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Prezidentui Niksonui
Ryšium su numatoma Europos saugumo 

konferencija Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirm. dr. J. K. Valiūnas 
ir Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Šefas 
St. Lozoraitis balandžio 14 d. pasiuntė raš
tą JAV Prezidentui R. M. Niksonui.

Pažymėta, kad. sovietams įvykdžius ag
resiją antrojo pasaulinio karo pradžioje, 
Lietuva drauge su jos kaimynais bei kitais 
rytų-vidurio Europos kraštais buvo viena 
pirmųjų tos agresijos aukų. Nurodyta į 
1939 m. Hitlerio-Stalino susitarimą, Euro
pos padalijimą į dvi „įtakos sferas“ ir pa
brėžta, kad, sovietams aiškiai pažeidus 
tarptautinę teisę, „Maskvos nusikaltimai 
pasmerkti visame pasaulyje ir Lietuvos 
prijungimas nepripažįstama0 JAV ir kitų 
valstybių“.

Rašte toliau teigiama, kad nors nuo 
Potsdamo konferencijos praslinko apie 25 
metai, tačiau. Sovietų Sąjungai priešinan
tis. nenumatoma Potsdame sutartoji tai
kos konferencija. „Maskvai rūpi išlaikyti 
jos politinį bei karinį įsigalėjimą rytų bei 
vidurio Europoje, ir ji siekia, pirmai pro
gai atsiradus, tai išnaudoti naujiems jos 
ekspansijos Vakarų kryptimi tikslams“.

Sovietų Sąjungai nėra priimtinas nei 
Berlyno klausimo išsprendimas, nei nepri
klausomybės atstatymas Baltijos kraštuo
se, nei tautų laisvas apsisprendimas sovie
tų užimtose Europos srityse. Tai ryškiai 
liudija Varšuvos sutarties organizacijos 
veiksmai. Čekoslovakijos invazija, vadina
moji Brežnevo samprata ar Maskvos pa
rama šiaurės Vietnamui.

Visuotinė taika — svarbiausias JAV po
litikos tikslas. Tokia taika negalima. Euro
pai esant padalytai į dvi dalis — laisvą ir 
pavergtą. Dėl to toje Europos dalyje neiš
vengiama įtampos padėtis. Tai liudijo įvy
kiai, sukilimai Lenkijoje, R. Vokietijoje. 
Lietuvoje ir Ukrainoje, Čekoslovakijoje. 
Pabrėžta: Europa negali būti palikta jos 
likimui ir sovietų užmačioms.

Pareiškiama, kad lietuvių tauta giliai 
įvertina JAV vyriausybės politinę kryptį 
— nepripažinti Baltijos valstybių įjungimo 
j Sovietų Sąjungą.

Šilto metu Vienoje vykstantieji pasitari
mai strateginių ginklų apribojimo klausi
mais galį sudaryti įžangą Europos saugu
mo konferencijai.

Dėl to raštas 
kad tai Saugumo 
lint įvykti, į jos
įrašytas ir nepriklausomybės ir laisvės at
statymo Baltijos valstybėse — Lietuvoje. 
Latvijoje ir Estijoje — klausimas. (ELTA)

Steigiamasis Seimas
Mes kasmet minime Vasario šešioliktą

ją. Tuose kraštuose už Lietuvos sienų, kur 
lietuviai yra išsiblaškę mažomis salelėmis, 
į didesnius centrus jie ir sukviečiami tai 
vienai tautinei reikšmingai dienai, kad visi 
kartu atšvęstų ir pasisemtų jėgų išlikti lie
tuviais ir iš naujo pasiryžti kovai už savo 
krašto laisvę.

O ką gi reiškia ta visų lietuvių labiausiai 
branginamoji diena, jei mes vien beveik 
tik ties ja tesustojame? Ar nebuvo kitų 
svarbių dienų ir mūsų tautos gyvenimo 
naujojoje istorijoje? Taip, buvo, žinoma, 
daug reikšmingų dienų. Tačiau Vasario še
šioliktoji yra lyg pats svarbiausias simbo
lis vi'.-a to. kad porą dešimtmečiu laisvi gy
venome ir padarėme stebuklus. Pats di
džiausias stebuklas, kurio, tur būt, niekas 
nenorės nuginčyti, per tuos trumpus de
šimtmečius buvo ne tas, kad naujais na
mais pasipuošė miestai, kad nuvingiavo 
kuriuo nors gimtosios žemės ruožu naujas 
kelias, kad buvo pastatytas naujas tiltas 
ar suorganizuoti Pienocentras. Maistas. 
Lietūkis. Tie dalykai turėjo džiuginti lie
tuvį, nes tai reiškė ūkinę pažangą. Bet di
džiausias stebuklas, kurį sukūrė Vasario 
Šešioliktoji, buvo tas. kad visiškai pasikei
tė lietuvis. Šūktelėjo keletas lietuviškais 
reikalais gyvenusių šviesuolių, atsiliepė į 
tą šūktelėjimą didesnis būrys, suvažiavo į 
Vilnių ir parinko atstovus, kurie po įvai
rių ėjimu ir svarstymų pasirašė nepriklau
somybės atstatymo akta. Bet tasai aktas 
tebuvo tik gemalas, tik pirmoji į valstybin
gumą vedanti žiežirba, tik raštu pareikš
tas noras ir pasiryžimas. Reikėjo tą raštą 
įgyvendinti. Vien aktas nesukuria valsty
bės. Dėl to aktą pasirašiusieji sudarė vy
riausybę. kuri kvietė savanorius ir vėliau I

ko- 
kad 
ak- 
Bet

mobilizavo vyrus, nes mūsų krašto tykojo 
didieji kaimynai. Teko iš paskutiniųjų 
voti keliuose frontuose net iš karto, 
tas anų keliolikos vyrų pasirašytasis 
tas užtikrintų Lietuvai teisę į valstybę.
po to pirmojo sujudimo per 20 metų lietu
vis dvasiškai taip sustiprėja, kad ir jokios 
okupacijos nebeįveikia.

O kai jau teisė į valstybę buvo apginta, 
tada pradėta ir teisiškai tvarkytis. Tada 
buvo sušauktas Steigiamasis Seimas, kuris 
įteisino Lietuvos valstybę — davė jai kons
tituciją. tą pagrindinį krašto įstatymą. Iki 
jo viskas buvo daroma remiantis senais li
gi tol krašte veikusiais įstatymais ar nusi
žiūrėjus į kitų kraštų praktiką. Ligi tol po 
ilgų okupacijos metų visa tauta nebuvo tu
rėjusi progos pareikšti savo valią ir per 
savo išrinktuosius atstovus pasisakyti, 
kaip ji nori tvarkytis. O kai jis jau pasakė 
„Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas 
Lietuvos žmonių valią, proklamuoja esant 
atstatytą Nepriklausomą Lietuvos Valsty
bę, kaip demokratinę respubliką, etnologi
nėmis sienomis, ir laisvą nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis“, tai ir buvo jau visos tautos 
užtikrinimas ano akto, kurį Vasario šešio
liktąją pasirašė keliolika vyrų, ir tų žygių, 
kuriuos ligi tos dienos 
ir kariai.

Steigiamasis Seimas 
1920 m. balandžio 14 ir
kilmingai atidarytas 1920 m. gegužės 15 d. 
Į jį išrinkta 112 atstovų, iš jų 59 krikščio
nių demokratų bloko. 28 valstiečių sąjun
gos ir socialistų liaudininkų. 12 socialde
mokratų, 7 žydai. 3 lenkai. 1 vokietis ir 2 
nepartiniai.

Paruošti ir paskelbti konstituciją buvo

pripažįstamas Vilnius. Deja, lenkai

atliko vyriausybės

buvo renkamas
15 dienomis. O iš-

SEPTYNIOS dienos

pagrindinis Steigiamojo Seimo uždavinys. 
Konstitucija buvo galutinai priimta 1922 
m. rugpjūčio 1 d. Tada buvo išrinktas ir 
respublikos prezidentas A. Stulginskis, jau ■ 
kaip Steigiamojo Seimo pirmininkas ėjęs 
tas pareigas.

Steigiamasis Seimas dar paskelbė ir apie 
pusantro šimto kitų įstatymų, tarp kurių 
ypač reikšmingu laikomas žemės reformos 
įstatymas.

Reikia neužmiršti, kad tuo metu, kai su
sirinko Steigiamasis Seimas, dar tebevyko 
kovos dėl Lietuvos laisvės su Lenkija, kuri 
buvo užėmusi daugiau kaip trečdalį Lietu
vos. Tais 1920 m. spalio mėn. buvo pasira
šyta Suvalkų sutartis, pagal kurią Lietu
vai
tuoj sulaužė tą sutartį, ir dėl to su jais 
neturėjome gerų santykių, jie ir paskuti
niaisiais metais buvo užmegzti tik per prie
vartą. tik pasinaudojant didesnės valsty
bės jėga.

Anuomet atrodė, kad amžiams sutvarko
mi santykiai su Sov. Sąjunga. Juk tų metų 
liepos 12 d„ taigi Steig. Seimo laikais, pa
sirašyta su Sov. Sąjunga taikos sutartis, 
pagal kurių nustatytos Lietuvos sienos ry
tuose ir pietuose, ir Sov. Sąjunga ta sutar
timi pasižadėjo visiems laikams atsisakyti 
mūsų krašto teritorijos, iki pirmojo pasau
linio karo valdytos carinės Rusijos.

Steigiamajam Seimui pradėjus darbų, 
Lietuvos valstybę tepripažino tik Vokieti
ja. Kad kiti kraštai neskubėjo, tai daug 
reiškė stiprios lenkų intrygos. Bet sekan
čių 1921 m. rugsėjo mėn. Lietuva buvo pri
imta į Tautų Sąjungą. Ją tada pripažino 
Skandinavų kraštai, Olandija, Šveicarija, 
Čekoslovakija. Didieji kraštai dar ir po to 
delsė net iki 1922 m„ bet vis dėlto ir jie pa
galiau pripažino.

Atlikęs pagrindinį savo darbą — paskel
bęs konstituciją. Steig. Seimas 1922 m. ru
denį išsiskirstė, ir buvo paskelbti pirmojo 
Seimo rinkimai. Prisimindami jį 
sukakties proga, ir vertiname jį, 
mokratinę instituciją. įteisinusią 
Šešioliktosios žiežirbą.

50 meti) 
kaip de- 
Vasario

BU DOS KUNIGAMS
JAV leidžiamasis „Draugas" balandžio 

13 d. rašo, kad dėl Lietuvos kunigų rašto 
Kosyginui ir Lietuvos vyskupams, pagal 
ligšiolines žinias, buvo nubausti penki ku
nigai: Tamkevičius, Zdebskis. Dumbliaus
kas. Kunevičius ir Jokubauskas.

šeštoji auka yra Vilkaviškio dekanas 
kun. Konstantinas Ambrasas. Jis buvo 
MVD tardomas ir kaltinamas žinojęs apie 
savo dekanato kunigų žygį, bet nepranešęs 
kulto ministerial Bugieniui. Po to paskly
do gandai, kad jis būsiąs iškeliamas iš Vil
kaviškio.

Dėl tų gandi) K. Ambrasas teiravosi pas 
tuometinį kanclerį R. Krikščiūną ir min. 
Rugienį. Bet jie atsakė jam. kad nieko ne
žino.

Kovo 
oficialų 
pareigų
apie tai. parapijiečiai surinko 1.100 para
šę ir nuvyko į Kauno kuriją ir pas min. 
Rugienį ginti savo klebono. Kai žmonės 
nenurimo, iš Kauno j Vilkaviškį buvo at
vykę net du kartu R. Krikščiūnas ir vysk. 
Labukas.

Dekanas K. Ambrasas buvo priverstas 
atsisveikinti su parapija Sekminėse, pas
kutinę gegužės dieną. Sako, visa bažnyčia 
verkusi.

K. Ambrasas buvo jaunas ir darbštus sa
vo parapijos klebonas.

Jo vieton atkeltas Kauno vyskupijos 
kun. Juozas Preikšas.

mėn. dekanas K. Ambrasas gavo 
pranešimą, kad atleidžiamas iš 

ir iškeliamas į Leipalingį. Sužinoję

PET DEKLARACIJA
Gegužės mėn. sukanka 25 metai, kai pa

sibaigė Antrasis Pasaulinis Karas. Ta pro
ga PET Gen. Komitetas priėmė atitinkamo 
turinio deklaraciją. Ji siunčiama laisvojo 
pasaulio vyriausybėms. Jungtinėms Tau
toms. JAV Kongreso nariams ir spaudai.

(ELTA)

baigiamas pageidavimu, 
konferencijai ateity ga- 
dienotvarkę turėtų būti

TELEGRAMA UNESCO
Ryšium su UNESCO. J. Tautų rėmuose 

veikiančios organizacijos, Suomijoje su
rengtu simpoziumu „Leninas ir mokslo ir 
švietimo pažanga“, PET Seimo gen. komi
tetas balandžio 9 d. pasiuntė to simpoziu
mo pirmininkui tokio turinio telegramą:

„Šia proga, kai minimos 100-sios gimimo 
metinės Lenino, paskelbusio šūkį „tūkstan
čių valios pajungimas vienam asmeniui“, 
pavergtųjų Europos Tautų Seimas, kurį 
sudaro laisvi, demokratinių kraštų — Al
banijos, Bulgarijos. Čekoslovakijos, Esti
jos. Latvijos. Lenkijos. Lietuvos, Rumuni
jos ir Vengrijos atstovai, šiuo pareiškia sa
vo prieštaravimą Lenino gimtadienį mi
nint J. Tautų įstaigai. Leninas yra buvęs 
pradininku sistemos, kuri iš esmės pažeidė 
J. Tautų generalinės asamblėjos 1948 m. 
gruodžio 10 d. paskelbtą visuotinę Žmo
gaus Teisių Deklaraciją. Lenino įvestoji 
santvarka tegali laikytis paglemžusi savo 
gyventojų mases ir ginkluotu būdu įsikiš
dama į kaimyninių valstybių žemes. Tai 
liudijo 1940 m. prievarta įvykdytas Balti
jos valstybių užėmimas, karinis įsikišimas 
Rytų Vokietijoje 1953 m„ Lenkijoje bei 
Vengrijoje 1956 m. ir 1968 m. įvykdyta in
vazija Čekoslovakijoje. Visi minėti veiks
mai yra tiesiogiai pažeidę J. Tautu Char- 
tą“.' (ELTA)

Prez. Niksono sprendimas
JAV prez. Niksonas sutiko, kad ame

rikiečių kariuomenė sunaikintų komunisti
nes Vietcongo bazes Kambodijoje.

Tikima, kad pradžiai tam reikalui pa
skirta 20.000 karių. Kongresas nežinojo 
prezidento sprendimo. Prezidentas pareiš
kė, kad jis padaręs tai, kas teisinga. Jo žo
džiai: „Geriau aš būsiu vieną terminą pre
zidentu negu du terminu prezidentu maty
damas. kaip Amerika patampa antraeile 
pajėga".

Tas sprendimas pasaulyje buvo sutik
tas mišriai. Sov. Sąjunga ir jos šalininkai 
pasmerkė tą žygį. Britai reikalauja Sov. 
Sąjungą sutikti, kad būtų sušaukta kon
ferencija Indokinijos reikalui svarstyti.

Spėjama, kad Kinija pasinaudos tuo iš
siplečiančiu karu ir stengsis dar kuriame 
kitame krašte užkurti panašų židinį.

Bombarduojamas Vietnamas
Amerikiečiai ilgesnį laiką nebebombar- 

davo Šiaurės Vietnamo.
Bet dabar vėl pradėjo, ir apie 12(1 jų 

lėktuvų vykdę puolamąją misijų. Tikslas 
esąs naikinti priešlėktuvinės artilerijos 
įrengimus, iš kurių apšaudomi amerikie
čių žvalgybiniai lėkuvai.

Sovietai ir ispanai sutaria
Maskvoje sovietų ir ispanų komunistų 

vadai sutarė saukti visas kairiąsias pajė
gas vienytis ir siekti, kad Europoje būtų 
panaikintos amerikiečių karinės bazės, o 
taip pat rūpintis, kad iš Viduržemio jūros 
srities būtų pašalinti atominiai ginklai ir 
pripažinta Rytų Vokietija.

Šaukimasis kairę vienytis grindžiamas 
tuo. kad. esą. reikia priešintis imperialis
tams. kurie nesiliauja trukdę revoliucinio 
vyksmo pasaulyje.

gumas verkė ir atsisveikindami kartojo 
„šalom!" ir „šiais metais Jeruzalėje“.

Ką darys Sov. Sąjunga?
Nors Kosyginas pasmerkė JAV už tai. 

kad vėl pradėjo bombarduoti šiaurės Viet
namą ir įžygiavo j Kambodiją. bet kol kas 
neaišku, ką darys Sov. Sąjunga.

aukos
JAV miestų suruoštos de-

Protestai ir
Daugelyje 

monstracijos prieš vyriausybės nusistaty
mą pasiųsti kariuomenę j Kambodiją. 
Demonstracijų organizatoriai ir dalyviai 
— daugiausia studentai.

Kai Kento universitete Ohio valstijoje 
buvo nušauti keturi demonstruojantieji 
studentai, karingumas studentuose dar pa
kilo.

Kituose kraštuose taip pat vyksta de
monstracijos, daugiausia nukreiptos prieš 
JAV ambasadas.

GRAFIKOS PARODA
Gabijos leidykla JAV-bėse organizuoja 

kilnojamas lietuvių grafikos parodas, ku
riose su savo kūryba dalyvaus šie daili
ninkai: Alf. Krivickas (Vokietija), V. K. 
Jonynas ir V. Ignas (JAV). T. Valius (Ka
nada), V. Ratas ir A. Šinkūnas (Australi
ja). R. Viesulas (JAV-Italija) ir Ž. Mik
šys (Prancūzija).

Pirmoji paroda pradedama gegužės 2 d. 
New Yorke. Vėliau tų grafikų kūryba bus 
parodyta Bostone, Hartforde, Philadelphi- 
joj. Rochesteryj. Ealtimorėj ir kitur.

Stuttgarto (Vokietija) meno galerija 
„Galerie von Kolczynski“ pakvietė Vasa
rio 16 gimnazijos mokyt, dail. A. Krivicką 
dalyvauti 
rugpjūčio 
priėmė.

bendroje parodoje, kuri įvyks 
1-20 d. d. Dailininkas kvietimą

(VKVI)

SOLISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ VĖL 
VOKIETIJOJE

New Yorko Metropolitan operos solistė 
Lilija šukytė grįžo Vokietijon ii’ vėl dai-

Septynetas savaičių
Prez. Niksonas apžvalginiuose praneši

muose senatui ir kongresui davęs įsiparei- ' nueja Muencheno valst. operoje. Pirmasis 
gojimą atitraukti kovojančius dalinius iš 
Kambodijos per septynetą savaičių.

Prašo daug, žada maža
Kambodijos min. pirm. Lon Nol paprašė 

JAV duoti jam ginklų ir unformas 225.000 
vyrų armijai, 30 helikopterių, 45 transpor
tinius lėktuvus. 100 tankų. 250 sunkveži
miu ir kt.

JAV esančios pasiryžusios duoti tik šį tą.

jos pasirodymas įvyko balandžio 13 d. Dai
navo „La Bohema" operoj Mimi partiją. 
Publika, kurioje buvo nemaža ir lietuvių, 
viešnią iš Amerikos sutiko šiltai. Lietuviai 
savo iškiliąją tautietę pasveikino ir įteikė 
jai gėlių.

L. šukytė į Muencheną atvyko su savo 
mamyte. Bavarijos sostinės operoje ji dai
nuos iki šių metų galo.

KARINĖS TEMOS
Lietuvos ir Pabaltijo rašytojai dar vis 

per mažai rašo „karinėmis ir patriotinė
mis“ temomis. Jiems daugiau tokiai kūry
bai paskatinti Vilniuje balandžio mėn. pra
džioje buvo sukviestas Pabaltijo rašytojų 
pasitarimas. Lietuvius ir kitus pabaltiečius 
Karininkų namuose atitinkamai „švietė" 
rašytojai, atvykę iš Maskvos, Leningrado, 
Kaliningrado (b. Karaliaučiaus). Kalbėta 
apie karines temas ypač grožinėje literatū
roje. (ELTA)

Kas trečią dieną vienas
Pietų Afrikos bažnyčių taryba skelbia, 

kad tame krašte vidutiniškai kas trečią 
dieną pakariamas vienas žmogus.

Tekiai statistikai sudaryti buvusios 
rinktos žinios už penkerius metus.

Vienoje tebevyksta posėdžiai
Nepaisant Kosygino kalbos, kurioje JAV 

smerkiamos dėl žvgio į Kambodiją. Vieno
je tebevyksta pasitarimai tarp sovietinių 
ir amerikiečių atstovų dėl strateginių 
ginklų apribojimo.

Bet ir pasitarimai ligi šiol buvo vien tik 
paruošiamieji, ne tikri.

ŽUVIS LENINUI
Nuo pietryčių Afrikos krantų sugrįžo 

transportinis refrižeratoriaus laivas „Ru
sų sala", vadovaujamas kapitono Albino 
Bražiūno. Laivas atvežė 61.470 centnerių 
šaldytos žuvies ir 9170 cent, žuvies miltų.

„Tai mūsų dovana Leninui", pasakė pir
masis kapitono padėjėjas Pavelas Deriabi 
n as.

su

Derybos, tur būt, bus nutrauktos
Šiaurės Vietnamo atstovai jau reiškia 

mintį, kad teks nutraukti pasitarimus. 
Paryžiuje dėl taikos Vietname, nes ame
rikiečiai neišlaikė pažado nebombarduoti 
Šiaurės Vietnamo ir įžygiavo j Kambodiją.

Brežnevas pirmoje vietoje
Ruošiantis birželio mėn. aukščiausios ta

rybos rinkimams, Brežnevas kandidatu 
įrašytas 45 apylinkėse. Podgornas 14. Ko
syginas 13.

Iš to ir dar iš kitų reiškinių daroma iš
vada. kad Brežnevo vaidmuo iškeliamas 
kaip partijos vado.

DOVANA LENINUI RUBLIAIS
Panevėžio statybos tresto kolektyvas, pa

vyzdingai dirbdamas, dovanojo milijoną 
rublių Leninui.

KUR YRA DUJOS?
Gamtinėmis dujomis, ateinančiomis iš 

Ukrainos, aprūpintos Vilniaus. Kauno. 
Šiaulių, Panevėžio. Klaipėdos. Ukmergės 
ir kitos gyvenamosios vietos. Bet dar nu
matoma ir kitur jas įvesti.

Salom!
Iš Sov. Sąjungos staiga buvo leista išva

žiuoti Juliui Telešinui. vienam iš 40 žydų 
vadų, kurie balandžio mėn. pasirašytame 
memorandume pasmerkė sovietinę prieš 
Izraelį varomą politiką ii' reiškė norą nors 
ir pėsčiomis eiti į tą žydų valstybę.

Jis išskrido lėktuvu, ir jo išlydėti susi
rinko į aerodromų apie 00 žydų, kurių dau-

Smerkia sutarčių laužymą
Kosyginas pasmerkė JAV dėl jų žygio į 

Kambodiją. o taip pat atmetė mintį, kad 
reikėų šaukti Indokinijos kraštų reikalu 
Ženevos konferenciją. Pagal jį. konferenci
ją reikėtų šaukti, jei tie kraštai prašytų. 
O Kosygino išvada yra tokia:

„Kokia vertė yra tarptautinių susitari
mų. kuriuose dalyvauja ar dalyvautu 
JAV. jeigu jos taip be jokių ceremonijų 
laužo savo pažadus?“

NET TIEK PROCENTŲ
90 procentų Šakių rajono jaunuolių pra

ėjusiais metais buvo pašaukti j sovietinę 
raudonąją armiją.

IR VĖL MILIJONAS LENINUI
Kauno dirbtinio pluošto gamyklos dar

bininkai. įgyvendinę 450 naujų pasiūlymų, 
davė daugiau kaip 1.000.000 rublių metinės 
ekonomijos.

1.000.000 rublių įnešta į Lenino fondą.

APDOVANOTI ŽURNALISTAI
V. Mickevičiaus-Kapsuko vardo kasme

tinės premijos šiais metais paskirtos pen
kiems žurnalistams. Jie atžymėti, nes uo
liai spaudoje skleidę, straipsniais, komen
tarais ar foto nuotraukomis „leninizmo 
įgyvendinimą“ Lietuvoje ir aplamai bolše
vikinės okupacijos „laimėjimus“. Apdova
notieji: Petras Želvys („Tarybinio Mokyto
jo" red.). B. Budelis (Vilniaus Eltos kores
pondentas). Juozas Meškauskas („Tiesos“ 
korespondentas), č. 
ir radijo Komiteto 
(„švyturio“ žurnalo 
torius-vedėjas).

Juršėnas (televizijos 
red.) ir L. Ruikas 

foto skyriaus redak- 
(ELTA)

MOTERYS PRAMONĖJE IR MOKSLE
Lietuvos pramonėj dabar dirba apie 400 

tūkstančių žmonių. Beveik pusė (48 pro
centai) yra moterys. Jos sudaro 28 procen
tus visų inžinierių. 37 procentus visų tech
nikų su specialiuoju viduriniu išsilavini
mu.

Mokslinių darbuotojų tarpe moterų yra 
21 mokslų daktarės ir daugiau kaip 800 
mokslų kandidačių. 11 moterų profesorių, 
150 docentų. 90 vyr. mokslinių bendradar
bių.

APDOVANOTI UŽ SAUNŲ DARBĄ
Plungės rajono „Pergalės“ kolūkio 39 

darbininkai buvo apdovanoti garbės raš
tais „Už šaunų darbą".

Komjaunimo biuras, susumavęs jaunimo 
socialistinio lenktyniavimo Lenino gimimo 
100-jų metinių garbei rezultatus, geriau
siąją Lietuvos karvių melžėja pripažino 
„Pergalės" kolūkietę Bronę Daugėlienę.

MOKSLEIVIŲ PADĖKA LENINUI
Kaune. Apuolės gatvėje, erdviuose rū

muose gydosi ir mokosi daugiau kaip pus
antro šimto vaikų iš visos Lietuvos respub
likos. Tikslas —- kiek galima sugrąžinti 
jiems sveikatą, suteikt; išsilavinimo ir 
amato.

Moksleiviai, kaip rašo „Tiesa“, su dide
le pagarba įruošė rūmuose Lenino kamba
rį
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Du kun. A. Liuimos 
darbai

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 
šaukia savo suvažiavimus, kuriuose skai
tomi naujausi moksliniai darbai. Tie dar
bai paskui spausdinami tomais, o mus, jei 
ne patys tomai, tai bent kai kurių autorių 
darbų atspaudai pasiekia.

Šįkart esame gavę atspaudus dviejų kun. 
A. Liuimos, S. J., darbų, išspausdintų 
LKMA „Suvažiavimo darbų“ VI tome.

Vienas jo darbas. Į mokslą ir kūrybą, 
yra atidaromoji kalba, pasakyta Akademi
jos suvažiavime, kuris įvyko Vokietijoje 
1967 m. Kun. A. Liuima yra Akademijos 
pirmininkas ir toje kalboje pirmiausia ap
žvelgia Akademijos istoriją, kurios steigi
mas susijęs su vardais tokių vyrų, kaip 
prel. A. Dambrauskas, vysk. P. Būdys, 
prof. S. Šalkauskis, arkiv. J. Skvireckas. 
Atgaivinta svetur su arti 60 narių, ji da
bar, pasirodo, jų turi jau 172.

Žvelgdamas į ateitį. Akademijos pirmi
ninkas iškėlė mintį, kad reikia šiems lai
kams naujo Kudirkos, naujo Dovydaičio. 
Šalkauskio. Paltaroko. Valančiaus. Dauk
šos, Merkelio Giedraičio, ir pareiškė įsiti
kinimą, kad tokių yra. O jų reikia, nes. 
kaip kun. A. Liuima, S. J„ toliau rašo savo 
kalboje: „Mes galime smarkiai praturtėti 
dvasioje arba, atmetę galimybes, sumenkė- 
ti ir subliūkšti šio dvasinio turto akivaiz
doje. Mes galime arba tik naudotis civili
zacijos blizgučiais bei jos dovanomis ir ne
sulaikomai smukti arba kurti, dvasiškai 
augti ir bręsti. Neišsakomai didingos gali
mybės suteiktos mūsų tautai ne tik pasisa
vinti visą pasaulinę kultūrą aukščiausia
me laipsnyje pačiuose jos šaltiniuose, bet 
ir savuoju pajėgiu įnašu prisidėti prie pa
saulinės kultūros suklestėjimo, žmonijos 
dvasinio atgimimo“.

Kitas atspaudas yra kun. A. Liuimos 
darbas Gyvosios dvasios uždaviniai mate-

VEIKLOS BARUOSE
DEŠIMTMETIS Rašo L. VenckusCHICAGOS „ANGLIKONŲ“

Po antrojo pasaulinio karo tūkstančiai 
vidurio ir rytų Europos kraštų gyventojų 
atsidūrė Vokietijos stovyklose ir tikėjosi 
neužilgo galėsią sugrįžti į savo namus. Ne
galėdami to sulaukti, jie pradėjo galvoti 
pasitraukti iš Europos ir karo sugriautos 
Vokietijos į užjūrio kraštus.

■Britai pirmieji pastebėjo dykinėjančią, 
sveiką darbo jėgą, kuri tuo metu kaip tik 
buvo labai reikalinga jų dėl karo gerokai 
sumažėjusiai pramonės darbininkijai pa
pildyti. Tai jie pirmieji jau 1946 metų ant
roje pusėje pradėjo imti „dypukus“.

Gyvenimas Anglijoje, aišku, buvo nepa
lyginamai geresnis kaip Vokietijos stovyk
lose, tačiau lietuviai veržlūs. Kelerius me
tus padirbę anglių kasyklose, žemės ūky
je, ligoninėse arba tekstilės pramonėje, 
pradėjo žvalgytis dar geresnio gyvenimo, 
kur daugiau laisvės darbo srityje. Netru
kus ir vėl prasidėjo pavienių ir grupių ke
lionės į Kanadą. JAV. Australiją ir kitus 
kraštus.

1960 m. Chicagoje buvo susispietęs jau 
nemažas būrelis mūsų tautiečių, atvykusių 
iš Anglijos. Čia pat gyveno daug jų pažįs
tamų iš Vokietijos stovyklų. Nors tarp anų 
ir naujai atvykusiųjų „anglikonų“ kūrimo
si šiame krašte buvo susidaręs tik apie 10 
metų laiko tarpas, tačiau skirtumas buvo 
jaučiamas labai žymus. Sutiktasis senas 
pažįstamas tuojau paklausdavo, kaip tau 
patinka Amerika, kokiame rajone apsigy
venai, kokiu automobiliu važinėji ir pana
šiai. Nelaukdamas atsakymo, pats skubė
davo pasigirti savo puikiais mūriniais na
mais, nauja mašina, visokiais elektroni
niais įtaisais, kurie atidaro garažo duris, 
dar prie jų neprivažiavus, arba didokomis 
santaupomis banke. Naujai atvykusiam 
„biednam anglikonui“ besiklausant tokių 
kalbų, nebuvo malonu jaustis mažesniu. 
Todėl dvigubai didesnis būdavo džiaugs
mas sutikus kitą tokį taip pat neseniai tik 
iš Anglijos atvykusį tautietį, kuris buvo 
artimas, tartum lyg brolis ar sesuo.

Gal tokio sentimento vedami, buvęs Lon
done Europos Lietuvio (tuomet dar Brita
nijos Lietuviu vadinto), o Chicagon atvy
kęs tapęs Laisvosios Lietuvos redaktorium 
Algirdas Kaulėnas ir jo žmona Stefanija 
iškėlė sumanymą surengti Chicagoje suei
gą, vakarienę su šokiais visiems buvu
siems Anglijos lietuviams, gyvenantiems 
Chicagos apylinkėse. Organizuojant tą pir
mąją sueigą, be Kaulėnu. daug pasidarba
vo Mineikiai. B. Brazdžionis, Matulevi
čiai, Paliuliai, K. Rožanskas ir kiti. Tai 
įvyko 1960 m. rudenį Lietuvos Vyčių salė
je. Tas pirmasis vakaras laikomas Chica
gos Anglijos Lietuvių Klubo veiklos pra
džia. Nuo to laiko metinė vakarienė, dabar 
jau tradicine tapusia, įvyksta kiekvieną 
rudenį. Taigi 1970 m. rudenį sueina jau 10 
metų nuo klubo įsisteigimo. Per tą dešimt
metį klubui vadovavo B. Brazdžionis, Ma
tulevičius. Paliulis. L. Venckus ir J. Jokub- 
ka.

Pirmuoju Chicagos Anglijos Klubo pir
mininku kelerius metus išbuvo Balys Braz
džionis, dabartinis klubo revizijos komisi-

MENO TEMA
Lietuvoje ypač specialioji spauda nuolat 

domisi ir meno klausimais. Duodama pasi
sakyti dailininkams ne 'tik dėl parodų, bet 
ir teoriniais klausimais.

Balandžio 11 d. „Literatūros ir meno“ 
savaitraštis išsispausdino platesnį pasikal
bėjimą meno klausimais su Vilniaus dailės 
instituto rektorium dailininku prof. Vytau
tu Mackevičium.

Atidavęs pagarbą komunistų partijai, 
kuri jau ir nepriklausomybės laikais padė
jusi dailininkams susiorientuoti sudėtingo-

rializmo akivaizdoje. Tai tema, kurią, kaip 
bibliografijoje nurodoma, jau yra gvildenę 
anksčiau kiti lietuvių filosofai ir teologai. 
Kun. A. Liuima tą klausimą kelia iš naujo, 
nes. kaip jis sako, gyvenamasis metas la
bai nepastovus, ir tas nepastovumas nepa
prastai prieštaringai vertinamas: kas vie
niems krizė, tai kitiems normali apraiška, 
kas vieniems pažangos ir laimėjimų metai, 
tai kitiems išsigimimo ir beveik visiško 
pralaimėjimo. Vadinas, vyksta krizė su sa
vo visokiais pavojais, judinami pastovieji 
pamatai, neigiami patys visuomeninio, so
cialinio, kultūrinio ir dvasinio gyvenimo 
pagrindai, ir tai verčia susirūpinti, kalbėti 
apie gyvąją dvasią, budėti, kūrybiškai 
reikštis.

Autorius tuose pagrindų susvyravimuo
se įžiūri kaltę formalizmo, kai ir tikėjimas 
išpažįstamas tik lūpomis ir formaliai iš
reiškiamas maldos žodžiais, poteriais, sak
ramentais, bet be dvasios. Nors Bažnyčia 
visada skelbusi harmoniją tarp medžiagos 
ir dvasios, bet praktiškai jau seniai pradė
jo reikštis disharmonija.

Pavojaus šaknis autorius įžiūri ne ma
terializmo platintojuose ir propagandoje, 
bet daugiau dvasinio idealo iškreipėjuose. 
Dėl to ir visokį teigiamą entuziazmą siūlo 
perkelti daugiau į dvasinę sritį.

p. a.

jos narys. Jo parodytuoju pavyzdžiu sek
damas. klubas kiekvienais metais savo iš 
įvairių parengimų gautojo pelno didžiau
sią dalį skiria lietuviškiems reikalams — 
spaudai, Balfui, Anglijos lietuviškam jau
nimui, skautams ir Lietuvių Sodyboje gy
venantiems seneliams paremti, Londono 
liet, bažnyčiai, Nottinghamo Jaunimo Židi
niui. Jaunimo Centrui Chicagoje, Lietuvių 
Fondui, Balučio paminklo fondui, lietuviš
kos televizijos programoms paremti ir pa
našiems reikalams. Prireikus nepamiršta
ma sušelpti ir savo klubo ligos ar nelaimės 
ištiktus narius.

Kaip ir daugelyje organizacijų, taip ir 
„anglikonų“ klube ilgainiui iškilo nesklan
dumų, apie kuriuos savo metu jau esame 
skaitę. Persitvarkius buvo išrinkta nauja 
valdyba, užregistruoti klubo įstatai, žo
džiu, susitvarkyta kaip ir dera organizaci
jai.

Jeigu nuo pat Anglijos lietuvių klubo 
įsteigimo „anglikonai“ gausiai dalyvauda
vo kas rudenį ruošiamoje vakarienėje, tai 
po persitvarkymo veikla dar labiau pagy
vėjo. Šiuo metu klubas turi arti 150 regist
ruotų narių, kurie ne visi Chicagoje gyve
na. Neseniai dar buvo gautas pasiteiravi
mas iš New Jersey, ar ten būtų galima 
įsteigti Anglijos lietuvių Klubo skyrių. 
Mat, pagal klubo įstatus gali tapti pilnais 
klubo nariais tik tie. kurie, kaip Europos 
savanoriai darbininkai ar kuriuo kitu pa
našiu statusu, kada nors gyveno Didž. Bri
tanijoje. Kanadoje. Australijoje, N. Zelan
dijoje, Vokietijos britų okupuotoje zonoje 
ar bet kuriame kitame britų valdžioj buvu
siame ar esančiame krašte. Neatitinkantie
ji šių sąlygų gali būti klubo nariais rėmė
jais. be teisės balsuoti ar būti renkami val
dybom

Dabar, šalia metinės tradicinės vakarie
nės. rengiami kasmet piknikai Bučo sode 
su avinų kepimais. Užgavėnių šokiai Jau
nimo Centre ir vienas kitas kitoks kultū
rinis parengimas. Anglikonų parengimai 
visada būna su didesne ar mažesne menine 
programa, kurias iki šiol yra atlikusios Či
kagos lietuvių meno pajėgos, kaip sol. Ele
na Blandytė. Algirdas Brazis, Eglė Vilutie- 
nė. Vanda Stankienė. Pliuraitė iš Kenošos. 
A. Vasaitis. Faustas Strolia ir kiti. Vienoje 
metinėje vakarienėje (1968 m.) puikią 
programą davė iš Toronto (Kanada) pa
kviesta sol. Janina Liustikaitė. kuri pati 
kadaise gyveno eilę metų Anglijoje.

Didžiausią savo veikimą Anglijos lietu
vių klubas per visą dešimtmetį, tur būt, 
pasiekė 1969 metais. Valdyba tada iškėlė 
Anglijos lietuvių klubo vardą aukščiau ki
tų apie 100 panašaus dydžio lietuviškų or
ganizacinių vienetų Čikagoje. Tie metai 
buvo užbaigti literatūros vakaru. Dėl to 
vakaro dienraštis Draugas 1969. XI. 11 ra
šė. kad Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas 
visus nustebino savo plačiu užsimojimu, 
pasikviesdamas Didž. Britanijoje gyvenan
čius rašytojus į viešnagę Chicagon. Chica
gos kultūrininkus, rašė laikraštis, pradžiu
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je gyvenimo tikrovėje, profesorius anų lai
kų meną aptaria šitaip: „Tuo laikotarpiu 
dailės gyvenime dominavo, iš vienos pusės, 
saloninis menas, atitinkantis miesčionių 
skonį ir tenkinantis jų poreikius, iš antros 
— reiškėsi tendencija užsidaryti siauruose 
formos ieškojimuose („Ars“ grupė)“.

Kai prof. V. Mackevičius toliau vis dėlto 
pripažįsta, kad arsininkai, tegu ir ribotai, 
priešinosi saloniniam menui, žvilgterėki
me. kas tas sąjūdis buvo. O „Ars“ 1932 m. 
Kaune įsteigė dailininkai A. Gudaitis, A. 
Samuolis. V. Vizgirda ir skulpt. J. Mikė
nas. Grupė paskelbė ir manifestą, kuriame 
buvo nurodyta, kad reikia modernaus me
no priemonėmis kurti iš liaudies meno tra
dicijų išplaukiantį savitą individualų lietu
vių meną. Be kita ko. pirmojoje „Ars“ gru
pės parodoje, be pačių steigėjų, dalyvavo 
dar M. Dobužinskis, A. Galdikas. V. Jony
nas. T. Kulakauskas ir J. Steponavičius.

V. Mackevičiaus nepatenkina ta grupė, 
nes. pagal jį. „kovingo meno daigai“ „pil
nai prasiskleisti galėjo tik tarybiniais me
tais“

Bet ar šiandien ir Lietuvos mene viskas 
vien tik gera?

Pagal V. Mackevičių, „dabarties meno 
problemos“ šiandien ypač sudėtingos. Pir
miausia — menotyra nepajėgia aprėpti tų 
didelių šuolių, kuriais žengia dabar dailė. 
Antra, jau grynai sovietinė problema — 
tarybinio meno tiesioginis susidūrimas su 
kapitalistiniu menu ir jo teorijomis.

Jis pripažįsta, kad jaunimui reikia verž
tis, ieškoti nauja, bet dailininkai, nepajėg
dami įsigilinti į meno esmę, pradeda vietoj 
naujumų kartoti jau atgyventus dalykkus. 
Užuot siekę nauja, pradeda mėgdžioti, sa
ko, kokį nors prancūzą dailininką.

Nėra viskas gera ir su teminiais paveiks
lais, kuriuose turėtų būti žmogus. Dažnai, 
sako, toks paveikslas suprantamas kaip 
tam tikras dailininko įsipareigojimas at- 

gino Vladas Šlaitas ir kun. Jonas Kuzmic- 
kis. Visuomenė, buvo sakoma, už tai dėkin
ga energingai klubo valdybai, kurią suda
ro pirm. L. Venckus, vicep. B. Sebastijo
nas, sekr. V. Bilitavičius, kasim J. Jokub- 
ka, parengimų vad. J. Šidlauskas, vald. na
riai St. Kaulėnienė dr Br. Blekys.

Vakare aktorė E. Vilutienė perskaitė K. 
Barėno novelę iš knygos „Atsitiktiniai su
sitikimai“. Prel. J. Guto eilėraštį paskaitė 
pats programos vedėjas S. Juozapavičius. 
Iš Anglijos atvykusių Bilitavičių šeimos 
atžalynas — Marytė. Teresė, Nastutė ir Ve- I 
rudė — kanklėmis paskambino eilę liaudies I 
ir partizanų dainų, V. šlaitas elektrino I 
publiką, skaitydamas eilėraščius iš naujo 
poezijos rinkinio „Aguonų gaisras“. Su- 
elektrinta publika griausmingai plojo, ypač 
išklausiusi giliai patriotinį eilėraštį „Ma
no tauta“. Kun. J. Kuzmiekis, rašytojas ir 
pedagogas, skaitė ištrauką iš savo intriguo
jančios naujos novelės „Dainininkės da
lia“, vaizdžiai nupasakojančios paslydusios 
mergaitės tragediją ir ašaras. Antroje da
lyje paskaitė eiliuotas alegorijas, kur buvo 
gausu šilimos, erotikos, net ir moderniųjų 
nuotaikų svaigulio.

Aktorė Elena Blandytė perteikė iškarpą 
iš R. Spalio „Alma Mater“.

Be jau minčių kanklininkų. Chopino vai- j 
są paskambino K. Brazdžionytė.

Po programos buvo banketas su užjūrio 
svečiais, kurį pravedė A. Lakas. Jo metu 
kalbėjo Generalinis konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, kun. J. Kuzmiekis, Rašytojų Draug. 
pirm. A. Baronas. V. šlaitas, K. Bradūnas. 
kun. J. Prunskis. P. Petruitis, J. Švabaitė. 
A. Kairys, W. Sebastian, D. Velička, kun.
J. Borevičius. kun. K. Kuzminskas.

Literatūros vakaro proga klubas išleido 
A. Lako rūpesčiu sudarytą specialią meni
nę brošiūrą, 'kuriai įvadinį straipsnį para
šė K. Bradūnas.

Klubo reikalams aptarti valdyba posė
džiauja bent kartą mėnesyje. Narių infor
macijai leidžiamas dviejų puslapių biule
tenis, kurį 16 mėnesių redagavo L. Venc
kus. Paskutiniame metiniame narių susi
rinkime klubas paskyrė $509 ALVUD'o 
statomiems senelių namams. Tame pačia
me susirinkime, senajai valdybai nebesuti
kus toliau pasilikti, išrinkti J. Jokubka —‘ 
pirm., J. Aukščiūnas — vicep.. V. Palubec- I 
kas •— sekret., J. Au'kščiūnienė —- kasinin
ke. Z. Duseika — parengimų vad., St. Juš
kus ir A. Latonienė — nariais.

Revizijos komisija: rotacijos būdu pir
mininku tapo Petras Beinarauskas. naujai 
išrinkti nariai — Bal. Brazdžionis ir St. 
Juozapavičius.

Naujoji valdyba šiuo metu yra suėjusi į 
ryšį su Senuoju Britanijos Liet, klubu. No
rima sujungti abu klubus į vieną. Toms ga
limybėms aptarti gegužės 3 d. įvyko abiejų 
klubų valdybų bendras posėdis. Gegužės 
10 d. šaukiamas Anglijos liet, klubo narių 
pusmetinis susirinkimas, kuriame, be abe
jo, nariai galės nuspręsti tolimesnę klubo 
apimtį bei veiklą. Paskutinių kelerių metų 
patirtis parodė, kad abiejuose klubuose tu
rime veiklias, energingas, tik, deja, suskal
dytas pajėgas, kurios apsijungusios galėtų 
išvystyti tikrai gražų veikimą. 

likti atitinkamą užduotį. Vakarų buržuazi
nio meno įtakoje iš paveikslų išnyko žmo
gus. Kauno meno mokykloje irgi šitokia 
pažiūra vyravusi. Taigi tarybiniais metais 
tekę čia lyg iš naujo mokytis iš renesanso 
meistrų, rusų meno ir iš užsienio dailinin
kų, kurie vaizduoja žmogų (italas Gutu- 
zas. Meksikos sieninės tapybos meistrai Ri
vera, Oroskas. Sikeirosas).

Ryšium su tokiu kritikiniu požiūriu į iš 
paveikslo žmogų išmetusią praeitim prof. 
V. Mackevičius šitaip aptaria Vakarų me
no padėtį:

„Būdinga, kad dabartiniame buržuazi
niame mene pasirodo kaskart vis daugiau 
simptomų, bylojančių, jog visuomenė 
daugelis dailininkų ima nusivilti bevaise, 
dirbtinai valdančiųjų sluoksnių palaikoma 
abstrakcionistine kūryba ir bandoma grįž
ti prie pasaulio realesnio vaizdavimo. An
tai praėjusiais metais Paryžiuje veikė di
delė paroda, pavadinta „Menas ir darbas“ 
Ši ekspozicija įtikinamai parodė, kad. ne
žiūrint rėksmingo pop meno dailininkų 
triukšmo. įvairių abstrakcionistų eksperi
mentų, atsiranda menininkų, ieškančių 
įkvėpimo gyvenime, besistengiančių rasti 
ryšį su realistinėmis savo šalies dailės tra
dicijomis“.

Šičia, be abejo, ir mes, nuolat susidurda
mi su abstrakcionistinės tapybos peckely- 
nėmis ir skulptūra vadinamomis bepras
mybėmis, galėtume pritarti Mackevičiui. 
Deja, labai bendras ir neaiškus yra jo tvir
tinimas, kad tokį meną palaiko valdantieji 
sluoksniai. Daugiau, tur būt, tokį meną pa
laiko turtingieji vadinamieji intelektualai, 
kurie turi neribotus kiekius kapitalo ir dėl 
to visas sąlygas parodyti savo tariamajam 
intelektualumui. Atsiliepdami į tą tariamą
jį jų intelektualumą, valdantieji sluoksniai 
nebent paremia jų užsimojimus iš valsty
bės skiriamųjų menui fondų. Bet visuome
nė to pinigingųjų išminčių sprendimo ne
palaiko. Jau nebe vienas atsitikimas yra 
buvęs ir Britanijoje, kai savivaldybė prie 
daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų leidžia 
patupdyti abstrakčią skulptūrą, o gyvento
jai renka paskui parašus, kad toks papuo
šalas būtų pašalintas jiems iš akių.

V. Mackevičius patvirtino laikraščio 
bendradarbio teigimą, kad pastaraisiais 
metais Lietuvoje išaugo tapyba, bet kartu 
atsirandą ir ne visai pateisinamų reiškinių. 
Pavyzdžiui, esančios nesuprantamos kai 
kurių dailininkų pastangos suprimityvinti, 
iškreipti tikrovę. Liaudiškumas irgi ne 
kartą keistai suprantamas ir panaudoja
mas — tiesiog įkomponuojamos į paveiks
lą liaudiškos skulptūrėlės-dievukai. Bet 
taip suprastasis liaudiškumas nėra liau
dies meno tradicija. Liaudies skulptūra tu
ri vertingų meninių bruožų, bet suprasti 
tai ir panaudoti savo kūrybai, kaip sako V. 
Mackevičius, nėra lengva. Sugebėję tuo 
tinkamai pasinaudoti tik skulptorius J. Mi
kėnas ir tapytojai A. Samuolis ir A. Gudai
tis.

Bet kai kuriais atvejais jis pateisina tam 
tikrą formos deformavimą, „ypač tada, kai 
dailininkas, remdamasis turiniu ar kūrinio 
charakteriu, siekia didesnio išraiškingumo. 
Formų pabrėžimas, net deformacija dažnai 
neišvengiami monumentaliojoje dailėje“. 
Bet visa tai nepateisinama, kai pavirsta iš
orine stilistine mandrybe ir mada.

V. Mackevičius nusiskundžia, kad Lie
tuvoje dailininkai daug dirba, jų darbų bū
na parodose ir yra muziejuose, bet nema
tyti visuomeniniuose pastatuose. Šičia jis 
būtų linkęs ieškoti kaltininkų daugiau ar
chitektuose. Ji, sako, yra šalininke aklų 
plokštumų, štampų, bet ne dailės kūrinio 
šilumos ir minties. Kai tokia yra padėtis, 
tai ir pastatai neteikia jaukumo.

Kadangi pokalbis su V. Mackevičium 
vyko dar prieš Lenino sukaktį, tai jam te
ko pasisakyti ir apie dailininkų darbus Le
nino tema. Respublikinėje dailės parodoje 
buvę daug tokių darbų išstatyta. Tapyto
jai daugiausia stengęsi Leniną' susieti su 
Vilnium, dėl to uždavinys buvęs nelengvas, 
nes reikėję paveiksluose atskleisti laiko
tarpį. Bet V. Mackevičius yra tos nuomo
nės, kad dailininkui nepakanka vien per
kelti Leniną į Vilniaus foną.

NAUJOS DAINOS PREMJERA
Pavasario Balsų vakare, įvykusiame ba

landžio 25 d., Bay Womens' Cub salėje, Šv. 
Monikoj, Calif., kurio pragramai vadovavo 
Giedra Nasvytytė - Gudauskienė, solistas 
Kvirinas Dargis pirmą kartą atliko kom
pozitoriaus Stasio Kalvaičio sukurtą Tė
vynainių dainą (žodžiai Alfonso Giedrai
čio), kuri stipriai nuskambėjo tiek patrio
tinio turinio, tiek kompozicine prasme ir 
klausytojų buvo labai šiltai sutikta.

Tėvynainių dainos tekstas buvo išspaus
dintas šeštosios pradalgės metraštyje.

LITUANISTINĖ MEDŽIAGA
R. Vokietijos „Mickievič Blaetter“ žur

nalas naujausiame numery irgi išsispaus
dino lituanistinės medžiagos. Jame yra 17 
lietuviškų liaudies dainų vertimai iš G. Ne- 
selmano rinkinio, išleisto 19 a. viduryje, ir 
liaudies pasaka „Žalias gojus, stiklo mū
ras“, kurį išvertė į vokiečių kalbą E. Kavo
lis.

KAS TREČIAS MOKOSI
Kaip rašo „Tiesa“. Lietuvoje mokosi kas 

trečias žmogus.
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„Kiekvienas gaunamas gėris ir kiek
viena tobula dovana yra iš aukšto, nu
žengia iš šviesos Tėvo“ (Jok. 1,17)

Bažnyčia gavo didelę dovaną — II Vati
kano susirinkimą. Jo nutarimų poveikyje 
sujudo net tolimų kraštų katalikai: skaid
rėja Apreiškimo tiesa, pagyvėjo Bažnyčio
je viešos pamaldos — Liturgija, parapijose 
vyksta artimas pokalbis tarp dvasios vadų 
ir pasauliečių žmonių.
Vietos reikalai

Ne visos turėjo parapijos savo tarybas, 
kurios padėdavo klebonams tvarkyti, ge
rinti vietos reikalus. Dabar jos kuriamos 
visur, kur tik galima. Geriau paaiškėjo ir 
pačių Tarybų, arba Komitetų, paskirtis, 
veiklos plotai, jų nauda ir reikalas. Sielo
vada. parapijos dvasinė sritis, aišku, pri
klauso klebonui, kolonijos kapelionui, o 
medžiaginė — tai Tarybos sritis. Bet abi
dvi sritys abejiems priklauso sąlyginai: ir 
dvasios vadas ir kolonijos taryba privalo 
tartis ir susitarti, kaip įvykdyti metinį biu
džetą, kapines, patarnautojus išlaikyti, ka
da ir kaip pravesti misijas, rekolekcijas, 
išlaikyti mokyklas, kursus, kaip pagyvinti 
vietos kultūrinę veiklą.
Kai tokio darnaus susitarimo ir darbo pa
sidalijimo nebūna, ten eina skilimas, vieši 
protestai, ir gyvenimas apmiršta. Kai Mar
low (Bucks) šv. Petro par. komitetas, ne
susitaręs su klebonu W. Gaffrey, nutarė 
išleisti šešis tūkstančius svarų centriniam 
bažnyčios apšildymui, kai tų pinigų yra 
reikalinga par. mokykla, susilaukė viešo 
protesto kat. laikraštyje (Universe, 1970. 
IV. 3. Nr. 5697).
Lietuvių apsijungimas

Lietuviai katalikai yra visur gražiai su
siorganizavę. JAV visos lietuvių parapijos 
turi savo par. komitetus. Parapijų katali
kiškos organizacijos priklauso L. R. K. Fe
deracijai. Kanada įkūrė savo Liet. Katali
kų Centrą. Jo pirmininkas yra dr. J. Sun- 
gaila. Australijoje esančios lietuvių kat. 
kolonijos susivienijo į Australijos Katali
kų Federaciją. Anglijoje ir Škotijoje vei
kia vietiniai komitetai ir draugijų jungia
mieji organai: Taryba ir Federacija. I ka
talikų artimesnį apsi jungimą kvleevMm 
yra visų lietuvių katalikų vietiniai komite
tai ir tarybos.
Nemaža jėga

Lietuviai katalikai turime laisvajame 
pasaulyje du savo vyskupu, apie šimtą pa
rapijų, daug mažesnių kolonijų, 4 vyrų ir 
4 seserų vienuolijas, šv. Kazimiero Kole
giją Romoje, katalikišką spaudą, mokyk
las. Nuo 1968 m. spalio 27 d. veikia Pasau
lio Lietuvių Katalikų Organizacijų Komi
tetas. Dvasios vadas — vysk. V. Brizgys, 
pirm. Kazys Kleiva; vicepirmininkai kun. 
E. Abromaitis ir J. Matulionis, sekretorius 
kun. Pr. Garšva. MIC, ižd. M. Rudienė, 
statutui — kun. J. Vaišnys. SJ, inform. St, 
Rauckinas, narys kun. PI. Barius, OFM.

Laisvojo pasaulio lietuvių katalikų apsi
jungimas vyksta planingai ir gali duoti žy
mios naudos ne vien vietinėms mūsų kolo
nijoms, bet ir visai Bažnyčiai, ypač gi mū
sų broliams pavergtoje Lietuvoje.

K. A. M.

DONUM BALTICUM
500 puslapių knyga apie Baltijos tautų 

kalbas bus atspausdinta šių metų pabaigo
je Švedijoje. Knygai, kurią redaguoja prof. 
Velta Dravina (latvė), straipsnius paruošė 
apie 60 kalbininkų, jų tarpe lietuviai V. 
Ambrazas, P. Jonikas, S. Karaliūnas, J. 
Kazlauskas, A. Klimas. J. Lingis. V. Mažiu
lis, K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, V. Ur- 
butis, A. Valeckienė ir Z. Zinkevičius.

Knygos užsakymus priima prof. Velta 
Dravina, Docentbacken 3, S - 10405 Stoc
kholm, Sweden. Užsakius ligi liepos 1 die
nos, kaina 5 svarai.

MARKAIČIO ORATORIJA
Čikagoje katalikų Lojolos universiteto 

bažnyčioje įvyko lietuvių ir iš dalies ame
rikiečių meninis koncertas. Jame buvo iš
pildyta kompozitoriaus Br. Markaičio S. J. 
oratorija „100 saulių“. Lietuvės muzikės 
Alice Stephens paruoštos pasirodė devy
nios dainininkės. Vietoje susirgusio solisto 
St. Baro dainavo amerikietis, o kiti lietu
viai — D. Stankaitytė, R. Mastienė. Alg. 
Brazis.

Balerinų religiniam šokiui drabužius su
projektavo dail. Br. Jameikienė.

Pažymėtina, kad visų dėmesį traukė ir 
dail. A. Valeškos sukurta mozaika „Paukš
čių takas“, kuri stovi prieš pat didįjį alto
rių.

L. ŠUKYTĖ PAREMS
New Yorko Metropolitan operos solistė 

Lilija Šukytė davė koncertą ir jo pelną pa
skyrė paremti lietuvių kalbos lektūros įve
dimui Chicagos universitete.
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Pasikeitimai ir pastovumas
POLITINĖ PADĖTIS LIETUVOJE

Šitaip pavadintą ir A. H. pasirašytą 
straipsnį išsispausdino Vokietijoje leidžia
masis ..Jaunimo žodis“ Nr. 7. Atrodo, kad 
jis rašytas žmogaus, kuris turėjo galimy
bių iš arčiau stebėti Lietuvos gyvenimą.

Per paskutinį dešimtmetį Lietuvos ūky
je bei kultūroje įvyko dideli pasikeitimai, 
tačiau politinis gyvenimas esmėje išlaikė 
pastovumą, neskaitant kai kurių niuansų. 
Dar ir dabar Lietuvos gyventojai jaučia 
Saugumo veiklą, nors tai kasdieniniame 
gyvenime kartais ir nepastebima. Betgi 
reikia pripažinti, kad niekam negresia pa
vojus dėl menkniekio, kaip neapgalvoto 
žodžio ar kritikos kai kuriems reiškiniams, 
būti suimtam ir nuteistam. To pasėkoje 
esančių nesklandumų kritika bei pajuoka 
prasimuša net į viešumą. Spaudoje randa
ma laiškų, nurodančių trūkumus, atskiri 
rašytojai bei publicistai efektingai kovoja 
dėl pagerinimų viešame gyvenime, pasisa
ko prieš uniformiškumą mene ir literatū
roje. Tačiau paliesti partija ir's aukštes
nius vadus dar ir da’'ar neįm'>"'oma. Sau
gumas čia budrus. Paprastai turistu sau
gumo organai mažai domisi, ypač jei jis 
nesupranta kalbos ir giminių neturi. Kas 
kita yra su mokančiais kalbą.

Atskiras asmuo beveik neturi jokios ga
limybės politiniame gyvenime ką nors pa-

Skaitytoja latakai
DĖL LIETUVIŲ KAPŲ VOKIETIJOJE
Laikas nuo laiko pasitaiko ..Europos Lie

tuvio“ skiltyse rašinių, kad lietuvių kapai 
Vokietijoje naikinami, bet niekas nenuro
do priežasties, kodėl taip yra.

Vokietijoje, kaip ir viskam, taip ir kapų 
laikui veikia potvarkiai. Tai liečia ne vien 
tik lietuvių kapus, bet ir visų mirusiųjų. 
Vokietijoje nuo palaidojimo dienos kapas 
niekieno nejudinamas stovi 20 metų (iš 
karto ilgesniam laikui laidoti negalima). 
Po 20 metų galima kapo laiką pratęsti, su
mokant kapinių administracijai nustatytą 
mokestį. Anksčiau būdavo galima pratęsti 
vėl 20 metų, o dabar tik 5. Laiką tegalima 
pratęsti trumpesniam laikui dėl to. kad 

mirusio giminės ar artimieji dažniau prisi
mintų savo šeimos nario kapą, jį lankytų 
ir prižiūrėtų. O jeigu jau nėra kam toliau 
tokio kapo prižiūrėti, tuomet tegu ta vieta 
greičiau būna laisva kitam mirusiam pa
laidoti.

Kurie lietuviai buvo palaidoti 1949 m., 
šiais metais būtina pratęsti laiką kapui lai
kyti, jeigu nenorima, kad toj vietoj būtų 
kitas mirusis palaidotas. Pratęsiant laiką, 
turi būti iš naujo sutvarkytas kapas. Jeigu 
stovi paminklas, o jis yra šiek tiek jau pa
krypęs. tuomet turi būti atitiestas, nes kitu 
atveju negausi leidimo kapo laikui pratęs
ti.

Yra Vokietijoje kapinių, o taipgi ir ben
drose kapinėse kapų, vadinamų garbingo
mis kapinėmis — Ehrenfriedhofes, kur pa
laidoti žuvę kariai, karo belaisviai ir na
cizmo aukos. Tokiems kapams taikomas ki
toks laikas ir priežiūra. Vokietijoje atski
ras savo kapines turi žydai. Į jų kapines 
niekas nesikiša. Bendro pobūdžio pamink
lams gali būti iš karto išduodami leidimai 
50 metų. Tokių paminklų yra lietuviai ir 
kiti pabaltiečiai nemaža pasistatę Vokieti
jos kapinėse.

Su Uchtės lietuvių kapais yra tas pat. 
kas ir su visais kitais kapais. Uchtės kapi
nėse lietuviai buvo gavę leidimą viename 
sklypelyje savo mirusius žmones laidoti, 
bet nebuvo sudaryta jokia sutartis su ka
pinių administracija, kad tie kapai gali 
stovėti ..amžinai“. Po 20 metų ir čia net bū
tinai reikia laiką pratęsti. Ji galioja ir lie
tuviams. ir čia nėra jokios kalbos, ar lie
tuviai buvo geri žmonės, ar blogi, pabėgė
liai ar ne pabėgėliai.

J. Pyragas

DĖL SUSITIKIMO ERFURTE
„Europos Lietuvio“ Nr. 14 buvo rašyta 

dėl Brandto susitikimo su DDR viešpačiu 
Stophu Erfurte. Straipsnio autorius A. P. 
labai būkštauja dėl susidariusios padėties, 
kuri ir lietuvius emigrantus galinti skau
džiai paliesti. Tai tikrai rimtas reikalas. 
Deja, nuo likimo nepabėgsime. Kur galia, 
ten ir valia.

Bet ar ne geriau būtų ne būkštauiti ir ne
rimauti. o susisiekti su Erandto vyriausy
be. kad gegužės 21 d. ir mūsų, lietuvių, rei
kalai Kaselyje būtų paliesti? Daug gera, 
žinoma, negalime tikėtis, jeigu net ir cent
rinė lietuvių vadovybė V. Vokietijoje pa
mažu artėja į santykius su okupuota Lie
tuva („Santykiai su Lietuva". „E. L.“ Nr. 
14).

Bet gal tolerancija ir geresnių vaisių 
gali atnešti.

Ignas šmigelskis

KAM TO PYKČIO IR NETIESOS?!
Lotynų kalboje yra žodis res. kuris lie

tuviškai reiškia: daiktas, dalykas. Tačiau

keisti ar bent savo darbu prie jo prisidėti. 
Dėl to žmonės politika mažai domisi, o jei, 
tai daugiau tik tarptautine. Tačiau tarp
tautinės politikos informacijos yra labai 
blogos, nes visos žinios, pasiekiančios juos 
per vietinę spaudą ar radiją, yra propagan
dos tikslams iškreiptos ir vienašališkos. 
Tad nereikia stebėtis, kad žinios apie Va
karus ir net apie Kremliaus politiką yra 
neaiškios baltai juodame fone.

Tačiau nei vienas suvaržymas taip skau
džiai nepaliečia Lietuvos gyventojų, kaip 
kelionių į užsienį apribojimas. Netgi išva
žiavimas į „demokratines“ šalis gana sun
kus, o į Vakarus sienos prasiveria tik kar
tas nuo karto, ir tai tik rašytojams, techni
kams ar aukštiems mokslo žmonėms. Pa
prastas gyventojas gali tik pasapnuoti. 
„Naujoji klasė“ kelionėms noro ir pinigo 
turi, bet valstybė dar kol kas neleidžia iš
važiuoti.

Tarybų Sąjungoje ne valstybė tarnauja 
žmogui, bet žmogus valstybei, tad ir nėra 
jokių vilčių, kad kas greitu laiku pasikeis. 
Švelnėja ten suvaržymo formos, daugėja 
privilegijų „naujajai klasei“, didėja uždar
bis ir gerėja pragyvenimas, tačiau demok
ratijos mūsų supratimu niekas nedrįsta ti
kėtis ar laukti. Bandoma tad duotose sąly
gose kiek galima geriau gyventi ir į viršų 
prasimušti.

jau ne vieną kartą teko pastebėti, kad Eu
ropos Lietuvyje taip save pasivadinęs žur
nalistas nušneka labai nedalykiškai. Prieš 
kiek laiko išspausdintas nemažas jo 
straipsnis, įvardintas: „Jiems reikia pagal
bos...“ Rašantysis net pasigyrė, kad svars
tomuosius klausimus giliai ir ilgai studija
vęs. Bet studijų išvados prastos.

Į kai kurias mintis jau buvo reaguota 
kitų skaitytojų. Man labiausiai užkliuvo 
nemokšiškas LS kuopose tarnaujančių vy
rų problematikos iškėlimas. Pvz„ toks „iš
minties perlas“: „didžiausia dauguma lais
vu laiku sėdi prie konjako ar panašių gė
rimų...“, arba „vyrai, būdami vieniši, be 
šeimų, pradėjo gerti, o jų gėrimas dabar 
jau yra chroniškas“, žinoma, kad ir kuo
pose tarnaują vyrai sugeba išgerti. Tačiau 
jų daugumą vadinti chroniškai girtuokliais 
yra daugiau negu nemokšiškas nesusipra
timas. Tai gilus užgavimas. Aiškiai pono 
res studijos nebuvo nei gilios, nei pakanka
mai plačios apimties. Matyti, buvo apsilan
kęs kokios šventės proga kurioje nors LS 
kuopoje, ten pavaišintas ir, pasinaudoda
mas, kad veltui, paėmęs virš normos, o 
paskui, pusiau išsipagiriojęs, rašė savo 
„studiją1... Man yra tekę būti visose kuo
pose po daug kartų, ir tikrai žinau, kad 
savo laisvalaikius vyrai moka praleisti 
taip, kaip ir kitų darboviečių normalūs 
žmonės. O lietuviškasis vaišingumas nėra 
kuopų išmislas. Lietuviams nereikia stoti 
į kuopą, kad išmoktų gerti alkoholį. Tik 
kuopose, kai išpuola kokia šventė, yra vie
noj vietoj daugiau vyrų, ir susidaro trenks- 
mingesnė nuotaika. Tačiau tie patys vyrai 
sekančią dieną turi eiti į darbą ir tai atlie
ka sąžiningai. Kažin kaip eitųsi chroniš
kam girtuokliui išsilaikyti toje pačioje dar
bovietėje daugiau kaip 20 metų. O kuopose 
jau yra ne vienas tokį jubiliejų atšventęs 
ir sugebantis atlikti ne tik tarnybines pa
reigas. bet ir dalyvauti lietuviškame visuo
meniniame gyvenime. Tad kyla dalykiškas 
klausimas, ar res nebus tik nušnekėjęs nie
kus...

Nemažiau piktai tas pats res š. m. 15- 
tame Europos Lietuvio numeryje puola 
Vokietijos LE politinę komisiją. Tokie tei
gimai, kaip „nueita... keliais Vilkui pa
kenkti", arba kalba apie Vliko griovėjų 
darbus yra niekuo nepagrįsti šmeižtai. Vo
kietijos LB tarybos posėdyje teko išbūti 
nuo pradžios iki galo, išklausyti visų pra
nešimų ir diskusijų. Nebuvo ne tik jokio 
nepalankaus žodžio Vliko adresu ištarta, 
bet kaip tik ieškota būdų ir kelių politi
niuose reikaluose veiklą derinti su Vliku. 
Ir minimasis raštas dėl Molotovo-Ribben- 
troppo sutarties nebuvo niekam įteiktas 
ne paskutinėj vietoj ir todėl, kad Vilkas to 
nenorėjo. O su „valdančiosios“ grupės am
bicijomis tai visai nušnekėta nuo koto. Juk 
Politinės komisijos pirmininku buvo dr. 
Vytautas Bylaitis, socialistas, į Tarybą 
įėjęs, kaip Solidarumo bloko žmogus.

Ko ponas res nori, jis vienas, tur būt, ir 
težino. Tačiau yra ir besidžiaugiančiųjų jo 
raštais. Va. bolševikiškasis „Gimtasis 
Kraštas" pirmąjį straipsnį su pasigėrėjimu 
persispausdino (dalinai) į savo puslapius 
š. m. 16-tame numeryje ir res mintis išpuo
šė savais komentarais. Reikia laukti, kad 
ir antrasis įkvėps Maskvos tarnus pakir
šinti jiems nemalonius lietuvių veikėjus 
savo tarpe. Ponui res reiktų patarti tol 
studijuoti dalykus, kol juos tikrai pažins, 
ir tik tada imtis plunksnos ir rašalo. Viltis 
liekasi.

spės

Lietuvos ministerijos ir komitetai be 
Maskvos jokių didesnių sprendimų ir nu
tarimų padaryti negali. Aukštose vietose 
sėdintieji gerai žino visas savo galimybes 
ir jau vien dėl savisaugos neperžengia ri
bų. Be to, dar ir dabar „pavaduotojų“ pa
vardės rusiškos, kas aiškiai nurodo, iš kur 
vėjas pučia. Betgi reikia pastebėti, kad vi
si kiti postai užimti išimtinai lietuvių, ku
rie stengiasi duotose sąlygose atsiekti Lie
tuvos respublikai ko geriausio stovio.

Lietuvos inteligentija yra tikrai lietuviš
ka. Jos pastangos išlaikyti visas lietuviš
kas vertybes nenuėjo veltui. Dabartinė 
jaunoji Lietuvos rašytojų, dailininkų bei 
kultūrininkų karta atnešė su savimi naują 
lietuvių kultūros sužydėjimą. Bet cenzūra, 
per kurios rankas pereina kiekvienas kū
rinys prieš pateikiant jį viešumai, uždeda 
tolimesniam žydėjimui varžtus ir ribas. 
Vyksta tyli kova, apeinant cenzūrą komu
nistinių idėjų ar Lenino citatų prisidengi- 
mu. Kiekvienas rašytojas ar menininkas 
dalina savo kūrinius į „čia valstybei, čia 
man". Dabar, prieš Lenino gimimo šimt
metį, cenzūra dar labiau sustiprinta, iš 
kiekvieno reikalaujama atiduoti prievolę 
Lenino pagerbimui.

Geriausiai tarpsta liaudies menas ir tau
tosaka, kurie mažiau rišasi su ideologija. 
Čia pasiekti didžiausi laimėjimai. Bet liau
dies meno puoselėjimas kultūriniame tau
tos gyvenime yra tik epizodas, o vėliau tik 
tam tikras pagrindas tolimesniam išsivys
tymui. Neaišku, kokie bus sekantieji Lie
tuvos kūrybiškos inteligentijos žingsniai; 
Lietuvos inteligentija yra darbšti, veikli, 
sumani ir kūrybinga, ir ji tikrai ras kelią 
plėtoti savai lietuviškai kultūrai, apeinant 
partijos uždėtus varžtus.

Kaip bežiūrėsime, Vilnius darosi lietu
viškesnis. Nereikia užmiršti, kad seniau 
Vilniuje lietuvių veik nebuvo. Jis ir dabar 
pasiliko daugiatautiniu miestu, o lietuvių 
skaičius pakilo iki 37%. Didesnioji vado
vaujančių kadrų ir inteligentijos dalis yra 
lietuviai. Nei lenkai, nei rusai beveik ne
turi Lietuvoje savos inteligentijos. Visas 
Lietuvos kultūrinis gyvenimas yra lietuvių 
rankose. Rusų daugumą sudaro smulkioji 
darbininkija, kuri perima visus žemesnius 
darbus. Be to, šie rusai savo įžūlumu ir ne
kultūringu elgesiu yra praradę visas lietu
vių simpatijas. Tai daugiausia jokio tėvy
nės jausmo neturintieji pakraščių rusai, 
kurie visur jaučiasi tartum namuose ir lei
džia kitiems suprasti, kas šitoje valstybėje 
yra ponas. Toks atvykusiųjų neprisitaiky- 
mas prie lietuviškos aplinkos ir jų pabrė
žimas, kad jie esą savoje žemėje, nepapras
tai kelia lietuvių atsispyrimą prieš tokius 
sluoksnius ir iš viso prieš bet kokį rusini
mą. Lietuvių aukštoji inteligentija žvelgia 
į juos su pasibaisėjimu ir koktumu ir sten
giasi juos apeiti, keldami lietuvišką žmo
niškumą ir kultūrą. Pavojus yra tas, kad 
prislėgti žemesnieji lietuvių sluoksniai gali 
apsikrėsti anų nekultūringumu.

Mokyklose ir universitetuose kiek tik 
įmanoma palaikomas lietuviškumas. Labai 
nusiskundžiama, kad nėra Lietuvos istori
jos kaip mokslo šakos, kad nėra išleista 
gera Lietuvos istorija. Nežiūrint į tai, kiek
vienas studentas gana gerui susigaudo Lie
tuvos istorijoje ir semia iš jos sau stipry
bę. Universitete dėstoma tik lietuviškai, iš
skyrus keletą kursų. Nemokantieji lietuvių 
kalbos, į universitetą nepriimami.

Bendrai paėmus, Lietuvoje savos politi
kos kaip ir nejaučiama. Visos pastangos 
dedamos į respublikos sužydėjimą ir lietu
viškos kultūros klestėjimą. Surusinimo žy
mių liaudyje dar nesimato, — jie pas ru
sus neranda jokių pavyzdžių ir jaučia kul
tūros lygio skirtumą. Rusų netolerantišku
mas ir praeitų dešimtmečių nelaimės su
lydino lietuvių tautą į atsparų vienetą, pa
jėgų tolimesniam vystymuisi.

Žemiausiai atlyginamas kareivis, kuris 
šių metų balandžio 1 d. stos į armiją, gaus 
14 sv. 7 šil. savaitei — svaru daugiau ne
gu gauna mano paties duktė kaip mokyto
ja.

Denis Healey, Britanijos krašto apsau
gos ministeris

Reikia pasakyti, kad neturtingi yra ne
turtingi. nes jie neturi pakankamai pinigų.

Sir Keith Joseph, Britanijos parlamento 
narys, buvęs ministeris

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENI, IR PAVASARI

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 

Ir neliks kišenė kiaura!

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

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

Manchester

Kijeve palaidotos viltys
Kijeve buvo suruoštas Europos moterų 

rankinio IX turnyras dėl taurės. Antrosio
se rungtynėse su vietine „Spartako" ko
manda Kauno „Žalgirio" komanda pralai
mėtos 10:12. Taip viltys vykti į Bratislavą 
buvo palaidotos.

Kauno „Žalgirio“ moterys rankininkės 
išlaikė išsikovotąjį 1968 m. Europos mote
rų rankinio titulą ir taurę 2 metus. Dabar 
komanda yra likusi tik vidutinio stiprumo.

Birželio 13-14 d. d. įvyks tarptautinės 
irklavimo varžybos Kuechensee vandeny
se. Ratzeburge. Vilniaus „Žalgirio" aštuon- 
vietės valties irkluotojai, kurie 1968 m. 
laimėjo Gillette taurę ir aštuonvietės val
ties irkluotojų pasaulio titulą, yra jau pa
žadėję ir šiais metais dalyvauti irklavimo 
varžybose su gana stipria komanda.

J. Pyragas

Kiaušiniai tolimais adresais
1970 m. į įvairius Sovietų Sąjungos kam

pelius paukščių fabrikams jau buvo iš
siųsta 150.000 Lietuvos veislinių vištų 
kiaušinių.

Dviratininkų avarijos
Lietuvoje dviračiai yra labai populiari 

susisiekimo priemonė, ypač kaime. Ir dau
gelis šeimų turi net po kelis dviračius.

Bet „Tiesos“ korespondentas rašo, kad 
daugelis dviratininkų nežino ar nesilaiko 
eismo taisyklių. Vien pereitais metais dėl 
dviratininkų kaltės įvyko 170 avarijų, ku
riose žuvo 42 žmonės ir 141 buvo sužeistas.

Skundas dėl autobuso
„Tiesos“ redakcija gavo iš Vandžiogalos 

vidurinės mokyklos laišką, kuriame 44 tė
vai ir mokytojai nusiskundžia autobusu 
Kaunas-Vandžiogala, kad jis kursuoja ne
patogiu laiku ir dažnai vėluoja, šeštadie
niais jis visai nepriima mokinių.

Iš 417 mokyklos mokinių 207 važinėja 
autobusais.

Transporto priemonių draudimas
Lietuvos valstybinio draudimo valdyba 

praneša, kad pradedamos drausti transpor
to priemonės. Neprašokant draudimo su
mos, bus pilnai atlyginti nuostoliai, kai ap
draustoji priemonė sunaikinama arba su
gadinama avarijos ar stichinės nelaimės 
metu, o taip pat jeigu transportas pavog
tas ir nesurastas.

Iš Lietuvos pašto ženklų istorijos
Filatelistų draugijos Lietuva leidžiamojo 

biuletenio Nr. 2(137) J. Grigaliūnas rašo, 
kad 1940 m. bolševikai, užėmę Lietuvą, 
tuojau surūšiavo pašto ženklus, ženklus su 
A. Smetona. Vytim ir kitais ryškesniais 
simboliais tuojau išėmė iš apyvartos ir pa
ruošė išvežti į Leningradą. Kiti ženklai bu-

Judintinas 
reikalas

Prūsijos prie Lietuvos prijungimas visų 
lietuvių reikalas

Reikia minėti ne vien Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prijungimą, bet sugyvinti

Prūsijos prijungimo problemą 
Algirdas Gustaitis

„Niekieno kraštas“Prūsija, dabar admi- 
nistraciškai laikinai padalyta tarp komu
nistinės Lenkijos ir bolševikinės Sovietų 
Rusijos, yra neabejotinai lietuviškas kraš
tas nuo tenai pastoviai įsikūrusių lietuvių 
tautos dalies prūsų vardu. Juos nuo XIII 
a. pradėjo užpuldinėti, naikinti vokiečiai 
ir kiti.

Prūsijos prie Lietuvos prijungimo klau
simą ir problemą nuolatos reikia kelti, gi
linti lietuvių ir pasaulio visuomenėse. 
Duodu konkrečių pasiūlymų:

Visuose laisvuose kraštuose minėti ne 
vien siauro masto Klaipėdos srities atgavi
mą, bet ta proga daryti žymiai platesnius 
pasisakymus visos Prūsijos prie Lietuvos 
prijungimui pagyvinti. Tuo reikalu siūlo
ma:

a. Lietuvių Eendruomenė, Vlikas ir Altą 
imasi iniciatyvos atitinkamai paveikti jų 
žinioje esančius organizacinius vienetus 
spaudą, radiją, televiziją. Vlikas prašomas 
duoti daugiau žinių Prūsijos reikalais, vis 
pažymint tos srities seną istoriją.

b. Tuo reikalu ypač iniciatyvos imasi 
Mažosios Lietuvos atstovas prie Vliko. Ki
tos patriotinės lietuvių organizacijos, kaip 
Vilniaus krašto lietuviai. Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugija, šauliai, savanoriai 
kūrėjai, atsargos karininkų organizacija, 
birutietės ir kt„ aišku, taip pat skautai, at
eitininkai ir visi kiti.

2. Mažlietuviai ar kiti pradeda skelbti 
konkursus Prūsijos istoriniams veikalams 
bei kitokiems su Prūsija susijusiais klausi
mais, įskaitytinai grožinę literatūrą.

3. Dedama pastangų padažninti dabarti
nį vienintelį tuo reikalu leidinį „Lietuvos 
Pajūris“, stengiantis jį leisti kas mėnuo.

Lietuviška visuomenė ir spauda prašo
mos remti Prūsijos prie Lietuvos prijungi
mo klausimą. Svarbu turėti teisingą Lietu
vos žemėlapį.

LIETUVOJE
vo vėliau perspausdinti LTSR raidžių ant
spaudu.
Prasidėjus karui, vokiečiai dar likusius 
ženklus perėmė savo žinion ir dalį pradėjo 
gabenti Vokietijon, iš kur jie perėjo į rin
kėjų rankas.

Neįprastas koncertas
Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje 

dėstytojas ir kompozitorius Giedrius Kup
revičius beveik dvi valandas grojo fortepi
jonines improvizacijas pagal klausytojų 
pageidavimus muzikinėmis ir literatūrinė
mis temomis ir susilaukė didžiulio klausy
tojų susidomėjimo.

Naujas A. Stočkaus vitražas
Dailininkas Algimantas Stočkus sukūrė 

7 metrų aukščio ir 6 metrų pločio vitražą 
Lenino memorialiniam muziejui Uljanovs- 
ke.

Rašoma, kad vitražas žėri įvairiomis 
spalvomis sienoje, kurioje ryškėja simbo
linė moters figūra, sukomponuota su visa 
eile mažesnių figūrinių grupių.

Vienas A. Stočkaus vitražų buvo išstaty
tas Londone suruoštoje Sov. Sąjungos pa
rodoje 1968 m.

UNIVERSITETO BIBLIOTEKA — 
SUKAKTININKĖ

Vilniaus universiteto (dąbar — V. Kap
suko) bibliotekai šiais metais sukanka 400 
metų. Bibliotekoje yra daugiau kaip du su 
puse milijono knygų, ir kasmet ji papildo
ma bent 70.000 knygų.

Apie tą sukaktį šiltai kalbėdami, 12 jau
nųjų lietuvių mokslininkų savo laiške 
„Tiesai“ (kovo 31 d.) nusiskundė kai ku
riais trūkumais ar bėdomis. Jie primena 
1968 m. balandžio 1 d. gaisrą bibliotekoje, 
kai labai nukentėjo profesorių skaitykla. 
Remontas turėjęs būti baigtas per pusme
tį, bet... jis tęsiasi ir dabar, be to, bibliote
kai ir šiaip trūksta patalpų.

Jaunieji mokslininkai sakosi vargstą ir 
negalį suprasti, kodėl profesorių skaityk
loje suvaržytas naudojimasis kai kuriomis 
knygomis, o bendroje skaitykloje tas nau
dojimasis visai negalimas. Jie vis laukia ir 
nesulaukia normalesnių darbo biblioteko
je sąlygų. (ELTA)

ŠACHMATININKĖ M. KARTANAITĖ
Marija Kartanaitė, Maišiagalos vid. mo

kyklos mokytoja, laimėjo 1970 m. Lietuvos 
šachmatų pirmenybėse pirmąją vietą. Kar
tanaitė čempionės aukso medalį laimėjo 
jau aštuntą kartą. Ji surinko 7,5 taško iš 
10 galimų. (ELTA)

KAIP NUSIPIRKTI AUTOMOBILI?
„Mokslas ir gyvenimas“ rašo: „Norint 

įsigyti naują lengvąjį automobilį, visų pir
ma reikia su pareiškimu kreiptis į darbo
vietės profsąjungos vietos komitetą. Tary
binių ūkių darbininkai pareiškimą rašo 
ūkio administracijai, o kolūkiečiai — ūkio 
valdybai. Vietos profsąjungos komitetai 
bei ūkių vadovybė kreipiasi šiuo klausimu 
į rajonų bei miestų vykdomuosius komite
tus, kurie eilės tvarka skiria lengvuosius 
automobilius gyventojams“.

JIE ATSTOVAUJA LIAUDŽIAI
Lenino jubiliejaus išvakarėse Maskvos 

Raudonojoje aikštėje tarp įvairių respubli
kų atstovų dalyvavo ir Lietuvos komunis
tų partijos vadai: A. Sniečkus, M. Šumaus- 
kas. J. Maniušis, Lietuvos tarybiniai depu
tatai ir komunistiniai veteranai.

Prie Lenino mauzoliejaus jie padėjo lie
tuviškų gėlių vainiką su užrašu: „Didžia
jam Leninui, nuo Lietuvos liaudies“.

EKSKURSIJŲ VADOVAI
Kaune jau paruošti nauji 60 ekskursijų 

vadovai. Jų tikslas vadovauti turistinėms 
grupėms.

PABAUDOS UŽ NETEISĖTĄ ŽVEJYBĄ
Lietuvos ministrų taryba priėmė nutari

mą ežerų ir upių žuvų atsargai gerinti.
Už kiekvieną neteisėtai sugautą lašišą, 

nežiūrint dydžio ar svorio, bus imama 40 
rublių pabauda, už čirą — 10 rub., už jau
niklį karpį, amūrą, plačiakaktį, sterlę — 
5 rub., už žiobrį, sterką, upėtakį, karpį, un
gurį — 3 rub., už sykinių šeimos žuvis, 
karšį — 2 rub., už nėgę — po 1 rub. už 
vienetą.

Be to, uždrausta plaukioti motorinėmis 
valtimis ežeruose ir upėse žuvo neršto me
tu, o Nemuno deltoje Šilutės rajone ištisus 
metus Dubysoje uždrausta povandeninė 
žuvų medžioklė. Numatyta dar iš neteisė
tų žvejų atimti visus žvejybos įrankius.

PARAMA BEGLOBIAMS 
MOKSLEIVIAMS

Lietuvos ministrų taryba nutarė aprū
pinti materialine parama ir mitybos nor
momis našlaičius ar netekusius tėvų glo
bos technikos mokyklų, technikos ir spe
cialiųjų vidurinių mokyklų moksleivius.

Miestų profesinių technikos mokyklų 
moksleiviams bus išmokoma 5 rublių pa
šalpa mėnesiui.

Papildomos lėšos šiam reikalui sudaro
mos atskaičius 25 procentus iš profesinių 
technikos mokyklų gamybinės veiklos pa
jamų.
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Europos lioturiu kronika
NOTTINGHAMAS

ĮDOMUS filmai
Gegužės 16 d.. 6 vai., Židinyje bus rodo-

AUKOS A. A. B. K. BALUČIO 
PAMINKLO FONDUI

Joana Serafinaitė iš Glasgowo Fondui 
paaukojo penkis svarus ir Chicagos Liet. 
Tautinės S-gos skyrius 25 dolerius.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ LONDONE

Namuose buvo lyg koks šiltas ir malonus 
prisiminimų vakaras. Pobūvyje dalyvavo 
apie 20 lietuvių. Svečią pasveikino DELS 
pirm. J. Alkis. Kun. A. Kazlauskas taip pat 
pasakė kalbą.

Visų linkėjimai buvo: vėl greičiau pasi
matyti.

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.

LEIQH
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: po 10 
šil. P. Burkevičius ir K. Narbutas, po 3 šil. 
M. Mozūras, J. Zinkevičius. VI. Narbutas 
ir P. Ginkus.

LIETUVIŲ BENDRIJA
Gegužės 1 d. Nottinghame įvyko sielo

vadinis pasitarimas. Dalyvavo Vakarų Eu
ropos lietuviams šv. Tėvo paskirtasis vys
kupas dr. A. L. Deksnys. Škotijos dvasios 
vadas prelatas J. Gutauskas. Anglijos ku
nigų vadas kun. dr. St. Matulis, MIC. vys
kupo pagalbininkas kun. dr. K. žalalis, 
OFM, Londono lietuvių klebonas kun. dr.
J. Sakevičius. kapelionai: kun. J. Kuzmic- 
kis, kun. Vai. Kamaitis, kun. A. Geryba. 
kun. dr. K. A. Matulaitis. MIC, Australi
jos, St. Peter's, Adelaidėje, lietuvių dva
sios vadas kun. A. Kazlauskas, MIC.

Pasidalyta žiniomis, kur. kaip, kas sie
lovadoje veikia. Visi pritarė Amerikos L.
K. Federacijos pastangoms apjungti visų 
kontinentų katalikus lietuvius į juridinį 
vienetą, kuriam vardą ir nuostatus duos 
liepos mėnesio pradžioje Romoje šaukia
masis lietuvių katalikų centrinių organi
zacijų suvažiavimas.

J. E. vyskupui A. Deksniui pasitaikė ge
ra proga išklausinėti, kaip Europoje ir ki
tur buvo įkuriami katalikų laikraščiai ir 
knygų leidyklos. Susirinkime dalyvavo 
„Šaltinio“, „Išeivių Draugo“, „Sekmadie
nio Balso“ redaktoriai, taipgi buvusieji re
daktoriai „Žibinto“ ir „Laivo“.

Kaip atrodys, kaip dažnai eis vyskupo 
Deksnio prižiūrimas katalikų sielovadinis 
organas, nutars Vokietijoje kunigų kape
lionų šaukiamasis pasitarimas. Atrodo, 
pradžioje bus neperiodinis tikėjimo ir 
mokslų žurnalas, taikomas plačiai lietu
viams katalikams. Jo tikslas — nenustelbti 
esamųjų laikraščių, o padėti jiems ir pa
kelti jų lygį mokslininkų studijomis.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

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 Lietuviu Namų 
adresu (1 Ladbroke Gardens. W. 11).

Visi lietuviai kviečiami gausiai suva
žiuoti į šį tradicinį sąskrydį.

IŠVYKA [ SĄSKRYDĮ 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.

MOTINOS DIENA
Pagal lietuviškąsias tradicijas Motinos 

diena buvo paminėta gegužės pirmąjį sek
madienį Lietuvių Bažnyčioje pamaldomis, 
kurias laikė svečias iš Australijos kun. A. 
Kazlauskas. MIC.

Pavakario metu Sporto ir Socialinio klu
bo salėje parapijos komitetas, padedamas 
jaunimo, surengė motinoms pagerbti arba
tėlę, kurios metu kalbėjo kun. A. Kazlaus
kas, MIC, ir kun. dr. J. Sakevičius. MIC.

Dainų programą atliko jaunieji.
S. Kuršis

IGNAS DAILIDĖ LIGONINĖJE
Gegužės 4 d. rytą Igną Dailidę ištiko šir

dies smūgis. Dabar jis yra Bethnal Green 
ligoninėje.

Sporto ir Socialinio klubo valdyba ir na
riai, Londono Parapijos nariai ir komite
tas mielam ir darbščiam Ignui linki greit 
pasveikti.

Ignas yra Sporto ir Socialinio klubo pir
mininkas ir parapijos komiteto vicepirmi
ninkas.

S. K.

NUMATOMA SVEČIŲ
Kaip „Anglikonas“ rašo, Lietuvos Kan

kinių koplyčios Romoje pašventinime lie
pos 7 d. rengiasi dalyvauti nemažas skai
čius lietuvių iš Čikagos, jų tarpe Vladas 
Paliulionis, Bronė Laureckienė ir S. J. Šid
lauskai. Prieš tai jie lankysis Anglijoje 
skrisdami atskirai nuo ekskursijos iš Či
kagos į Londoną, aplankys senus pažįsta
mus įvairiose vietose, -tada prisijungs prie 
tėvų Marijonų rengiamos Anglijos lietuvių 
ekskursijos į Romą ir grįždami į JAV dar 
sustos Londone.

GEGUŽINĖ SU LINKSMYBĖMIS
DBLS Leigh skyriaus Moterų draugija 

rengia gegužinę, kuri įvyks birželio 6 d„ 
šeštadienį. Pradžia 6 vai. vakare.

Gegužinė bus Baths Public Hall, Morden 
Ave„ Ashton-in-Makerfield, prie Wigan, 
Lane's.

Atidarymo žodį tars B. Snabaitienė. 
Mančesterio jaunimo šokėjų grupės vado
vė. Tautinius šokius šoks Manchesterio 
jaunimas. Leigh ukrainiečių jaunimas, ku
ris yra Anglijoj laimėjęs už šokius taurę, 
taip pat sušoks keletą savo tautinių šokių. 
Tų šokėjų amžius tarp 7 ir 15 metų. Ukrai
niečių moterų draugijos moterys sudai
nuos keletą dainų. Magikas parodys abra 
kadbra ir stebuklingos lazdelės įdomybių.

Šokiams po programos gros ukrainiečių 
smarki muzikos kapela. Bus paruošti geri 
ir labai pigūs užkandžiai. Baras turės pa
kankamai paintinio alaus. Baras veiks iki 
11 vai.

Leigh ir apylinkių lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Kartu prisiminsime tik
rus lietuviškus pobūvius, kai šokdavom ir 
linksmindavomės žaliose giriose bei soduo
se.

Moterų Draugijos ir DBLS Skyriaus 
valdybos

MANCHESTERIS
A. A. ELENA NAVAKAUSK1ENĖ

Balandžio 15 d., trečiadienio vėlų vaka
rą, Salfordo Hope ligoninėje po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Elena Navakauskienė.

Velionė gimė 1920 m. liepos 2 d. Radvi
liškio mieste, geležinkeliečio šeimoje.

Elena savo kūdikystės dienas praleido ir 
pradžios mokyklą baigė Radviliškyje.

Rusams antrą kartą skverbiantis į Lie
tuvą. Elena, kaip ir dauguma mūsų, pasi
traukė į Vakarus. Vokietijoje ilgiausiai gy
veno Zelingenstadt stovykloje ir iš ten at
vyko į Angliją. Anglijoje apsigyveno Ecc-

les miestelyje netoli Manchesterio ir čia 
visą laiką išgyveno.

1949 metais susitiko dar iš Vokietijos pa
žįstamą Petrą Navakauską ir tais pačiais 
metais už jo ištekėjo.

Elena turėjo stiprų ir gražų balsą, todėl 
pradžioje čia Anglijoje dalyvavo choruo
se. Ji savo linksmumu ir gyvumu šioje 
apylinkėje buvo gerai žinoma ir pažįsta
ma. Ji taip pat mylėjo savo paliktą gimti
nę ir tėvynę, kad net prašė savo vyrą Pet
rą palaidoti ją tautiniuose rūbuose. Pet
ras tą jos prašymą išpildė.

Laidotuvės įvyko balandžio 18 d„ šešta
dienį, dalyvaujant daugiau kaip 100 tau
tiečių bei kitų tautybių asmenų.

Visas laidotuvių apeigas atliko kun. A. 
Geryba iš Nottinghamo.

Laidotuvių dalyviams Petras Navakaus- 
kas Lietuvių klube suruošė užkandžius su 
kavute.

Giliame liūdesyje Elena paliko čia. Ang
lijoje. savo vyrą Petrą, o Lietuvoje motiną 
ir seserį.

Tesuteikia Tau. Elena, tas lietuviškas 
Mostono kapinių kampelis tikrąją ramybę.

A. Š.

Maloniai pranešama Manchesterio ir 
apylinkės tėvelims, kad gegužės 24 d„ 3 
vai. p. p„ pradedamos lietuvių kalbos pa
mokos mūsų mokyklėlėje (klube).

Šventa tėvelių pareiga būtų atleisti savo 
mažuosius pramokti lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Laukiame!

M-los Tėvų K-tas ir Vedėjas

BRADFORDAS
KADA IR KUR UŽSISAKOMOS 

NUOTRAUKOS?
Gegužės 3 d. įvykusio Jo Ekscelencijos 

Vyskupo priėmimo proga klube darytąsias 
nuotraukas galima užsisakyti klube šešta
dienį, gegužės 16 d„ ir sekmadienį, gegu
žės 17 d„ nuo 2 vai. iki 5 vai. Sumokama 
užsakant.

J. Traškienė

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Albertas Šileris (Albert Schiller) mirė 
kovo 28 d. Palaidotas Langenselbode. neto
li Hanau, dalyvaujant daugeliui žmonių, jų 
tarpe ir keletui lietuvių. Su savo kolega at
sisveikinti buvo iš Romuvos nuvykęs mo
kyt. Sal. Antanaitis, kuriam teko kartu su 
velioniu Lietuvoje dirbti pedagoginį darbą.

Buvo gimęs 1892 m. kovo 20 d. Kirki
luose. Šakių apskr. Baigęs gimnaziją Ma
rijampolėje. studijavo Petrograde. Ilgus 
metus buvo vokiečių kalbos mokytojas 
Jurbarko „Saulės“, o paskui Kauno „Auš
ros“ gimnazijose. Parašė vidurinėms mo
kykloms vokiečių kalbos vadovėlį, susilau
kusį kelių laidų. Nepr. Lietuvoje ilgą laiką 
jis buvo vienintelis vokiečių kalbos vado
vėlis.

Po pastarojo karo gyveno Vakarų Vokie
tijoje.

VYSK. A. DEKSNYS MANCHESTERY

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LONDONAS
LIETUVIŲ NAMUOSE 

SU KUN. A. KAZLAUSKU
Išvažiuodamas į Australiją, kun. A. Kaz

lauskas Britanijoje, ypač Londone paliko 
daug savo bičiulių ir pažįstami). O kai da
bar jis. keliaudamas į Romą, sustojo ku
riam laikui Londone, tai jo visos dienos už
imtos su tais bičiuliais ir pažįstamais. Bet 
praeitą penktadienį (gegužės 8 d.) jis vis 
dėlto surado laiko nuo kitų susitikimų da
lyvauti DBLS ir LNB valdybų suruoštame 
priėmime Lietuvių Namuose. Juk kun. A. i 
Kazlauskas yra ne vienerius metus išbuvęs j 
DBLS vadovybėje — jos valdybos vicepir-l 
mininku. O kai buvo organizuojama LNB. į 
jis taip pat daug prisidėjo ir kurį laiką bu- i 
vo jos direktorių valdyboje.

Taigi ir susitikimas-pobūvis Lietuvių

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 —
B. BRAZDŽIONIS — Poezijos pilnatis.

591 psl., gražiai išleista kaina, su persiun
timu £4.5.0

P. Maldeikis — Meilė 20 Amžiuje £2.3.4
A. Norimas — Be namų. prem.apysaka

£1.12.0
Rašyti: „Dainora“ 14. Priory Rd.. KEW — 
SURREY.
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Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūris 

gegužės 16 d„ šeštadienį.

Lietuvių Namuose. 2 Ladbroke Gardens. W. II 

ruošia

tradicini pavasario halių
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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Prašymas
Rėmėjai visada ištiesdavo ranką ir nuo

širdžiai paremdavo stovyklą finansiškai. 
Pagal nusistovėjusią tvarką ir šįkart esa
me pasiuntę organizacijoms ir klubams 
prašymą paremti stovyklą. Gal ir keista, 
kad prašom ir prašom, kaip ir kitos orga
nizacijos. Bet prašome suprasti, kad mums 
ir reikia. Ruošdami stovyklas, mes turime 
padaryti jas ko įdomiausias, o tam irgi rei
kia pinigo. Be to. turime nuomotis palapi
nes, reprezentacijai irgi susidaro išlaidų. 
Pačius skautus jau ir taip pakankamai ap
krauname: jie turi apsimokėti keliones, 
stovyklinį mokestį. Dėl to tikimės, kad 
mus paremsite.

Aukas prašom siųsti: J. Maslauskas, 7 
The Crescent, Mayfield. Nr. Ashbourne. 
Derbyshire.

s. J. Maslauskas
LSS Anglijos Rajono Vadas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham — gegužės 17 d„ 11.15 vai..

Židinyje.
Bradford — gegužės 17 d„ 12.30 v.

SPAUSTUVEI REIKALINGAS 
DARBININKAS

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

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

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

★ 4-+ + -A- ★★★★i
KAI RENGIATĖS KELIAUTI

TAZAB Kelionių Biuras tarpininkauja vi
siems. norintiems pakviesti artimuosius iš 
Sovietų Sąjungos ar kitų kraštu.
Taip pat parūnina bilietus ir visus reikia
mus dokumentus, keliaujantiems j Rytų 
Europą.(Lenkijon siūlome pasinaudoti mū
sų „BRITANIA EXPRESS" traukiniu, su
taupant net £8.0.0. Kelionės metu užtikri
name nemokamą mūsų snec. palydovų vis
pusišką globą).
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

Manchesterio lietuviai, praėjus 4 me
tams. vėl balandžio 26 d. sulaukė savojo 
vyskupo. Garbingo svečio sulaukęs, kiek
vienas pasitempia. Pasistengė ir manches- 

: teriečiai tą dieną padaryti ištisa švente.
Seselių puošni vienuolyno bažnytėlė bu

vo pilna iš plačios Manchesterio apylinkės 
i susirinkusių tautiečių. Suskambėjus „Pul- 
j kim ant kelių“. Ganytojas išeina pirmą 
kartą su mumis atnašauti Mišių aukos. 
Asistuoja Tėvas K. Žalalis ir kun. S. Ma
tulis. Apeigose talkininkauja kun. J. Kuz- 
mickis ir kun. V. Kamaitis. Rimtis, iškil
mingumas, choro giesmės, vargonų aidai ir 
minia savo sesių-brolių lietuvių katalikų, 
bendra mišių malda visiems vėl atgaivino 
prisiminimus: taip kaip tėvynėje, taip kaip 
anais laisvės laikais.

Ganytojas pmoksle ragino i nenutolt 
nuo tikėjimo, nes visi žinom, ką žmonijai 
padarė tie atsisakę nuo dievybės ir patys 
pasiskelbę antžmogiais. Atmetus tikėjimą, 
koks tuščias ir neprasmingas pasidaro gy
venimas!

Sutvirtinimo sakramentų Ganytojas su
teikė porai dešimčių vaikučių ir jaunuolių.

Baigiamos bažnytinės apeigos, sugiedant 
„Marija, Marija“.

Renkamasi to pat vienuolyno salėn iš
kilmingiems pietums. 150 asmenų vaišino
si. dalijosi įspūdžiais, dainavo patriotines 
dainas ir išties džiaugėsi, turėdami savo 
tarpe Europos lietuvių vyskupų, kuris pa
sirodė toks mielas ir draugiškas, toks de
mokratiškas, lietuvis patriotas, visai neat- 
siliekąs nuo kan. Tumo-Vaižganto.

Vaišes suorganizavo vietos koordinaci
nis komitetas, o jo pirm. kun. V. Kamaitis 
pravedė iškilmes. Vaišes, pastebėtinai tur
tingas ir skoningas, gėlėmis papuoštas, 
paruošė ir nuoširdžiai visais rūpinosi mū
sų šeimininkės: B. Kupstienė, O. Markraf- 
tienė. J. Navickienė ir O. Ramonienė.

Vaišių metu Ganytoją sveikino kun. V. 
Kamaitis vietos parapijos ir koordinacinio 
komiteto vardu, A. Jaloveckas lietuvių ir 
skyriaus vardu, D. Banaitis Rochdalės lie
tuvių vardu ir A. Jakimavičius skautų var
du. Kalbėtojai užkvietė galimai greičiau 
vėl atsilankyti pas mus, kas sukėlė audrą 
katučių. Ganytojas dėkojo, džiaugėsi ir 
prašė būti vieningais, nepasitraukti nuo 
lietuviškojo darbo, talkininkauti lietuviš
kos idėjos ir mūsų tikėjimo darbe. Visus 
pradžiugino apsilankymas vienuolyno se
selių. Motina-viršininkė ir jų gimnazijos 
Motina-viršininkė labai džiaugėsi sulauku
sios tokio aukšto ir reto svečio savo rū
muose.

Ta proga vietos skautų draugovės ir jau
nimo skyriaus „Aušra“ tautinių šokių gru
pė sudainavo keletą dainelių ir pašoko eilę 
tautinių šokių. Programą pravedė B. Sna
baitienė. Vyskupas atsikai su skautais, 
jaunimo šokių grupe bei visais tautiečiais 
nusifotografavo.

Vakarop Ekscelencija vizitavo Manches
terio Lietuvių Namus (Soc. Klubą). Klubo 
vadovybė irgi pasiruošė kaip reikiant su
tikti aukštąjį svetį. Eilė kambarių išdeko- 
ruota, apsibalduota minkštasuoliais, nuos
tabi švara.

Mūsų Vyskupą ir svečius čia pasitinka 
organizacijos su savo vėliavomis ir šimti
nė kita narių, išsirikiavusių špaleriais. Pa
lys Namai išpuošti lietuvių ir anglų tauti
nėmis vėliavomis. Klubo narių vardu E. 
Sasnauskienė kaip močiutė pasitinka ant 
laiptų su duona ir druska. Visi ploja, fo
tografai „šaudo“ nuotraukas, ir šypseno
mis palydimas Ganytojas įeina į mūsų pa
stogę. Namų seklyčioje svečiai pavaišina
mi klubo saldybėmis ir pabendraujama, 
aplankoma mokykla, kur pasitinka moki
niai. skautai, mokytojai ir tėvų k-tas. Mo
kyt. D. Damauskas sveikina vaikučių var

du ir paprašo Vyskupą leisti tęsti lietu
višką tradiciją pabučiuojant ganytojišką 
žiedą. N. Kutkutė kukliai perduoda savo 
skaučių draugovės sveikinimus. V. Berna
tavičius taria širdingą žodį tėvų vardu. 
Kun. S. Matulis, bijodamas, kad mes už
miršime. pristato I. Lipkevičiūtę. kaip vie
nintelę mūsų apylinkėje baigusią lituanis
tinius kursus ir išlaikiusią egzaminus lie
tuvaitę, kas jai net džiaugsmo ašarėlę iš
spaudė. Ganytojas vėl džiaugėsi, kad čia 
žydi lietuviškos idėjos gėlės, paaiškina ga
nytojiško žiedo reikšmę ir. pristatant kiek
vieną mokinį, davė pabučiuoti žiedą bei 
kiekvieną laimino. Dar sykį visi nusifoto
grafavo. Ta proga Tėvas K. Žalalis visus 
priėmusius sutvirtinimo sakramentą apdo
vanojo J .E. Vyskupo vardu gražiais spe
cialiais lapais.

Aplankyta biblioteka, kur knygininkas 
Matūza suteikė informacijų ir perdavė 
visų spaudos mylėtojų sveikinimus. Apžiū
rimos visos patalpos, o jų čia ištisa eilė.

Baigiama vizitacija vaišėmis.
Visas pusšimtis kviestųjų svečių vėl prie 

lūžtančių nuo gėlių, valgių bei gėrimėlių 
stalų sutinka aukštąjį svetį katutėmis. Šei
mininkės M. Purienė, O. Ivanauskienė (la
bai talkininkaujant jos vyrui Ivanauskui) 
viską padarė, kad būtų gražu, sotu ir išim
tina.

Klubo pirm. L. Pūras sveikina ir dėkoja 
už apsilankymą. K. Murauskas ramovėnų 
vardu išreiškia džiaugsmą matyti savo lie
tuvį vyskupą ir linki sėkmės šventame 
darbe. Mokyt. D. Dainauskas sveikinda
mas prašo ganytoją kiek tik galima stip
rinti lietuvišką dvasią, nes pradedama 
silpnėti. Evangelikų liuteronų kun. A. Put- 
cė sveikindamas patikino, kad mes visi ti
kintieji giedame Viešpaties giesmę, ir lin
kėjo ganytojui Viešpaties palaimos tame 
darbe. Klubo garbės narys A. Kuzmickas 
patikina, kad tiek buvusių, tiek ir dabarti
nio vyskupo apsilankymas yra didelis da
lykas ir mes didžiuojamės. A. Jaloveckas, 
kaip koord. k-to kalbėtojas, stengėsi rasti 
žodžių, kad ganytojas ir sveteliai būtų lai
mingi ir atsilankytų vėl.

Ganytojas savo ilgesniame žodyje tarp 
kitko pabrėžė, kad mūsų pastogė atliko di
delę misiją, jungiant mus, bet labiausiai 
reikia rūpintis tais šviesuoliais, k. a.: ku
nigais, mokytojais, spaudos, meno ir vi
suomenės darbuotojais, nes kai jie pasi
trauks. tai ištuštės ir tie namai ir dings 
lietuvybė. Tam patikinti davė eilę pavyz
džių iš Amerikos lietuviškojo gyvenimo.

Vai, kaip nenoriai skirstėsi, nes Ganyto
jo jau laukė lietuviai kitur, o vietinių — 
darbai.

Mes Ganytojo asmeny atradome didį lie
tuvį patriotą, šių laikų modemišką vysku
pą, spėjome pamilti jį ir ilgai minėsime jo 
apsilankymą. Dėkingi Šv. Tėvui už dr. A. 
Deksnio paskyrimą mūsų Europos lietuvių 
vyskupu ir nekantriai vėl laukiame jo ap
silankymo.

Graži padėka tenka mūsų koordinaci
niam komitetui, kaip apsilankymo organi
zatoriui, ir lietuviams, taip gausiai atsilan
kiusiems į iškilmes.

D. Dailintis

ITALU A
R. VIESULAS PARODOJE

Romoje JAV atstovybės patalpose buvo 
surengta lietuvio grafiko Romo Viesulo pa
roda. Parodoje su juo kartu dalyvavo dar 
3 amerikiečių dailininkai.

Nuo praėjusių metų rudens R. Viesulas 
dėsto grafiką amerikiečių Temple univer
siteto dailės mokykloje Romoje.
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