 1879 m. Jį išleido Mykolas Tvaraus- 
kas. pabėgęs iš Suvalkijos nuo rusų žan
darų persekiojimo. Negaudamas pakanka
mai prenumeratorių, laikraštis likvidavosi 
1892 m.

Pietų Amerikoj seniausias lietuvių laik
raštis yra Argentinos Lietuvių balsas. Jo 
amžius 42 metai.

RiMčiAjjyĮ
PAGARBA MOTINAI

„Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai 
gyventum žemėje“ (2 Moz. 20,12)

Motina yra pirmoji savo vaikelių moky
toja. Ji tai daro su didele kantrybe ir mei
le. Iš motinos išmokome kalbėti ir melstis. 
Jos palaiminga įtaka eina per visą žmo
gaus gyvenimą.

Kaip geros, pamaldžios motinos pavyz
dys gali patarnauti Dievo Tarno arkivys
kupo Jurgio Matulaičio motinos įtaka savo 
jaunam sūnui. Kai mirė tėvas. Jurgis bu
vo baigęs trejus metelius. Motina, Uršulė 
Matulaitienė, buvo paliegus, nuolat sirgo. 
Prie jos lovos atsiklaupęs Jurgutis išmoko 
kalbėti poterėlius, vaikiškas maldeles, ir 
jis pasekė savo pamaldžios motinos pavyz
dį.

Abiejų tėvų pašaukimas yra labai dide
lis ir garbingas Bažnyčioje. Bet religinis 
vaikelių auklėjimas prasideda ant motinos 
kelių. Motina visada atsiduoda savo vai
kams, juos mokydama, auklėdama, maitin
dama ir ligoje slaugydama. Todėl vaikų 
pagrindinė pareiga savo motinai yra meilė 
ir dėkingumas.

Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius 
(1801-1875) šauniai pagerbė savo motiną 
Petrapily. Jis — ūkininko sūnus. Kai norė
jo įstoti gimnazijon. turėjo virsti „bajoru“ 
ir pasivadinti „Volončevskiu". Išėjęs moks
lus, tapo kunigu, gavo teologijos kandidato 
mokslo laipsnį 1828 m., o 1842 m. įsigijo 
Vilniuje teologijos daktaratą. Petrapilyje 
dirbo trejus metus. Varnių seminarijos 
rektorium buvo penkerius metus ir nelauk
tai tapo paskirtas Žemaičių vyskupu 1850 
m. vasario 24 d. Jam pavydėdami poaukš- 
čio ir garbės, sąmokslininkai norėjo jį vie
šai pažeminti, kaip kaimietį, konsekracijos 
į vyskupus iškilmėse. Pagrobė jo motinėlę 
su kaimiškais rūbais iš lauko, atgabeno 
Petrapilin ir. prasidedant pietums, atvedė 
vyskupo motiną. Ją pamatęs, vyskupas 
Motiejus paliko svečius, visiems pristatė 
savo motiną, pabučiavo jai ranką ir paso
dino į pirmąją vietą.

Mūsų pareigos
Visi turime tėvus ir motinas. Dievas įsa

kė savo tėvus gerbti. Skaitome šv. Rašte: 
„Gerbk savo tėvą visa širdimi ir neužmiršk 
savo motinos skausmų, kad be ji; fu.we\jū- 
turn užgimęs, ir daryk jiems gera taip, 
kaip jie tau yra darę“ (Ekkli. 7, 29-30).

Trys pagrindinės pareigos mus saisto: 
reikia savo tėvą ir motiną mylėti, juos tin
kamai pagerbti ir jų klausyti. Bet klusnu
mas yra sąlyginis, nes Dievo reikia klau
syti labiau, negu žmonių.

Tėvai yra didžiausi geradariai žemėje. 
Juos mylėdami, reiškiame dėkingumą ir 
norime jiems gera, o savo gražiu elgesiu 
teikiame jiems džiaugsmo. Kai tėvai pa
tenka į vargą, kiek galėdami juos sušelpia
me. jų silpnybes kantriai pakenčiame ir 
meldžiamės už gyvus ir mirusius savo tė
velius ir motinėles.

Motinos diena yra tam. kad atsimintume 
savo gyvą ar jau mirusią motiną ir paro
dytume jai savo meilę bei dėkingumą.

Pats Išganytojas mylėjo, gerbė ir rūpi
nosi savo motina, švč. mergele Marija. Pa
sekime jo pavyzdžiu.

K. A. M.

Dailininkai Košubai
Aleksandra ir Vytautas Košubai yra pla

čiai ir garsiai pasižymėję amerikiečių tar
pe kaip dailininkai. Aleksandra yra kera
mikė, o Vytautas — skulptorius. Jie savo 
darbais puošia milijoninius Amerikos dan
goraižius.

Likimo galia
JAV Lietuvių opera Chicagoje ruošiasi 

pastatyti Verdi 4 veiksmų su prologu ope
rą Likimo galia. Jos dirigentu ir meno va
dovu pakviestas prof. Vyt. Marijošius. 
Premjera įvyks balandžio 18 d. Chicagoje.

Lietuvių sodyba Australijoje
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos 

Draugija iš socialinio aprūpinimo įstaigos 
išsirūpino dviejų akrų (netoli hektaro) že
mės sklypą ir jame statys pensininkams 
namus.

Ta įstaiga yra pažadėjusi 2 trečdalius pi
nigų statybai, o pati draugija savo fonde 
turi 8.000 dolerių.

Jaunuolių ansamblis
Kanadoje Montrealyje susibūrė 50 jau

nuolių (kai kurie jų dar tik 10 metų) ir 
įkūrė „Gintaro“ ansamblį. Jie deklamuoja, 
dainuoja, šoka tautinius šokius, bet pa
grindinė ir stipriausia šio ansamblio dalis 
— lietuvių liaudies instrumentų orkestras.

Tą orkestrą sudaro kaimo piemenėliu 
rageliai, lumzdeliai, birbynės, kanklės ir 
kiti liaudies instrumentai. Visos progra
mos atliekamos be dirigento.

Ansamblio vadovas Zigmas Lapinas. 
Jam talkininkauja H. Lapinienė ir J. Kli- 
čienė.
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Po Chicagos dang
Svečiai iš Lietuvos. Čia atvažiuoja daug 

lietuvių giminių ir, pabuvę 3-6 mėnesius, 
grįžta Lietuvon. Jie čia jaučiasi laisvi ir ką 
nori daro, kur nori eina, važinėja po visą 
Ameriką. O koks priešingas svečių priėmi
mas yra Lietuvoj! 5-10 dienų sostinėj Vil
niuje, visur sekiojami ir net gaudomi, jei 
kas pabando nuvažiuoti į . gimtąjį sodžių. 
Nuvykusieji grįžę sako, kad baisių pinklių 
komunistai bando kiekvienam paspęsti. 
Grįžusieji į Lietuvą slaptai perduoda čia 
giminėms žinias, kad juos apiplėšia, atima 
dovanas, ką čia buvo gavę, kontroliuoda
mi net nurengią plikai, kiti dingsta be ži
nios.

Privačių mokyklų klausimas Chicagoje 
labai aktualus, nes jos. ypač katalikiškos, 
nebegali išsilaikyti. Dėl ko? Daug seselių 
palieka vienuolynus, o jos beveik už dyką 
mokydavo. Be to, kard. Cody viešai televi
zijoj pareiškė, kad jam nekyla jokios prob
lemos maišyti baltųjų išlaikomose mokyk
lose juodukus. Jiems net kelis milijonus 
dolerių davęs. Tikintieji ir tėvai tuo labai 
pasipiktino, todėl aukos ne tik mokyklų, 
bet ir bažnyčių išlaikymui labai sumažėjo. 
JAV katalikai 1969 m. turėjo 10.406 pra
džios mokyklas. 2.181 aukštesniųjų. 297 ko
legijas ir universitetus su 435.716 studen
tais. Konstitucija neleidžia šelpti tų mo
kyklų valdžios lėšomis. Lietuvių Prekybos 
rūmų stipendijas šįmet gaus keli lietuviai 
moksleiviai. Stipendijos po 250-500 dol. 
skiriamos ketveriems metams. Praeitais 
metais tokias stipendijas gavo 6 mokslei
viai. Lietuvos Vyčiai rengia ekskursiją j 
Romą — į Lietuvos kankinių koplyčios ati
darymą

Vyčių organizacijos seimas įvyks Chica
goje rugp. 19-23 d. d. Chicagoje vyčiai turi 
savo salę, dalyvauja su savo choru šventė
se ir LTV programoj. Chorui vadovauja 
muz. F. Strolia.

um
Simpoziumą balandžio 12 d. suruošė Lie

tuvių Mokytojų s-ga. Tema: ..Bažnyčia ir 
lietuvybės išlaikymas“. Jame dalyvavo su 
paskaita kun. Pr. Geisčiūnas iš New Yorko. 
Jis išdėstė dabartinius Bažnyčios persior
ganizavimo įvykius. Kalbėjo ir Chicagos 
veikėjai V. Šimkus, K. Bružas. Al. Regis, 
mokyt. Rudys. T. Blinstrubas, stud. Povil- 
čiūtė, mokyt. Gulbinskas ir kiti. Simpoziu
me išryškėjo, kad lietuvių parapijose lie
tuvybė silpnėja. Kur ji dar palaikoma li
tuanistinėse mokyklose, tai tik tėvų rūpes
čiu. Bėda, kad tremtinių klebonų čia nėra, 
o čiagimiai nesirūpina, kad vaikai lietuviš
kai priimtų šv. Komuniją, neskatina jauni
mo dalyvauti pamaldose. Kviečiami buvę 
tremtiniai kunigai įsijungia į kovą už lie
tuviškas parapijas ir padėti tėvams ir vi
suomenei. Prieita išvados, kad reikia trem
tiniams jungtis į parapijas, pamažu dirbti 
ir prieiti padėties, kad maži vaikai ir jau
nimas kartu su tėvais galėtų lietuviškai 
melstis ir giedoti.

Buvo ir labai piktų pasisakymų prieš 
dvasiškiją. Lietuvių kalbos katedra Chica
gos universitete jau susilaukė visuomenės 
paramos. DLK Birutės skyriaus valdyba 
nutarė užsakyti „Encyclopedia Lituanica“. 
Universitetas nuoširdžiai priėmė dovaną. 
Įsteigtas lituanistinėms studijoms remti 
komitetas, kurin įeina dr. G. Batukas, dr. 
A. Razma, K. Girvilas, dr. F. Kaunas, dr. 
E. Ringus. J. Žibienė. Prekybos Rūmų 
pirm. K. Oksas ir kun. dr. J. Prunskis.

Bern. Brazdžionio knyga „Poezijos pil
natis“ jau pasiekė Chicagos lietuvius. Ji 
puošniai išleista. Mes, poezijos mylėtojai, 
ja džiaugiamės. Gaudėme ir VI. Šlaito poe
zijos knygą, bet jo mažutė. Pasigėrėjome 
kan. Vaitkaus kūriniais, tačiau „Poezijos 
pilnatis" įspūdingiausia.

Liet. R. Katalikų susivienijimas Chicago
je net turi savo apskritį su keliolika sky-

SAaitytaju Caudiai

rių. Apskrities valdybą sudaro pirm. A. 
Budris, sekr. dr. P. Jokubka. kas. Sireči- 
kas, kvotėjas dr. Danilevičius, teis, pata
rėjas dr. K. Šidlauskas, inform. St. Jūras. 
Viename valdybos posėdyje nutarta, kad 
gera būtų turėti „Drauge" atskirą skyrių 
apie susivienijimo veiklą, be to. padažninti 
savo laikraščio „Garso“ leidimą, dabar jis 
labai retai pasirodo.

LRKS yra labai didelė apdraudos pobū
džio organizacija, turi kelis milijonus do
lerių savo žinioje. Centras Wilkes Barre. 
PA.

Jos pirm. L. Šimutis, buvęs ilgametis 
„Draugo“ redaktorius, yra jau išėjęs į pen
siją ir rašo atsiminimų knygą iš veiklos.

Vaižganto šimtmečio minėjimas įvyko 
balandžio 12 d. McKay pradžios mokykloj. 
Jį organizavo ir pravedė Neo-Lithuania 
korporacija. Žmonių buvo pilna salė. Iš
kilmingai su vėliavomis įžygiavo organi
zacijų atstovai, atidarė dr. Kriaučeliūnas. 
buvo trys trumpos paskaitos ir meninė 
programa. Tai parodė rengėjų sugebėjimą 
neišvarginti publikos. Paskaitininkai buvo 
prof. Augustinavičienė. kun. Garšva ir 
prof. dr. Ramūnas iš Kanados. Buvo de
klamacijų ir Aidučių choras. Visa tik tru
ko porą valandų.

Chicagoje turime jau du filmų gaminto
jus. Tai Lietuvių televizija, o dabar iškilo 
ir kun. Kezio studija. LTV jau pagamino 
Lietuvos veteranų „Ramovės“ filmą „Iš 
praeities į dabartį", o kun. Kezys su foto 
studija „Penktoji tautinė stovykla“ iš 
skautų gyvenimo. Abu filmai įdomūs, ir 
Chicagos lietuviai gausiai rinkosi jų pasi
žiūrėti.

Dar ruošiamas mūsų žymesniųjų valsty
bininkų ir veikėjų filmas. Visi filmai yra 
garsiniai.

Nemaža filmų yra prisukęs Martinkus, 
Sakadolskis, jų keli tūkstančiai pėdų guli 
mano filmų bagaže, tik dar reikia jas re
daguoti ir paversti garsinėmis. Tam. žino
ma. reikia skirti dar daug pinigų.

Marquette Parke „Lithuanian Plazoj“ 
jau kelinti metai veikia kasdieninė litua
nistinė mokykla, kurios direkt. yra Pr. 
Razminas. Seselės ir parapijos vadovybė tai 
mokyklai klestėti suteikia geriausias sąly
gas. Išeinamas 8 metų kursas. Pradžios 
mokyklos kursą einantieji vaikai išklauso

LIETUVOJE
Drabužiai biaurina moteris

Kovo mėn. „švyturyje“ laiškų skyrelyje 
J. Černiauskienė, pagirdama Lietuvos par
duotuvėse dirbančių moterų aptarnautojų 
dailią aprangą, nusiskundžia, kad gamybi
ninkių. statybininkių ir žemės ūkio dar
buotojų drabužiai tikrai nekokie.

Ji rašo: „Labai nemalonu išvysti staty
bininkę. apsivilkusią per dideliu kombin- 
zonu, apsiavusią per dideliais batais, ry- 
šinčią nešvaria skarele“.

Apie kolchozų moteris ji pasisako šitaip: 
„Esame matę fermose dirbančias moteris 
ir merginas, tikrai pasigailėtinai atrodan
čias — įsispyrusias į guminius vyriško dy
džio aulinukus, apsivilkusias ne pagal ūgį 
chalatus. Iš kur bus ta smagi, pakili darbo 
nuotaika, jeigu taip išdarkoma, subiauri- 
nama moters išvaizda?“

J. Černiauskienė yra girdėjusi, kad Vil
niaus modelių namai yra paruošę gerų 
darbo rūbų projektų, o siuvimo fabrikai 
galėtų tai įgyvendinti.

Išradimai
Vilniaus „Tiesa“ rašo, kad pernai Vil

niuje įvyko kasmetinė išradimų savaitė. 
Buvo išstatyta 77 nauji išradimai.

Vertinimo komisija geriausiu išradimu 
pripažino grupės vilniečių inžinierių su
kurtą „unifikuotą magnetinę galvutę“. Ši 
nauja galvutė pakeičia magnetofonams 
vartojamas įvairias galvutes.

Reti grybai
Stasys Račkauskas, Skuodo rajone. Mo

sėdžio miestelyje, rugsėjo mėn. rado kukur- 
dvelkį (grybą), kuris svėrė 1.76 kilogramo.

Panevėžio rajone Bronius Tarutis rado 
grybą, kurio koto nebuvo matyti. Pasirodo, 
tai buvo du baravykai ir svėrė 3.15 kilo
gramo.

O Varėnos miške buvo rastas nepapras
tas grybas. Tai du tėveliai, kartu išaugę iš 
žemės, o iš jų kepurių išdygusi dukra. Gry
bautoja Jolanta Čeplauskaitė sako, kad 
Varėnos gyventojai tokia grybų šeima la
bai stebėjosi.

Vargonininkai buvo suvažiavę iš visos 
Sov. Sąjungos ir muzikavo puikiais restau
ruotais istoriniais J. Radavičiaus vargo
nais Paveikslų galerijoje (katedroje).

Buvo išpildyta Bacho (taip pat Bacho 
„Vargonų mišios"), Frameso, Listo ir kitų 
18-19 amžiaus kompozitorių kūriniai.

Lietuviai vargonininkai palikę geresnį 
įspūdį už. kai kuriuos svečių išpildymus.

Apgailestaujama, kad užsienio vargoni
ninkai kol kas aplanko Maskvą, Leningra
dą. Rygą, bet tik retais atvejais užsuka į 
Vilnių.

„TIESOS" TAURĖS KROSAS
Balandžio 19 d. Klaipėdos „Žalgirio“ sta- 

dijone įvyko lengvosios atletikos sezono 
atidarymas.

Atidarymas prasidėjo tradiciniais kro
sais, kuriuose dalyvavo iš visos Lietuvos 
suvažiavę daugiau kaip 200 sportininkų.

Varžybos buvo suskirstytos į tam tikrus 
nuotolius, bet pats didysis susidomėjimas 
buvo 8 km bėgimas. Atkaklioje kovoje su 
R. Bite ir P. Šimonėliu, pirmąją vietą lai
mėjo pasaulio rekordininkas V. Dudinas.

„Tiesos“ laikraščio taurę ir diplomą jam 
įteikė vyr. red. pavaduotojas D. Šniukas.

DERWINSKI IR PALECKIS
„Dirvos“ kovo 18 d. J. Janušaitis rašo, 

kad Amerikos kongresmanas E. Derwinski 
yra „vienas iš nedaugelio kongreso narių, 
kuris visomis jėgomis dirba Pabaltijo tau
tų išlaisvinimui“.

E. Derwinski pažymėjo, kad lietuvius se
nai pažįstąs ir jų reikalus gerai suprantąs. 
Lankydamasis Vilniuje, jis buvo susitikęs 
su Justu Paleckiu ir kelis kartus jam pri
minė Lietuvos okupaciją. J. Paleckis po to 
pasikalbėjimo kreipęsis į Valstybės depar
tamentą, prašydamas kongresmaną išmesti 
iš amerikiečių delegacijos.

STRAIPSNIS APIE G. MIKELLĮ
Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 

pirm, pavaduotojas Vyt. Kazakevičius iš
spausdino straipsnį „švyturio“ žurnale ko
vo mėn. apie Australijos lietuvį aktorių

DĖL ENCYCLOPEDIA LITUANICA
Pone Redaktoriau,
„E. Lietuvio“ 15 nr. buvo atspausdintas 

R. E. Maziliausko straipsnis „Pirmojo to
mo derlius“, kuriame recenzuojamas lietu
vių enciklopedijos anglų kalba „Encyclo
pedia Lituanica“ pirmasis tomas. Straips
nyje visai teisingai sakoma, kad šis leidy- 
binis užmojis yra labai reikalingas ir svar
bus. Leidinys labai naudingas ne tik mu
sų jaunajai kartai, kuri nebus tobulai iš
mokusi lietuvių kalbos, bet ir svetimie
siems, kurie žinių apie Lietuvą būtų pri
versti ieškoti kitur, dažnai iš nevisai ob
jektyvių šaltinių.

Todėl „Encyclopedia Lituanica“ leidėjai 
turi susilaukti ne tik pagyrimų už gražų 
užmojį, bet ir mūsų išeivijos paramos pre
numeratos pavidalu. D. Britanijos liet, or
ganizacijos turėtų ją užsakyti savo biblio
tekoms ir pagal išgales taip pat užsakyti 
universitetų ar viešosioms bibliotekoms, 
kur tas leidinys pats negalės patekti.

Tačiau norint, kad tas leidinys kuo pla
čiau paplistų, reikėtų apdairiau rašyti ir 
recenzijas. Čia noriu atkreipti dėmesį į ne
tikslumus, kuriuos R. E. Maziliauskas su
rado tame enciklopedijos tome.

Man taip pat nesuprantama, kodėl lietu
vių istorikai pasirinko vadinti didžiąją ku
nigaikštystę — „principality“, o ne „Grand 
Duchy“, kaip kad daro žymieji anglų ir 
amerikiečių istorikai, kalbėdami apie Vy
tauto valstybę. Paimkime prof. George 
Verdansky, Yale universiteto profesoriaus, 
istorinius veikalus ar John Fennell. Oxfor- 
do u-to profesoriaus, veikalus ar kitų ang
losaksų rašytas knygas. Visur matysime 
Vytautą rašomą kaip „Grand Duke of Li
thuania“. Tai kodėl jį reikėjo pavadinti 
princu? Tai gal galės išaiškinti mūsų isto
rikai.

Galima sutikti, kad tame leidinyje yra 
ir kai kurių kitų netikslumų, bet tenka la
bai atsargiai vertinti anglų žodžių vartose
ną. Dažnais atvejais negalima visiškai pa
sitikėti žodynu, kaip tai daro R. E. Mazi
liauskas. versdamas į anglų kalbą žodį „vi
suomenininkas“. Jis galvoja, kad „iškiles
nį įspūdį daro public leader“. Deja, toks 
lyderis nėra naudojamas gyvojoje anglų 
kalboje, o jeigu ir būtų naudojamas, tai jis 
neatitiktų lietuviškos sąvokos, nes visuo
menininkas tik labai išimtinais atvejais 
yra lyderis. Todėl visai teisinga, tą žodį 
verčiant į anglų kalbą, naudoti įvairius, 
kiekvienam asmeniui labiausiai tinkamus 
apibūdinimus. Apskritai paėmus, artimiau
sias aptarimas būtų „public figure“ ar 
„public-spirited person“.

Krašto administracinis padalijimas ang
lams geriausiai bus suprantamas, jeigu ap
skritis bus išversta į „county“, kaip kad 
yra padarę enciklopedijos redaktoriai. Jei
gu būtų padarę, kaip siūlo R. E. Maziliaus
kas, ir pavadinę apskritį „district“, tai bū
tų gana netikslu. Anglijoje „rural dist
rict“ reiškia valsčių, o „county“ — apskri
tį. Todėl tokie žodžiai angliškai kalban
tiems yra geriausiai suprantami. Seniūni
jų ir seniūnų Anglijoje visai nėra, todėl 
nereikia nei bandyti jų versti į anglų kal
bą. Bavadinti jas „hamlet“ būtų irgi ne

tikslu. nes tas žodis reiškia kaimą. Jis 
Anglijoje yra retai užtinkamas, nes čia 
daugiausia yra bažnytkaimių — „village“.

Reikia sutikti su R. E. Maziliausku, kad 
Knygų rūmus, išversti į „Hali of Books" 
buvo netikslu. Dar blogiau būtų buvę pasi
naudoti M. patarimu ir išversti į „cham
ber“. Tai būtų visiškai nesuprantama. Ver
tėjas turėjo suprasti, kad Vilniuje įsteigti

ir lietuvių kalbą. Kitose parapijose litua
nistinės pamokos būna tik šeštadieniais.

Balys Brazdžionis

Vargonų muzikos festivalis
Vasario mėn. baigėsi antrasis Vilniaus 

vargonų muzikos koncertinis festivalis.

LABDAROS DARBAI
Knygų- Rūmai yra■' centrinė valstybinė- 
biblioteka, kokių yra kiekvienoje valstybė
je. Jos vadinamos įvairiai: Londone — 
Library of the British Museum, Vašingto
ne — Congress Library. Tai istoriniai pa
vadinimai. Bet dabar, kai Londone ruošia
masi statyti naujus rūmus tokiai bibliote
kai, tai tie knygų rūmai bus vadinami „Na
tional Library“ — valstybinė biblioteka. 
Taip turėtų būti verčiami į anglų kalbą ir 
Knygų Rūmai, jeigu norime, kad anglai 
suprastų, kas juose yra.

Tokios apimties darbe visuomet pasitai
kys pora netikslumų, bet tai nesumažina 
knygos vertės. Lietuvių visuomenė turi bū
ti labai dėkinga profesoriui R. Sealey, kurį 
mes Anglijoje gerai pažįstame, ir jo žmo
nai Danguolei Sadūnaitei, kad jie tiek 
daug prisidėjo prie šio leidinio pasirody
mo. Malonu taip pat pasveikinti jaunes
niosios kartos atstovus, kurie (baigę aukš
tuosius mokslus Anglijoje) talkininkavo 
redaktoriams, versdami į taisyklingą ang
lų kalbą lietuviškus tekstus. Tenka palin
kėti jiems visiems nepailsti, ruošiant toli
mesnius tomus.

Mūsų uždavinys — praskinti tai enciklo
pedijai kelią į bibliotekas ir j savo knygų 
lentynas.

J. Vilčinskas

DAR DĖL KALENDORIAUS
Manau, kad ir Nidos knygų leidykla nė

ra griežtai nusistačiusi, jog būtinai kiek
vienais metais turėtų būti kalendoriaus 
lentelė su Vyčia. Visas reikalas yra tas 
naujos klišės padarymas, kuris susijęs su 
piniginėmis išlaidomis. Todėl siūlau tarp 
nenorinčių kalendoriaus su Vyčia ir Nidos 
■knygų leidyklos tokį kompromisą: nenorin- 
■tieji toliau su Vyčia kalendoriaus priside
da savo finansais, o leidykla darbu ir pa
gamina naują kalendoriaus lentelei klišę. 
Sakysime, pagamina su Basanavičium, Ku
dirka, žemaite ar kitais įžymiais lietuvių 
portretais, kurie galėtų būti visiems priim
tini. Tuomet, susiradus rėmėjų naujoms 
klišėms pagaminti, galėtų būti kalendo
riaus lentelės motyvas keičiamas kiekvie
nais metais.

Vien tik iš Nidos knygų leidyklos nega
lima reikalauti, kad ji kiekvienais metais 
keistų klišę, kadangi kalendorius, tikriau
sia. pardavinėjamas tik savikaina. Tokio 
kalendoriaus ir už tiek pinigo negausi 
pirkti Vokietijoje. Tur būt. kad tas pats 
yra ir Anglijoje bei kitur. Tuomet yra vi
siškai suprantama, kad leidykla, taupyda
ma lėšas, neįstengia iš savo ištekliu kiek
vienais metais pagaminti naują kalendo
riaus lentelei klišę. Todėl reikia leidyklai 
pagelbėti, ir turėsime su nauju motyvu ka
lendoriaus lentelę.

J. Pyragas

'"1967 m.’ Įsteigta,' Labdarcs-draugija Vo
kietijoje išaugo, sustiprėjo ir šiuo metu 
Europoje yra vienintelė teisme registruota 
tokio pobūdžio šalpos organizacija. Ji bu
vo labai ir labai reikalinga V. Europoje, 
o ypač V. Vokietijoje gyvenantiems lietu
viams. Niekam ne paslaptis, kad ne vienas 
mūsų išeivis Vokietijoje yra reikalingas 
materialinės ir moralinės paramos ligos, 
nelaimingo atsitikimo ar kurio nors kito 
vargo atveju. Ypatingos paramos reikalin
gas ir besimokantis lietuviškasis jaunimas. 
Visapusiška, dalykiškai nukreipta parama 
yra sunkiai įmanoma be darnios, veiks
mingos ir ryžtingai veikiančios organizaci
jos. Labdaros draugija kaip tik ir pasiryžo 
organizuoti mūsų išeivijos sąlygomis ga
limai veiksmingesnę finansinę paramą jos 
reikalingiems lietuviams.

Ypatingą dėmesį draugijos valdyba ir 
jos nariai pasiryžo skirti jauniems lietu
viams. Vokietijoje gyvenančių lietuvių in
teligentija nėra gausi. Jos atstovai yra 
daugiausia mūsų senosios kartos nariai, ir 
todėl nenuostabu, jog jie pamažu vienas 
po kito pasitraukia iš visuomeninės veik
los darbininkų gretų. Pakaitalų šioms gre
toms užpildyti nėra kur kitur ieškoti, kaip 
mūsų jaunimo tarpe. Štai kodėl kiekvienas 
susipratęs lietuvis gerai žino, jog jaunimui 
išauklėti ir išlavinti reikia skirti visas mū
sų jėgas. Reta Vokietijos lietuvių šeima 
turi lėšų ir sąlygas sūnui ar dukrai iš
mokslinti. Dėl šios priežasties Labdaros 
draugija ir ėmėsi nelengvo darbo — parų- 
pinti lėšų mūsų pašalpos reikalingiems 
tautiečiams ir ypač mūsų lietuviškojo jau
nimo mokslui.

Draugijos susirinkimo metu pirm. J. 
Glemža savo pranešime aiškiais duomeni
mis ir skaičiais nušvietė draugijos darbus. Į 
Labdara, pasiryžusi dirbti paramos reika- į 
lingiems lietuviams, o ypač besimokan
čiam jaunimui, nuveikė nemaža. Norėda
ma supažindinti lietuviškąją visuomenę su 
draugijos tikslais ir darbu, valdyba iš
siuntinėjo daug informacijų laiškais, 
spausdino straipsnius mūsų spaudoje. Nu
veiktas darbas būtų veik neįmanomas be ; 
visų lietuvių paramos. Euvo ieškota ir ieš
koma ryšių su kitomis užsienio lietuvių 
organizacijomis. Labdaros draugijai padė
jo Dr. Vydūno šalpos fondas ir Žiburėlio 
draugija, per kun. dr. P. Dagį atsiuntė au
kų New Yorko Lietuvių evangelikų para
pija, šios parapijos Moterų ratelis. Drau
gijai taip pat aukojo New Yorko Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugija. Dagiai, A. 
Bortkevičienė ir kiti. Nemažai prie draugi
jos veiklos išplėtimo prisidėjo ir Vokieti
joje gyvenantieji lietuviai. Lėšų draugijai 
parūpino Kasiulytė-Laage, nemažą organi
zacinį darbą atliko M. Lemanienė. Z. 
Glemžienė, K. Šimanauskas. Draugijos val

dybos ir jos narių pastangomis buvo suor
ganizuota loterija, kuri davė gražų pelną. 
Tokiu būdu Labdara pamažu sustiprėjo ir 
galėjo parodyti sveikintiną aktyvumą. Iš 
surinktųjų aukų ir loterija sudarytųjų lė
šų beveik DM 6000 išmokėta pašalpų, sti
pendijų mokiniams ar paskolų studentams. 
Draugijos paramos dėka užbaigė mokslus 
trys ir daktaro laipsnį įgijo vienas lietu
vis.

Labdaros draugijos narių susirinkime 
su teisėtu pasididžiavimu buvo pastebėta 
kad įdėtosios pastangos nenuėjo veltui. Jos 
nenuėjo veltui ne tik todėl, kad daugelis 
mūsų išeivių suprato tokios paramos reikš
mę, bet ir todėl, jog rūpinimasis mūsų lie
tuviškojo jaunimo išmokslinimu yra šven
ta kiekvieno tautiečio pareiga. Labdaros 
draugijos valdyba ir visi jos nariai susi
rinkime kreipėsi į visus mūsų tautiečius 
kad jie ir toliau nepamirštų lietuvybės iš
laikymo darbų bei veiklos, kad jie ir to
liau padėtų draugijai.

Į nedaug kuo pasikeitusią naują valdy
bą įėjo J. Glemža, E. Lucienė ir G. šlikas.

Minint neilgą, bet kūrybingą Labdaros 
draugijos jubiliejų, tenka taip pat pabrėž
ti, jog vaisiai yra ne tik valdybos, bet ir 
visų lietuvių bendras darbas, savo auko
mis ir pastangomis prisidėjusių prie tokios 
svarbios veiklos išvystymo. Ir kuo daugiau 
mūsų išeivių visuose pasaulio kampuose 
prisidės prie bendro darbo mūsų jaunimo 
išmokslinimo, tuo pilnesnės bus mūsų in
teligentijos gretos. O pilnos mūsų gretos 
yra mūsų tautos ateitis.

G. šlikas

SKĖRIU RAJUMAS
Nepaprastai gerą apetitą turi skėriai. To

ną sverianti skėrių masė per kelias sekun
des gali suryti 10 tonų įvairių žalėsių.

OŽKOS PRIES VĖŽJ
Italas gydytojas Libarto Bonifacio paste

bėjo. kad ožkos neserga vėžiu. Tęsdamas 
tyrinėjimus, jis nustatė, kad ožkos gamina 
tam tikrą serumą, kurį jis panaudojo gy
dyti vėžiu sergantiems žmonėms ir pasie
kęs gerų vaisių.

Savo išradimą jis pristatė sveikatos mi
nisterijai, kad leistų plačiu mastu gaminti 
tuos jo išrastuosius vaistus. Leidimas dar 
negautas, bet daktaras vis tiek jau parda
vinėja vaistus. Ligonių atvažiuoja iš įvai
rių kraštų po kelis šimtus per dieną. Kas 
negali už vaistus užsimokėti — duoda ne
mokamai. Bedalydamas vaistus, jau bu
vęs pats bepasidarąs skurdžium ir norėjęs 
mesti tą darbą, bet Agropoli miesto pa
kraštyje gavęs vilą ir piniginę paramą, tai 
toliau dirbąs ir vaistus parduodąs tik 
tiems, kurie atvažiuoja su daktaro raštu.

Ignas Šmigelskis

George Mikeli — Jurgį Mikelaitį.
Straipsnis iliustruotas aktoriaus nuo

traukomis įvairiuose teatro ir kinų filmų 
vaidmenyse.

PREMIJA UŽ FOTOGRAFIJĄ
1969 m. gruodžio mėn. Hagoje surengto

je tarptautinėje fotografijos parodoje lie
tuvis palangiškis A. Ališauskas laimėjo 
premiją ir aukso medalį už sportinę nuo
trauką „Staigus posūkis“.

DRUSKININKŲ SANATORIJOS
„Švyturio“ žurnalas praneša, kad Drus

kininkuose veikia 9 sanatorijos. Gydytojų 
kabinetai aprūpinti naujausia medicinos 
technika.

Kasmet čia ilsisi ir gydosi daugiau kaip 
100 tūkstančių žmonių.

KARVIDĖ ŽVILIŪNO KOLŪKYJE
Nauja 208 vietų karvidė pastatyta 

Anykščių rajono Žviliūno kolūkyje. Ji yra 
mechanizuota, ir antrame aukšte įrengtas 
pašarų sandėlis.

MENO PARODA
Maskvoje vyksta visasąjunginė meno pa

roda, skirta Lenino jubiliejui.
Joje dalyvavo visas būrys ir Lietuvos 

dailininkų, išstačiusių kūrinius leninine, 
revoliucine ir kovos už taiką temomis.

ARMĖNIJA, NE LIETUVA
Kapsuko (Marijampolės) žemės ūkio ra

jonui už 1969 m. geriausią socialistinį 
lenktyniavimą ministrų taryba paskyrė 
pereinamąją raudoną vėliavą ir 10 tūks
tančių rublių premiją.

Bet Lenino ordiną laimėjo Armėniją. Jos 
laimėjimas — ūkinės ir kultūrinės srities.

RAPORTAS LENINUI
Maskvoje atidaryta kasmetinė visasąjun

ginė liaudies ūkio paroda.
Ir Lietuva išstatė savo geriausius pasta

raisiais metais atsiektus darbus. Paviljo
nuose buvo matyti šlifavimo ir precizinės 
staklės, elektroninės skaičiavimo mašinos, 
medicinos aparatas, magnetofonas, garsia
kalbis, grietinės fasavimo automatas ir dvi
račiai.

Tos parodos tikslas, kaip sako komunis
tų partijos vadovai, yra visasąjunginis ra
portas Iljičiui.

LENINAS J. JANONIO AIKŠTĖJE
Kaune, Daukanto ir Donelaičio gatvių 

sankryžoje, karo metu vokiečiai susprog
dino Kauno šiluminę elektrinę ir turtuolių 
Vailokaičių namus.

Dabar ten įrengta J. Janonio aikštė ir 
pastatyta Lenino statula.

UNIVERSITETO KRAŠTOTYRININKAI
Vilniaus universitete įkurta kraštotyri

ninkų draugija „Ramuva“. Vilniuje pa
skelbta („Tar. Mokytojas“, kovo 27 d.), 
kad tos draugijos nariai numato paminėti 
universiteto 400 m. sukaktį, be to, D. Poš
kos, P. Višinskio, žemaitės jubiliejus. Ne
seniai ramuviečiai su profesoriais atžymė
jo Mažvydo giesmyno 400-sias metines.

(ELTA)
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FAtropofi lietuviu kronika
AUKOS A. A. B. K. BALUČIO 

PAMINKLO FONDUI
Chicagos Sen. Britanijos Lietuvių Klu

bas Fondui paaukojo 75 dolerius (šis Klu
bas fondui aukoja jau trečiukart: anksčiau 
jis paaukojo 154 dol. ir 91 dol.).

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS Nottinghamo Skyrius 15 svarų, 

M. Mikalauskas ir K. Jankus po 1 svarą. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

SĄSKRYDIS SODYBOJE
Tradicinis pavasario sąskrydis Lietuvių 

Sodyboje įvyks gegužės 23 d., šeštadienį, 
ir gegužės 24 dieną, sekmadienį, savaitę po 
Sekminių.

Kadangi visi kambariai Sodyboje jau už
imti, norintiems pernakvoti šeštadienio ir 
sekmadienio naktį, bus parūpintos dvi di
delės palapinės.

Programoje numatyta: šeštadienio vaka
re bendri šokiai jaunimui ir vyresniesiems. 
Sekmadienio rytą pamaldos apie 11.30 vai. 
Po to —- pietūs. Po pietų, jei oras leis, So
dybos aikštėje vyks tautinių šokių festiva
lis, į kurį kviečiame visas jaunimo šokių 
grupes. Šiuo reikalu prašom rašyti J. Al
kiui arba A. Pranskūnui Lietuvių Namų 
adresu (1 Ladbroke Gardens, W. 11).

Visi lietuviai kviečiami gausiai suva
žiuoti į šį tradicinį sąskrydį.

SPAUSTUVEI REIKALINGAS 
DARBININKAS

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Nidos 
spaustuvei reikalingas darbininkas rinkti 
linotipu ir kitokiems darbams.

Kreiptis į Lietuvių Namus (1 Ladbroke 
Gardens, London, W. 11).

Jaunam vyrukui būtų proga įsigyti gerą 
specialybę. O bet kam tai yra galimybė 
prisidėti prie lietuviškos spaudos darbo.

LONDONAS
B.K. BALUČIO PAMINKLO 
PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS

Primenama, kad iškilmės įvyks gegužės 
10 dieną šia varka:

11 vai. šv. mišios už B. K. Balutį Londo
no lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje;

13 vai. paminklo atidengimo ir pašventi
nimo iškilmės šv. Patricko kapinėse, lietu
vių skyriuje.

Visi lietuviai yra kviečiami iškilmėse 
dalyvauti.

SUSITIKIMAS SU BUVUSIU KLEBONU 
KUN. ANTANU KAZLAUSKU

šeštadienį, gegužės 9 d., 7.30 vai. vak., 
Sporto ir Socialinio klubo salėje (345A. 
Victoria Park Rd., London E9), Parapijos 
komitetas su Moterų Šv. Onos Draugija 
rengia susitikimo vakarą su buvusiu kle
bonu kun. Antanu Kazlausku, MIC.

Norintieji dalyvauti šioje vakarienėje, 
prašomi užsirašyti pas Komiteto narius S. 
Kasparą. Igną Dailidę. Viktoriją Puidokie
nę, M. Parulienę. klebonijoje ar Baltic Sto
res (Z. Juras). Mokestis 20 šilingų.

GEGUŽINĖS PAMALDOS LONDONE
Visą gegužės mėnesį Lietuvių bažnyčio

je Londone gegužinės pamaldos su šv. Mi- 
šiomis vyksta šiokiomis dienomis 8 vai. va
karo, šeštadieniais 7 vai. vakaro ir sekma
dieniais po sumos.

KUN. A. KAZLAUSKAS LONDONE
Kun. A. Kazlauskas. MIC, atvykęs iš 

Australijos balandžio 25 d., gegužės 10 d. 
Lietuvių bažnyčioje atnašaus šv. Mišias ir 
pasakys pamokslą 11 vai. Jis čia pamaldas 
laikė balandžio 26 d. ir gegužės 3 d. Sve
čias išvyksta iš Anglijos gegužės 13 d. ry
tą. Adresas Londone: Lietuvių bažnyčia, 
21 The Oval. London. E. 2 9 DT.

„DAINAVOS“ SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Sambūrio valdyba gegužės 10 d., sekma
dienį, Lietuvių Namuose (1 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11) šaukia visuotinį sa
vo narių susirinkimą.

Pradžia 5 vai. popiet.
Į „Dainavos“ Sambūrį neįsijungusios 

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūris 

gegužės 16 d., šeštadienį

Lietuvių Namuose. 2 Ladbroke Gardens,W. 11 

ruošia

tradicinį pavasario balių
Pradžia 8 vai. Pabaiga 1 vai. nakties. Gros gera muzika. Veiks bufetas.

Bus įdomi loterija.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto telefonu 727-2470.

Pelnas skiriamas šalpos reikalams.
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Londono lietuvės moterys kviečiamos da
lyvauti susirinkime ir dėtis į įtaiką, kuri 
labai reikalinga. Didesnis mūsų būrys pa
jėgtų daugiau padaryti, kad paramos ar 
šalpos reikalingi tautiečiai jaustųsi laimin
gesni.

„Dainavos“ Sambūrio Valdyba

V. SIDZIKAUSKO KELIONĖ
Papildomai pranešama, kad LLK pirm. 

V. Sidzikauskas pakeitė savo kelionės po 
Europą maršrutą. Todėl jis pirmiausiai 
lankysis Madride, o į Londoną atvyks ke
lionės pabaigoje — ketvirtadienį, birželio 
1 1 dieną.

Čia V. Sidzikauskas turės pasitarimus 
Lietuvos Pasiuntinybėje ir Lietuvių Na
muose.

IŠVYKA Į SĄSKRYDI LIETUVIŲ 
SODYBOJE

Gegužės 24 d. (sekmadienį prieš Bank 
holiday) Parapijos komitetas rengia išvy
ką į Sąskrydį Sodyboje.

Išvažiuojama nuo Lietuvių Bažnyčios 
(21 The Oval, Hackney Road. E2) 8.45 vai. 
ryto punktualiai, pro Lietuvių Namus (1 
Ladbroke Gardens, W. 11) 9.15 vai. ryto. 
Abiejose vietose pasivėlavusiųjų nebus 
laukiama.

Kaina už vietą 20 šilingų. Sumokama už
sirašant. Norintieji važiuoti, prašomi gali
mai greičiau užsirašyti pas Igną Dailidę, S. 
Kasparą, J. Dirvonskį, V. Puidokienę, Bal
tic Stores (Z. Juras) ar klebonijoje.

NOTTINGHAMAS
ĮDOMUS FILMAI

Gegužės 16 d., 6 vai., Židinyje bus rodo
mi įspūdingi filmai iš liet, skautų veiklos. 
Juos rodys Anglijos rajono brolijos vieti
ninkas ps. Antanas Jakimavičius iš Man
česterio. Įėjimas laisvas.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

DERBY
PAKEISTOS PAMALDOS

Lietuviškos pamaldos šį kartą bus geg. 
10 d.. 11 vai.

NE TA PAVARDĖ
„Europos Lietuvio“ Nr. 17 išspausdin

tame a. a. K. Vaitkevičiaus mirties dešimt
mečio minėjime parašyta, kad daininin
kėms gitara pritarė P. Viržintas.

Iš tiesų pritarė E. Traška.

NAUJAUSIOS KNYGOS 
IR PLOKŠTELĖS

V. Ramojus — KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, 
antras tomas, kaina 35/—

P. Andriušis — Rinktiniai raštai 43/6
R. Spalis — REZISTENCIJA 51/6
Vysk. P. Brazys 17/6
Jaunųjų Poezijos rinkinys •— TILTAI IR 

TUNELIAI 17/6
V. Daunoro plokštelė: šios liaudies dai

nos: ..Pamylėjau vakar“. „Dėdės Jono pol
ka“ ir kitos.

„AIDUTĖS dainuoja“ šios dainos: ..Eina 
garsas nuo rubežiaus“. „Aguonėlė“, „Plau
kia Nemunėlis“ ir kitos.
„Lietuvos atsiminimų plokštelė“ šios dai

nos: „Oi berneli, vientury“, „Palikta ša
lis“ ir kitos.

„DAINUOJAME su RŪTA“. „Šalta žie
mužė“, „Buvo gera gaspadinė“, „Subatos 
vakarėlį“ ir kitos.

„ŽIBUOKLĖS“. „O Ramunėle, pasakyk“ 
„Joninių daina“ ir kitos.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15 —
Rašyti: „Dainora“ 14. Priory Rd.. KEW — 
SURREY.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Stoke-on-Trent — gegužės 10 d., 12 vai., 

Tunstall.
Derby — gegužės 10 d., 11 vai.. Bridge 

Gate.
Nottingham — gegužės 17 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Nottingham — gegužės 10 d„ 12.30 v.. 

St. Patrick's bažn.
Bradford — gegužės 17 d., 12.30 v.

BIRMINQHAMAS
VYSKUPAS APLANKĖ MUS

Balandžio 24 d. tautiečių Čereškevi- 
čiaus, Kietavičiaus, Kavaliūno, Valterie- 
nės, Linkevičienės ir Poldmaitės lydimas, 
vysk. dr. A. Deksnys kartu su sekretorium 
kun. dr. K. Žalaliu ir kun. dr. S. Matuliu 
vizitavo Birminghamo miesto burmistrą.

Nuoširdus pasikalbėjimas prie arbatos 
puoduko užtruko daugiau kaip pusę valan
dos. ..Birmingham Mail" laikraštis net 
dviejuose numeriuose išsispausdino po ži
nutę. kad lietuvių egzilų vyskupas, kuris 
gyvena Vokietijoje, vizituoja miestą ii- lie
tuvius egzilus Birminghame.

Balandžio 25 d. mūsų tautiečiai susibūrė 
George St. prie airių parapijos šv. Jono 
bažnyčios sutikti atvykstančio savo vysku
po. Vysk. A. Deksnys su savo sekretorium 
Žalaliu atvyko 12.45 vai. Jį parapijos var
du pasveikino čereškevičius, o viena mer
gaitė įteikė gėlių puokštę. Tuojau prasidė
jo ir pamaldos. Jaunųjų bent penketas ga
vo sutvirtinimo sakramentą. Po pamaldų 
čia pat salėje buvo arbatėlė,. į kurią atsi
lankė ir vietinis airių klebonas, pasisaky
damas, kad jis ir bažnyčią naujai išdažęs 
belaukdamas lietuvių vyskupo. Atsilankė 
ir Birminghamo evangelikų Europos egzi- 
lams klebonas ir savo kalboje priminė, kad 
jis globoja visus iš Europos atvykusius eg
zilus evangelikus. Lietuvius jis labai pui
kiai vertinąs, ir esą malonu šiandieną su 
jumis kartu sutikti jūsų vyskupą.

Martynas Linkevičius sveikino vyskupą 
visų birminghamiečių lietuvių vardu, lin
kėdamas, kad greičiau ateitų toks laikas, 
kai mes galėtume Jo Ekscelenciją sutikti 
prie Vilniaus katedros durų. Estų atstovas 
Poldmaa sveikino ne tik estų, bet ir latvių 
vardu, nes latvių atstovas dėl netikėtos li-^ 
gos negalėjo atvykti.

Birutė Valterienė giedojo bažnyčioje. 
Vargonus valdė jos atsivežtoji pianistė. Be 
to, salėje ji sudainavo trejetą dainų ir vie
ną ariją.

Žmonių buvo apie 80. Taigi nors mes ir 
apmirę, bet šį kartą lyg iš mirusiųjų atgi- 
jom ir susirinkom visi, kas dar juda. An
driukaitis sirgo, tai vyskupas lankė jį na
muose tuojau po susirinkimo. Po to vys
kupas ir kunigai pas Linkevičius papieta
vo ir iš ten išvyko į Manchester;.

Mūsų mažai kolonijai buvo gana sunkios 
sąlygos viską sutvarkyti ir priimti vysku
pą. čereškevičius ir Linkevičiai dėjo visas 
pastangas, kad tik neapturėtume gėdos 
prieš kitataučius katalikus. O reikia pažy
mėti, kad Linkevičiai yra ne katalikai, bet 
evangelikai.

Šateikis

PADĖKA
Ryšium su vysk. A. L. Deksnio vizitu 

Eirminghame už organizacinį darbą S. Če- 
reškevičiui ir E. Linkevičienei, už giedoji
mą bažnyčioje ir dainavimą parapijos sa
lėje solistei Birutei Valterienei, už sureng
tą parapijos salėje arbatėlę — tortus ir 
pyragaičius ir svečių aptarnavimą Vandai 
Poldmienei, Emai Linkevičienei ir Ethel 
Starkienei, be to, visiems, kurie vienokiu 
bei kitokiu būdu prisidėjo prie dienos iš
kilmių, o ypač moterims, kurios, pažymė- 
damos įvykio reikšmę, atvyko tautiniais 
rūbais. —- širdingai dėkoja

Birminghamo Lietuvių Bažnytinis
Komitetas

PAIEŠKOJIMAS
Genuttis-Rumšus Gerda Elisabeth, gi

musi 1931. VIII. 12 Didžiulių km., Šilutės 
rajone. Klaipėdos krašte, 1948 m. išvažia
vusi į Elmshorno lietuvių lagerį Anglijoje 
darbo ieškoti, pati ar žinantieji apie ją 
prašom rašyti: Wilhelm Genuttis, 5 Koeln 
80, Schlebuschervveg 20, W. Germany.

PADĖKA
Mano žmoną a. a. ELENĄ ligoje 

lankiusiems namuose ir ligoninėje, kun. 
V. Kamaičiui už atlaikytas pamaldas lai
dotuvių išvakarėse, kun. A. Gerybai už 
gedulingas pamaldas, pamokslą ir palydė
jimą į Moston kapines, dalyvavusiems ge
dulingose pamaldose ir palydėjusienis su 
gėlėmis ir vainikais į amžino poilsio vie
tą, kun. A. Gerybai, Klubo pirmininkui, 
„Ramovės“ pirmininkui už jautrius žo
džius po laidotuvių susirinkus klubo pa
talpose ir tiems žodžiu ar raštu pareišku- 
siems man užuojautą, — 

visiems nuoširdžiai dėkoju.
Petras Navakauskas

KAI RENGIATĖS KELIAUTI

TAZAB Kelionių Biuras tarpininkauja vi- į 
siems, norintiems pakviesti artimuosius iš 
Sovietų Sąjungos ar kitų kraštų.
Taip pat parūpina bilietus ir visus reikia
mus dokumentus, keliaujantiems į Rytų 
Europą. (Lenkijon siūlome pasinaudoti mū
sų „BRITANIA EXPRESS" traukiniu, su
taupant net £8.0.0. Kelionės metu užtikri
name nemokamą mūsų spec, palydovų vis
pusišką globų).
Parūpinama bilietai oro, jūros ir sausu
mos kelionėms.
Galima rašyti lietuviškai

TAZAB TRAVEL
273, Old Brompton Rd„
London, S. W. 5
Tel. 01-373-1186

SVETIMI PALAIDOJO LIETUVĮ
Atrodo keista, kad apie kai kuriuos tau

tiečius tik tada sužinome, kai juos ištinka 
kokia nelaimė arba mirtis. Taip įvyko ir 
su, palyginti, jaunu Sigitu Makevičium. 
kurio naujas kapas balandžio 24 d. supil
tas Christchurch kapinėse netoli Bourne
mouth. Mirė nuo auglio ant smegenų.

Kilęs iš Lazdijų apylinkės, a. a. Make- 
vičius į Angliją atvyko iš Italijos kartu su 
lenkų kariuomenės daliniais. Beveik visą 
laiką dirbo įvairiuose viešbučiuose bei res
toranuose ir gyveno nuo savo tautiečių at
siskyręs. Dėl patrauklios išvaizdos, blai
vaus būdo ir tvarkingumo buvo visų mė
giamas ir vertinamas. Paskutiniuoju laiku 
dirbo Christchurch vasarvietėje, kurioje 
lietuvių, tur būt. visai nėra. Todėl ir laido- ! 
tuvėse, be E. ir J. Lūžų, beveik pripuola
mai atstovavusių DBLS, dalyvavo tik vie
nas velionies pažįstamas P. Česnauskas- 
Chester iš Bournemouth.

Laidotuves suorganizavo buvęs velionies 
bendradarbis, o vėliau ir darbdavys, puoš
naus Golfer's Arms klubo ir restorano ve
dėjas James Bochan su žmona. Jo dėka į 
kapines susirinko nemažas būrelis įvairių 
tautybių buvusių a. a. Makevičiaus ben
dradarbių. Katalikų kunigui atlaikius pa
maldas. kapas paskendo gyvų gėlių puokš
tėse.

Po laidotuvių J. Bochan visiems daly
viams suruošė kavutę. Pažymėtina, kad 
jis pats yra ukrainietis, dar karo metais 
atsidūręs Anglijoje ir čia gražiai įsikūręs. 
Vienintelis jo talkininkas iš lietuvių pusės 
buvo P. Česnauskas, kuris, be kita ko. už
prašė už velionį šv. Mišias Lietuvių Baž
nyčioje. (P. Česnauskas yra pasižymėjęs 
senienų rinkėjas. Iš savo gausaus rinkinio 
jis padovanojo Sodybai naują gongą, nes 
senasis jau buvo visiškai susidėvėjęs).

j. t

QLASQOWAS
TARP ŠKOTIJOS LIETUVIŲ

Jeigu jau kartą kas yra buvęs Škotijoje, 
tai kažkas ir vėl į tą pusę traukia. Rodos, 
po 10 metų pertraukos vėl pasijutau Glas
govo lietuvių tarpe. Tai lyg kokia taisyklė 
— viengungio „geros dienos“ baigiasi Ško
tijoje. Kur gi jis ras geresnę vietelę, kaip 
prieglobstyje Nemuno krašto dukrelės! Čia 
jauti tikrą lietuvišką charakterį, paremtą 
paprastu nuoširdumu, per kelias genera
cijas rūpestingai močiutės išsaugotu.

Atvelykis. Prel. J. Gutausko laikomos 
pamaldos sena tvarka — lotyniškai. J. Sa
rafanai tės vedamasis choras pragysta. Visa 
tai sudaro nuotaiką, keliantis jausmas 
apima.

Po pamaldų įprasta tvarka visi renkasi į 

SUSITIKIMAI SU PASISEKIMU
Gegužės 2 d. gražų ir šiltą vakarą Leigh

ton House Londone Lietuvių kultūros klu
bas, vadovaujamas inž, R. Baublio ir jo 
darbščių talkininkų, surengė literatūros 
vakarą, programose pavadintą „Susitiki
mas su Kazimieru Barėnu“. Dalį vakaro 
sudarė M. K. Čiurlionio muzika.

Vos įėjusius į tą pastatą, kur buvo at
likta programa, to vakaro dalyvius nuste
bino lietuviškai akiai neįprasta, bet be ga
lo patraukli Leighton House salė, prikabi
nėta meno paveikslų. Mat. Leighton Hou
se yra meno galerija. Salė nedidelė ir ne
kasdieniška, kokių nes neįpratę matyti sa
vo lietuviškuose susibūrimuose.

Tokioje iškilmingoje salėje ir susirinko, 
palyginti su buvusiais literatūros vaka
rais, gražus ir gausus būrys Londono lie
tuvių arčiau susipažinti su K. Bareno kū
ryba ir išklausyti daugeliui negirdėtų mū
sų tautos genijaus M. K. Čiurlionio muzi
kos kūrinių. Klubo vadovybė dar prieš va
karą didžiavosi, kad viską ves ir tvarkys ir 
visus darbus atliks jaunimas. Taip iš tiesų 
ir buvo. Vakarą pradėjo ir pravedė jauna
sis prof. Kastas Baublys, tvarkydamasis 
laisvai, be nereikalingo daugiažodžiavimo.

Pirmasis jo j sceną buvo iškviestas Ro
mualdas E. Maziliauskas supažindinti su 
K. Barėno rašto keliais. Paskaitininkas 
ramiu balsu papasakojo šio kultūrinio va
karo dalyviams apie K. Barėną nuo pirmų
jų žingsnių literatūroje, pabrėžtinai iškel
damas. kad jis pradėjo rimtai rašyti atsi
dūręs emigracijoje, jo paties žodžiais ta
riant, „kai turėjau laisvą galvą“. Be to. 
jis dar turi parašęs knygą „Dvidešimt vie
na Veronika“. Labai įdomiai apibūdinęs 
Barėną kaip rašytoją, paskaitininkas dar 
priminė, kad jis yra autorius daugybės 
straipsnių ir aistringas literatūros stebėto
jas ir naujų knygų apžvalgininkas.

R. E. Maziliausko paskaita buvo turinin
ga, įdomi ir intriguojanti.

Po paskaitos į sceną buvo iškviesta jau
noji Janina Tallat-Kelpšaitė-Kinkienė, ku
ri įsijausdama perskaitė „Tūboto gaidžio 
metų“ ištrauką apie pusbernį Ignacą, parė
jusį pas tėvus praleisti Kūčių, kada pilvai, 
nors kartą per metus, „atrodo lyg plonos 
medžiagos maišai, prikrėsti labai sunkių 
dalykų, labai jau sunkių, tokių, kaip pa
tys sunkieji akmenys“.

Romas Kinka nuotaikingai paskaitė 
„Tūboto gaidžio metų“ ištrauką apie vo
kiečių sauvaliavimą, kai jie ima draskyti 
Gasiūno augintus ir kaip šventenybę sau

Blaivybės salę bendrai arbatėlei. Pats sa
lės vardas rodo, kad čia tik lengvi gėrimai 
gaunami. Pobūvio metu daromi praneši
mai. svarstomi einamieji reikalai ir apskri
tai kalbama, kas ką nori. Na, o po to nu
skamba bendra sutartinė. Tokio pobūdžio 
arbatėlė rengiama kartą per mėnesį. Be 
to, šioje salėje vyksta visokie Glasgovo lie
tuvių kultūriniai parengimai, kokių jie ten 
turi daug. Pažymėtinas prel. J. Gutausko 
50 metų kunigystės jubiliejus. Ta proga 
Glasgovo miesto valdžia rengia lietuviams 
bendrus pietus, kuriuos apmokės pats 
miestas. Atrodo, kad gal tai pirmas toks 
įvykis Britanijoje. Taigi Glasgovo lietu
viai aukštai vertinami. Bet, pagal prel. J. 
Gutausko žodžius: „Jeigu nori žinoti, kas 
vyksta Škotijoje, skaityk „Išeivių Draugą“.

A. Kietys

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Sesės ir broliai, kaip jau žinote, mūsų 

Rajono tradicinė tradicinė vasaros 21-ji 
skautų stovykla įvyksta liepos 25-rugpiū- 
čio 2 d. d. Lietuvių Sodyboje.

Stovyklos jaunimui patinka, kai susi- 
spiečiama po lietuviška skautybės vėliava 
prie vakarinių laužų. Čia stiprėja seseriš
kumas ir broliškumas, stiprėja draugystė 
ir ryšiai ir lietuviškas bendruomeniškumas 
jaunime.

Šios stovyklos Rajono vadovybės ruo
šiamos tik jums, sesės ir broliai. Tad visi 
jau dabar ruoškimės į stovyklą, į kurią ža
da atvykti sesės ir broliai iš Vokietijos ir 
ją aplankyti svečiai iš JAV ir kitur.

Stovyklinis mokestis už maistą 3 SV. 10 
šil.
Kelionė į stovyklą ir registracija

Liepos 25 d., šeštadienį, 9 vai. ryto, iš 
Manchesterio Socialinio klubo (121 Mid
dleton Rd.) autobusas su stovyklautojais 
pajudės į Derbį, o iš jo į Lietuvių Sodybą.

Manchesterio. Bradfordo ir apylinkių 
' vadovai ir skautai registruojasi pas LSB 
(Vietininką ps. A. Jakimavičių (10 Fraser 

Rd., Manchester, M8 6HH).
Nottinghamo, Derbio ir apylinkių vado

vai ir skautai registruojasi pas s. G. Zin- 
kuvienę (88 Byron St„ Derby. DE3 6TT).

Iš Manchesterio ir Derbio į Sodybą ir at
gal už autobusą skautams teks mokėti po 
2 sv. Norintieji kartu vykti tėveliai ir kiti 
lietuviai moka 3 sv.

Prašome kuo skubiau registruotis, kad 
lengviau būtų susitvarkyti autobuso reika
lą.
Pirmosios aukos stovyklai

V. Zdanavičius iš Londono aukojo 1 sv..
R. Spalis iš Halifaxo 5 sv.. B. Valterienė iš 
Herefordo 5 sv.

s. J. Maslauskas
LSS Anglijos Rajono Vadas

gotus obuolius ir išsivaro Antaną fronto 
darbams.

Skaitymą pabaigė buvusioji Australijos 
lietuvė keramikė ir dailininkė Gailutė Ga- 
siūnienė. Ji skaitė iš knygos „Giedra visad 
grįžta“ dalį novelės „Medis“. Paklausta, 
kodėl ji tai pasirinko, ji atsakė, kad jai 
„Medis“ padaręs didelį įspūdį — ta moti
nos meilė žemės sklypeliui ir jame augan
čiam medžiui, prie kurio savo vaikus už
supę. saugojo ir globojo juos, dirbdama tą 
sklypą.

Gailutė Gasiūnienė perdavė novelės iš
trauką savo dvasinio išgyvenimo patirtimi.

Po mažos pertraukėlės į sceną išėjo pia
nistas N. B. Irving ir paskambino M. K. 
Čiurlionio „Keturis preliudus, op. 7“, „Ma
zurką, op. 8“ ir „Tris preliudus, op. 20“.

Salė klausėsi susikaupusi, rimta ir išdi
di. Nežinau, ar toks įvykis iš viso buvo ka
da nors Anglijoje. Nebūdama muzikė, ne
galiu nieko pasakyti ir apie Čiurlionio me
ną. Bet vien to magiško žodžio ..Čiurlio
nis“ užteko. Noriu tikėti, kad kiekvienas 
lietuvis, to skambinimo klausydamasis, 
nors akimirkai atpažino toje muzikoje 
bent mažytę savo sielos dalelytę, tolimu, 
seniai kažkada gyventu aidu, bet tikru ir 
kažkaip apčiuopiamu.

N. B. Irving, paklaustas, ką jis galvoja 
apie Čiurlionį, atsakė, kad jis jam labai 
patinkąs ir jo muzikoje jis randąs didelį 
talentą.

Po tos visos programos inž. R. Baublys į 
sceną pakvietė K. Barėną su Janinos Kin- 
kienės prisegtu gvaizdiku atlape ir trupu
tėlį nuraudusiais skruostais, kas jo veidui 
ypač nebūdinga. Jis atsakinėjo į eilę žiū
rovų užduotų klausimų, susijusių su jo 
raštais ir apskritai literatūra.

Pažymėtina, kad tas pasikalbėjimas bu
vo naujiena, kokia iki šiol nebuvo prakti
kuojama Anglijos lietuviuose.

Tasai inž. R. Baublio jaunimas, aišku, 
turėjo vargo, repeticijų, tarėsi ir jaudino
si. kol pasiruošė ir viską atliko. Bet jauni
mas ir lieka jaunimu. Šįkart tam jauni
mui. kurį mes būname linkę matyti tik 
džiazo salėse, užteko jėgos, ištvermės, 
iniciatyvos ir pareigos jausmo įgyvendinti 
tokiam mūsų lietuviškos kultūros srities 
įvykiui.

Norėčiau tikėti, kad tai yra ne pabaiga, 
bet tik pradžia.

Grasė Guobaitė
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