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Darbai skatina sekti
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko kalba, 

pasakyta Min. Balučio paminklo 
pašventinimo proga 1970 m. gegužės 10 d.

Pavergtieji lanko politikus

1967 m. gruodžio 30 d., 88-tojo gimtadie
nio sulaukęs. Londone mirė Ministeris Ba
lutis, kurio pa’.aikus 1968 m. sausio 5 d. pa
laidojome šiose šv. Patrinko kapinėse, lie
tuvių skyriuje.

Šiandien, paminklo pašventinimo proga, 
čia susirinkome, norėdami prisiminti velio
nio šviesią asmenybę ir pagerbti ji už jo 
nuveiktuosius darbus. Visos kultūringos 
tautos pagarbiai mini savo didžiavyrius. 
Mini todėl, kad jų asmenybės bei nuveik
tieji darbai suteikia įkvėpimo ir skatina 
naujas kartas sekti jų pėdomis.

Ministeris Balutis per visą savo gyveni
mą žarstė lietuvybės žarijas ir labai uoliai 
dirbo savo tautos gerovei. Ypač didelis yra 
jo įnašas Lietuvos užsienio tarnybai, ku
rioje jis dirbo, galima sakyti, nuo pat Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo ir ati
davė didelę duoklę savo besikuriančiai 
valstybei. Likimas man lėmė būti jo arti
miausiu bendradarbiu nuo 1938 metų. Ga
liu tad paliudyti, kad per tuos tris dešimt
mečius bendro darbo velionis visa savo 
esybe buvo pasiaukojęs savo tautai ir savo 
valstybei. Jo, kaip Lietuvos Respublikos 
atstovo, asmenybė ypač išryškėjo, kai 1940 
m. Lietuvos valstybė buvo Sov. Rusijos 
okupuota. Nuo to momento velionio visas 
gyvenimas buvo dedikuotas tiktai vienam 
tikslui. O tas tikslas buvo Lietuva ir jos

SEPTYNIOS PIenos
Tegu niekas neabejoja

Varšuvos pakto pajėgų viršininkas marš. 
Jakubovskis „Raudonojoj žvaigždėj“ rašo, 
kad tegu niekas nesuabejoja Sov. Sąjun

gos galia.
Naikinamasis smūgis būsiąs suduotas 

agresoriui bet kurioje pasaulio dalyje.
„Imperialistiniai reakcionieriai“, kaip 

rašo jis, „tebenešioja beprotišką viltį 
antrojo pasaulinio karo pasėkas palenkti į 
savo pusę".

Karo pabaigos sukaktis
Vakarų Vokietija plačiai mini 25 m. su

kaktį. kai baigėsi antrasis pasaulinis ka
ras. Rašo apie tai laikraščiai, kalba radi
jas, rodo filmus televizija.

Bet užsienių laikraščiai nurodo, kad kai 
kuriais atvejais į tai žiūrima, kaip į Vokie
tijos pralaimėjimą, o ne kaip į nacizmo su
naikinimą.

Airija pašalino ministerius
Airijos ministeris pirmininkas Lynčas 

pašalino du ministerius, kurie įtariami įsi
vėlę į nelegalią prekybą. Trečiasis ministe
ris pats protestuodamas pasitraukė.

Kaip atrodo, ginklai organizuojami ga
benti į Britanijos globoje esančią šiaurės 
Airiją (Ulsterį), kur tarpusavyje kovoja 
protestantai su katalikais. Katalikiškoji 
Airijos respublika, aišku, stengiasi padėti 
šiaurės katalikams.

Demonstracijos dėl Kambodijos
Vašingtone vyko didelės ir karingos de

monstracijos prie Baltųjų rūmų.
Demonstrantai protestuoja prieš prezi

dento nusistatymą pasiųsti kariuomenę į 
Kambodiją, kur dabar jau kovojama.

Panašių demonstracijų jau buvo taip pat 
Berlyne, Londone, Kopenhagoje, Turine ir 
kitur.

Izraelio lėktuvai ties Libanu
Palestiniečiai partizanai iš Libano ap- 

svaido Izraelio pasienį raketomis. Izraelis 
įspėjo Libaną, kad jis atsiims už tai.

Iš tiesų Izraelio lėktuvai net 90 minučių 
užskridę daužė partizanų bazes Hermono 
kalno vakariniuose pakraščiuose.
Gal ir duos daugiau lėktuvų

Prez. Niksonas pareiškė, kad sovietinių 
lakūnų įsijungimas į Egipto aviaciją kei
čia padėtį ir JAV žiūrės, kaip toliau rutu
liosis įvykiai.

Jeigu paaiškės, kad Sov. Sąjunga iš tikro 
leidžia savo lakūnams dalyvauti oro ka
re, tai JAV svarstys Izraelio prašymą duo
ti daugiau lėktuvų, kad jėgų pusiausvyra 
būtų išlaikyta.

Baltos vėliavos nebus
Kalbėdamas savo socialdemokratų par

tijos kongrese. V. Vokietijos kancleris 
Brandtas pabrėžė, kad jo vadinamoji Rytų 
politika šiek tiek remiasi nuolaidomis, o 
daugiausia sąjungininkų bendradarbiavi
mu ir parama.

Bet pasiryžimas padaryti su Rytų Vo

laisvė bei nepriklausomybė. Nenuilstamas 
darbas už šias vertybes buvo jo gyvenimo 
tiks as. Štai kodėl jis yra mums toks mie
las ir brangus, ir štai kodėl mes jį įrikiuo- 
jame į mūsų tautos iškiliųjų vyrų tarpą.

Mums visiems yra aišku, kad žmogus 
turi mirti. Bet žmogus miršta ne visas. 
Geriausioji jo dalis išvengia mirties, nes 
jo darbai pasilieka ir gyvena amžinai. 
„Pasistačiau paminklą tvirtesnį už varį“, 
rašė romėnų poetas Horacijus vienoje sa
vo odė:e apie kūrybos vertę. O mūsų poeto 
Maironio žodžiais tariant, ..Idėjos, jei di
džios, nemiršta kaip žmonės". Taigi, nors 
Min. Balutis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, bet 
savo darbais jis pasilieka mums gyvas. Te
būna tad jo pavyzdys ir jo nueitasis kelias 
mums kelrodžiu. O velionio atminimą ge
riausiai pagerbsime, jeigu vykdysime jo 
didį pageidavimą — dirbsime suglausto
mis eilėmis ir įkūnysime laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos siekimą.

Kaip paminklo statymo reikalų tvarky
tojas, šia proga dėkoju D. Britanijos lietu
vių organizacijoms ir paskiriems asme
nims, prisidėjusiems savo aukomis, kad 
šis paminklas čia atsirastų. Nemažesnė pa
dėka priklauso ii’ kitų kraštų, ypač Jungt. 
Amerikos Valstybių, lietuviams, parėmu- 
siems mano pastangas šį paminklą pasta
tyti. Jų tarpe ypač pasižymėjo L. Venckus

kietija daugiau sugyvenimu paremtus san
tykius nereiškiąs, kad jau keliama balta 
vėliava.

Profesinės sąjungos prieš kapitalizmą
Antroji didžiausia Prancūzijos profesinė 

sąjunga, demokratinė darbo konfederacija, 
savo suvažiavime 92 procentais balsų pa
sisakė prieš kapitalizmą kaip santvarką.

Konfederacija anksčiau buvo katalikiš
ka.bet nutraukė su katalikais ryšius ir 
pradėjo ieškoti naujų doktrinų.

Antiispaniškos bombos
Ispaniškuose lėktuvuose kažkurį teroris

tinė grupė pradėjo dėlioti bombas.
Tokie atsitikimai paaiškėjo Londono. 

Ženevos, Frankfurto ir Amsterdamo aero
dromuose.

Operacija baigta
Grasinęs stipriau aptvarkyti palestinie

čius partizanus, kurie iš Libano apšaudo 
Izraelį, su 100 tankų ir 2.000 karių gegu
žės 12 d. Izraelis įsiveržė į Pietų Libaną, 
prie Hermono kalno.

Kovos truko apie 14 valandų. Izraelio 
dalinius puolė Libano armija ir palestinie
čiai partizanai, Sirijos aviacija ir Irako ar
tilerija.

Po kovos Izraelio daliniai pasitraukė.

Montrea'.is prieš Maskvą
Olimpinės žaidynės 1976 m. vasarą bus 

Montrealyje, Kanadoje, kaip nutarė komi
tetas.

Su Montrealiu varžėsi Maskva, bet už ją 
paduoti 28 balsai, o už Montrealį 41.

Tassas dėl to pareiškė pasipiktinimą: 
girdi, komitetas galvoja, kad olimpinės žai
dynės yra Vakarų privilegija.

Mirė gen. Andersas
Londone mirė lenkų gen. Andersas, ka

riavęs su lenkų daliniais paskutiniajame 
kare už sąjungininkus, pasižymėjęs Italijo
je mūšiuose prie Monte Casino. Buvo 77 
m. amžiaus.

Jis buvo žinomas savo imperialistiniais 
norais — turėti Vilnių ir Lvovą Lenkijoje.

Atsakingas už šimtus tūkstančių
Duesseldorfe. Vakarų Vokietijoje, pra

dedama svarstyti byla buvusio SS kapito
no Stanglio. kuris kaltinamas kaip atsa
kingas už išžudymą keturių šimtų tūkstan
čių žydų Treblinkos naikinamojoje sto
vykloje Lenkijoje karo metu. Ten buvo iš
žudyta septyni šimtai tūkstančių žydų. 
Stanglis buvo stovyklos komendantas.

Stanglis 1967 m. buvo areštuotas Bra
zilijoje.

Sargybiniai užtiko tunelį
Vakarų Berlyne ties Bernauer gatve bu

vo iškastas tunelis, kuriuo ruoštasi iš ryti
nės pusės pravesti daug pabėgėlių.

Bet Rytų Berlyno sargybiniai aptiko tu
nelį dar prieš pradedant juo naudotis.

Chicagoje ir K. S. Karpius Cįevelande; 
juodu abu šiam tikslui yra daug pasidar
bavę.

Ypatingą padėką reiškiu skulptoriui An
tanui Mončiui už gražų ir prasmingą pa
minklo projektą. Padėka taip pat priklauso 
Londono lietuvių parapijos klebonui kun. 
J. Sakevičiui ir kun. A. Kazlauskui už reli
ginio pobūdžio patarnavimus ir lietuvių 
parapijos Komiteto pirmininkui S. Kaspa
rui už įvairią pagalbą ryšium su šiomis iš
kilmėmis ir LSS Anglijos Rajono skau
tams. Dėkoju pagaliau visiems už atsilan
kymą į šias iškilmes.

Ilsėkis ramybėje, mielas Ministeri. Mes 
tikime, jog ateis diena, kai tavo palaikus 
bus galima pargabenti į laisvą Tėvynę.

BYLAI PAGYVINTI
V. Sidzikauskas, Lietuvos Laisvės Komi

teto pirmininkas ir PET Seimo Lietuvos 
delegacijos pirm., gegužės 1 d. išvyko še
šių savaičių kelionei į Vak. Europą. Po ke
lių dienų į Europą išvyksta ir Latvijos. Es
tijos ir Albanijos Laisvės Komitetų pirmi
ninkai: Vilis Hazners. Leonard Vahter ir 
R. Krasn-iųi.

V. Sidzikauskas Eltai pareiškė: „Jei per
nai lankiausi Europoje kaip PET (Paverg
tųjų Europos Tautų) delegacijos narys, tai 
šį kartą vykstu kaip Lietuvos Laisvės Ko
miteto Pirmininkas.

Mano tikslas bus: kiek leis sąlygos, pa
gyvinti Lietuvos laisvės bylą vak. Europos 
valstybėse ir pabendrauti su mūsų veikė
jais įvairiuose Europos kraštuose, be to. 
pasidomėti ten veikiančiais radijais, trans
liuojančiais į Lietuvą.

Numatau aplankyti svarbesnes Europos 
sostines, kur sueisiu į ryšius su vyriausy
bių ir parlamentų atstovais“.

V. Sidzikauskas į New Yorką sugrįš š. 
m. birželio 15 d. (ELTA)

J. BALTUŠIS — PIRMININKAS
Rašytojas Juozas Baltušis išrinktas res

publikinio taikos gynimo komiteto pirmi
ninku vietoje pernai mirusio poeto Teofi
lio Tilvyčio.

LENINAS BRADFORDE
Bradfordo pavergtųjų tautų bendruome

nės paminėjo didžiausią XX amžiaus tiro
nijos — Sovietų Sąjungos įkūrėją. Ta pro
ga pavergtųjų tautų komitetas parašė laiš
ką ir pasiuntė Žmogaus teisių komisijai 
(Commission on Human Rights), Britų at
stovui Tautų Sąjungoje ir kitiems politikos 
veikėjams. Šį laišką ištisai išsispausdino 
Yorkshire Post ir kiek sutrumpintą tekstą 
Telegraph & Argus.

Pavergtųjų tautų komitetas laiške pažy
mėjo, kad mes nustebome Žmogaus Teisių 
komisijos atradimu, jog Leniną galima va
dinti ir humanistu. Sunku mums ir įsivaiz
duoti, toliau rašoma laiške, tokį begėdišką 
tiesos iškraipymą, kur tarptautinė organi
zacija XX amžiaus didžiausią tironą vi
suomenei parodo geradariu. Mes neprisi
verčiame tikėti, kad jie nežinojo Lenino 
skelbiamųjų idėjų, kokius jis padarė nusi
kaltimus, kokia tragedija ištiko ne tik so
vietinių rusų pavergtąsias tautas, bet ir jo 
paties kraštą.

Leninas mirė prieš 46 metus, bet jo įkur
toji valstybinė sistema, kuri nesilaiko įsta
tymų, tos valstybės daromieji nusikaltimai 
daugiariopai padidėjo, ir vis dar galo ne
matyti. O Leninas tą valstybę įkūrė. Jeigu 
kas suskaitytų žmogžudystes, ten daro
muosius kriminalinius nusikaltimus prieš 
žmoniškumą, neteisingus įkalinimus, trė
mimus į koncentracijos stovyklas, išvary-

DBLS Derby Skyriaus narį
p. J. Maslauską,

jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
giliausio liūdesio valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.
Sk. Valdyba ir nariai

Mielam Rajono Vadui s. J. MASLAUSKUI, 
jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia
Rajono vadovai, skautai ir skautės

Mielam ir geram draugui 
p. J. Maslauskui, 

jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame 

ir kartu liūdime.
A. Tirevičius ir šeima

I
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PET (Pavergtųjų Europos Tautų) Seimo 
delegacijos kasmet lankosi Vašingtone. 
Šiais metais delegacija Valst. departamen
te lankėsi sausio mėn. ir buvo gavusi už
tikrinimų ryšium su sovietinio bloko per
šamąja Europos Saugumo konferencija. L. 
Brežnevo samprata (doktrina) ir Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
pripažinimu.

Ealandžio 28-29 d. d. PET Seimo delega
cija — visų devynių PET atstovaujamų 
pavergtųjų kraštų delegacijų pirmininkai 
— vėl buvo JAV sostinėje ir aplankė Kon
greso lyderius, senatorius ir Atst. Rūmų 
narius.

V. Sidzikauskas. Lietuvos delegacijos 
PET organizacijoje pirmininkas, apie šią 
viešnagę Vašingtone ELTĄ informavo:

— Balandžio 28-29 d. d. Vašingtone iš 
viso aplankėme 38 Kongreso narius. Buvo 
turėta galvoje paskutinieji įvykiai tarptau
tinėje ir šio krašto politikoje, tendencija 
JAV-bėms „nusiangažuoti" (mažiau kreipti 
dėmesio) Tol. Rytuose bei Europoje, nau
jas Vak. Vokietijos vyriausybės bandymas 
pagerinti santykius su Sovietų Sąjunga ir 
vadinamojo Varšuvos bloko nariais, ypač 
Lenkijos vyriausybe, pastangos iš mirties 
taško pajudinti Vokietijos problemas ir, be 
to, pagyvėjęs Kremliaus aktyvumas, kurio 
tikslas — stabilizuoti padėtį rytų bei vidu
rio Europoje ir gauti dabartinių Sovietų 
Sąjungos sienų pripažinimą.

PET Seimo delegacijai rūpėjo pareikšti 
Kongreso lyderiams ir nariams savo susi
rūpinimą ir samprotavimus dėl Kremliaus 
peršamosios Europos Saugumo konferenci
jos. dėl Brežnevo suverenumo sampratos, 
be to. delegacijai rūpėjo paskatinti Kong
reso akciją ryšium su šiais metais vasarą, 
kaip ir kasmet, rengiamąja Pavergtųjų 
Tautų Savaite.

V. Sidzikauskas pabrėžė:
— Su malonumu galiu pripažinti, kad. 

nepaisant visų minėtų posūkių tarptauti
nėje politikoje. Kongrese radome didelį su
pratimą ir teigiamą nusistatymą vidurio 
bei rytų Europos klausimais.

mus žmonių iš jų gimtųjų namų, persekio
jimus už tikėjimą, tai skaičiai siektų šim
tus milijonų. O tai ten daroma leninizmo 
vardų.

Iš tikrųjų nėra dabar pasaulyje kitos 
sistemos, kuri būtų padariusi tiek daug ne
laimingų žmonių. Tai nėra perdėta. Tai pa
tvirtina milijonai kapų, išmėtytų po visą 
sovietų Rusiją. Nužudyti ir palaidoti ten. 
kad įgyvendintų Lenino idėjas.

Ir niekas kitas, tik vadinamasis žymusis 
humanistas Leninas įsteigė žmonių kanki
nimo ir naikinimo įstaigą Čeką, kuri vė
liau virto NKVD ir buvo vadinama dar ir 
kitais vardais.

Ir niekas kitas, tik Leninas atstatė tiro
nišką caristinę imperiją — sumodernintą 
Sovietų Sąjungą.

Jokia propaganda neįstengs paneigti, 
kad šių dienų Sovietų Rusija yra tautų ka
lėjimas. kad ji paneigia tautines ir žmoniš
kąsias teises ukrainiečiams, gudams. Bal
tijos kraštų tautoms, Kaukazo tautoms ir 
net satelitinių valstybių gyventojams.

Šis laiškas susilaukė labai plataus atgar
sio ir gražių komentarų. Pavergtųjų taute 
bendruomenės gavo daug padėkos laiške 
ir padrąsinimo.

Leniną rengėsi minėti ir kai kurios stu
dentų grupės. Ian Shuttleworth ta proga 
parašė laikraščiui laišką, kuriame sako, 
kad minėti žmogų, įkūrusį valstybės siste
mą, kuriai savo žiaurumu ir gyvuliškumu 
neprilygsta net vokiškieji naciai, rodo mū
sų intelektų visišką bankrotą.

G. Celmins studentams pasiūlo paminė' •' 
ir Hitlerio gimtadienį, nes siekimai ir no
rai šių dviejų žmonių buvo labai panašūs' 
abu įsteigė diktatūra paremtas valstybes 
abu buvo geri oratoriai ir tikėjo, kad me
las kada nors virs tiesa, abudu gerai mokė
jo žudyti minias žmonių, abudu tikėjos1 
pasaulyje įgyvendinti savo liguistas svajo
nes. Tik skirtumas tas. kad Hitlerio vals
tybė dingo ka'rtu su jos kūrėju, o Lenine 
įkurtoji imperija dar ir dabar dusina pusę 
Europos.

Tačiau iš kažkur atsirado Bradforde 
toks Slavonic klubas, ir jis panoro Textiles 
salėje surengti Lenino minėjimą. Ten susi
rinko daugiausia ukrainiečiai, sudraskė 
ant sienos kabėjusį Lenino paveikslą, pri
ėmė leninizmą smerkiančią rezoliuciją, su
giedojo tautinį ukrainiečių himną ir išsi
skirstė.

Spėjama, kad šis Slavonic klubas yra 
Sovietų Rusijos atstovybės gaminys. Tik 
jam Bradforde nenusisekė.

J. Vaidutis

Apie PET Delegacijos pasiūlymus Kong
rese V. Sidzikauskas nurodė:

— Kongreso Atst. Rūmų Užsienio reika
lų komisijos europinei pakomisei siūlėme 
įvykdyti „Hearings" — apklausinėjimus 
vidaus bei rytų Europos klausimais ir ypač 
ryšium su paskutiniaisiais Varšuvos bloko 
vyriausybių ėjimais bei pasiūlymais. 
Mums buvo pažadėta tą klausimą rimtai ir 
visiško palankumo dvasioje netrukus ap
svarstyti bei nutarti.

Be to, visi aplankytieji Kongreso nariai 
mūsų delegacijai pažadėjo paremti įneštą
ją į Kongresą Rezoliuciją dėl Brežnevo 
sampratos pasmerkimo. Mums pažadėta š. 
m. liepos mėn. Senate ir Atst. Rūmuose tu
rėti debatus (svarstymus) ryšium su šiais 
metais rengiamąja Pa žergtųjų Tautų Sa
vaite ir, galimas dalykas, priimti atitinka
mą rezoliuciją.

Pagaliau, kaip pažymėjo delegacijos na
rys V. Sidzikauskas, „gavome sutikimą įra
šyti į „Congressional Record“ leidinį mūsų 
įteiktąjį memorandumą dėl Europos Sau
gumo konferencijos ir PET deklaraciją ry
šium su antrojo pas. karo pabaigos 25 me
tų sukaktimi. Aplamai, savo vizitu Vašing
tone, JAV Kongrese, esame patenkinti" — 
pabrėžė PET Lietuvos delegacijos pirm. V. 
Sidzikauskas.

Ryšium su balandžio mėn. 28-29 d. apsi
lankymais pas JAV Kongreso narius, V. 
Sidzikauskas priminė įdomų pasikalbėji
mą su vienu iš aplankytųjų Kongreso Atst. 
rūmų nariu, John S. Monagan, Connecti
cut valst., žinomos rezoliucijos Nr. 416 pra- 
vedimo autorium.

Monagan delegacijai priminė, kad jis 
1969 m. rudenį buvęs Tarpparlamentinėje 
konferencijoje Teherane, kur turėjęs pro
gos susipažinti su Justinu Paleckiu. Kai 
kurie delegatai Paleckį vadinę „Lietuvos 
kvislingu“. Kai abi delegacijos, JAV ir so
vietų. susėdusios už stalo, sovietų delegaci
jos pirmininkas paklausęs, ar amerikiečiai 
turį klausimų. Monagan paprašė balso ir 
pareiškė, kad, jo turimomis žiniomis, pvz., 
lietuvių tauta norėtų turėti laisvus rinki
mus, naudotis žodžio bei susirinkimo teisė
mis, norėtų laisvai susisiekti su savo tau
tiečiais Vakaruose, ypač JAV-se, be to, no
rėtų laisvai važinėti...

Monaganui tai pareiškus, iš sovietų de
legacijos pusės pakeltu balsu buvo atrėžta, 
kad amerikietis delegatas nežinąs „tikro
sios padėties Lietuvoje, kad jis užsiimąs 
šmeižtais, kurių tikslas — surinkti dau
giau balsų jo atstovaujamoje Connecticut 
valstijoje“. (ELTA)

PROF. ,1. KUBILIUS Į PARYŽIŲ
Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. 

Jonas Kubilius išvyko i Paryžių skaityti 
paskaitų moksliniais matematikos klausi
mais.

MILICININKAI, SAKO, MIELESNI
Vilniaus milicininkai pasipuošė nauja 

uniforma. „Gal ir patys milicijos darbuo
tojai jaučiasi labiau pasitempę, o ir žmo
nėms jie atrodo mielesni“, taip komentuo
jama „Tiesos“ „Dienos aidų“ skyrelyje.

LAIMĖJUSIEJI
Kasmetiniame jaunųjų estrados daini

ninkų televizijos konkurse „Vilniaus bokš
tą1 — 70“ pirmos'os premijos teko Nijolei 
Tallat-Kelpšaitei ir Aleksui Lemanui.

AKOMPONAVO VIETINIAI
„Tiesa" rašo, kad Amerikoje koncertuo

jančiam dainininkui Vaclovui Daunorui 
Les Angeles mieste akomponavo ten gyve
nąs muzikas A. Kučiūnas, o New Yorke 
kompozitorius Darius Lapinskas.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

V Pietų Amerikos lietuvių kongresas 
vyks Venecue oje 1971 m. vasario 16 d.
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KNYGOS JAUNIMUI
JAV LE Kultūros Fondas dabar paleido 

į apyvartą dvi naujas knygas, abi skirtas 
jaunimui. 1965 m. premijuotas JAV LB 
Švietimo Tarybos suruoštame apysakų 
jaunimui konkurse.

Viena jų — Juozo švaisto šaunus penke
tukas, išleista su Lietuvių Fondo parama 
(iliustravo Z. Sodeikienė; 1000 egz.. kaina 
3 dol.). Didelis formatas, spalvotos iliust
racijos, kietas įrišimas, melsvu rašalu at
spausta. Taip, knyga patraukli, ir joje iš
spausdintos trys pasakos, viena didelė ir 
dvi mažesnės. Pati įdomiausia — pati pir
moji ir didžioji — ..Penki milžinai ir jų 
nuotykiai“. Tie penki milžinai susidėjo į 
krūvą, kai milžinas kalvio sūnus Branduo
lys, nebeišsitekdamas namuose, išėjo van- 
dravoti — pasižvalgyti po pasaulį ir ge
riems žmonėms padėti. Pakeliui sutiktoji 
laumė dar nulemia, kad jam visur sektųsi. 
O prie keliaujančio dar prisideda kiti pa
našūs galiūnai, ir visas penketukas jau su
daro, taip sakant, jėgą, su kuria reikia 
skaitytis ir plėšikams ir karaliams. Po ei
lės nuotykių penketukas gauna žemės, ir 
pasaka baigiama Branduolio vestuvėmis.

Kaip matome, šios pasakos milžinai atsi
šaukia j liaudies pasakų milžinus, kurie 
jei ir neverčia kalnų, tai vis tiek gali dide
lius darbus atlikti. Pagal tuos pasakų mo
tyvus J. Švaistas ir audžia savąsias. Nors 
milžinai jo pasakose dideli, bet viskas 
plaukia lengvai, nes J. Švaisto stilius leng
vas. Kaip tik jaunimui skaityti. Jeigu kuo 
būtų galima abejoti, tai ar dabartinis jau
nimas gali mėgti pasakas apie milžinus ir 
kitus panašius dalykus, kai televizijoje bū-

DU NUOTYKINGI PUSLAPIAI

Jau esame rašę, kad du Australijos lie
tuviai — Jurgis Janavičius ir K. J. Keme- 
žys — pradėjo anglų kalba leisti tokius di
delius ..Poetry & Prose Broadsheet“. Vie
name jų buvo išspausdinta Jurgio Janavi
čiaus poema, kiti du skirti australams, o 
ketvirtajame — Kazio Kemežio proza.

Dabar Jurgis Janavičius ir Juozas Almis 
Jūragis metėsi į kitą įdomų literatūrinį 
nuotykį — išleido lietuviškų Poezijos ir 
prozos lakštų Nr.l, skirtą Johannesui Bob- 
rowskiui, tam Lietuvą savo raštuose šiltai 
minėjusiam ir ją savo kūrybos šaltiniu pa
dariusiam vokiečių rašytojui (dabar jau 
mirusiam).

Bobrowskis Lakštuose pristatomas su iš
trauka iš jo romano „Litauische Klaviere“. 
Ištrauka paimta iš Lietuvoje išspausdinto 
vertimo.

Patys redaktoriai — leidėjai išvertę po 
Bobrowskio eilėraštį: J. A. Jūragis eilėraš
tį „Nemunas“, J. Janavičius — „Jūra“.

Lakštai gražiai surinkti, gražiai atspaus
ti. Jų kaina — 40 australiškų centų. Redak
torių-leidėjų adresai: J. Janavičius. 104 
Old Prospect Rd.. Wentworthville. N. S. W. 
2145, Australia; J. A. Jūragis. Box 28, Ya- 
goona, N. S. W. 2199. Australia. 

na prisižiūrėjęs visokių erdvės skraidyto- 
jų-

Kita knyga — Andriaus Norimo Be na
mų (normalios knygos formatas; 1000 egz., 
kaina 3,50 dol.; išleidimą finansavo Lietu
vių Fondas ir autoriaus draugai).

Ši knyga yra nuotykių apysaka. Tarp 
Vytautui Didžiajam imperatoriaus Zig
manto skirtąjį vainiką vežusiųjų pasiunti
nių buvo įsimaišęs ir berniukas Jov.ilas. 
Kaip su tuo vainiku atsitiko, pasakoja 
mums istorija. O kaip su tais pasiuntiniais 
ir karūnos palydovais? Pagal šią apysaką 
išeina, kad jie visi buvo išvaryti į vergiją. 
Jie nuvaromi į Genują, paskui gabenami 
laivu, patenka piratams į rankas. Jovilas, 
kurio istorijai apysaka skirta, įsigyja pira
tų vado pasitikėjimą. įsimyli jo dukterį, o 
kai už bausmę šitaip įsimylėti vėl patenka 
į laivą, tai audros metu jūra išplauna jį į 
Bahamo salyną. Ten jį užtinka Kolumbo 
ekspedicija.

Apysakos veiksman įpinta istorinių pa
sakojimų.

K. Abr.

ėikagiečių duoklė fondui
Vien Čikagos lietuviai Lietuvių fondui 

sudėjo 162.000 dolerių.

Mišrios šeimos
JAV leidžiamuose „Aiduose“ filosofas 

Juozas Girnius savo svarstymuose skiria 
dvejopas mišrias šeimas: tariamai mišrias 
ir tikrai mišrias. Tariamai — tos, kur vie
nos tautybės žmogus susiveda su kitos tau
tybės žmogum ir savosios tautybės, jos 
kalbos, papročių atsisako, prisiimdamas 
partnerio tautybę.

Anot autoriaus, tai savęs pardavimas.
Tikrai mišrios tos, kuriose susiveda 

dviejų tautybių žmonės, pagerbia vienas 
antro tautybę, prisiima abidvi kalbas, vai
kus auklėja dviem kalbom, dalyvauja dvie
jose bendruomenėse. Tokia „tikrai mišri 
šeima lieka tautiškai garbinga“. Tokios 
..tikrai mišrios šeimos yra lyg tiltai tarp 
tautų“.
Kaip žinoma, gana didelis lietuvių skaičius 
yra sukūręs mišrias šeimas Anglijoje ir 
Vokietijoje. Labai būtų įdomu išgirsti, 
kaip vyksta tas abipusinis bendravimas jų 
šeimose.

Naujas pirmininkas
Australijoje lietuvių krašto valdybos 

naujo pirmininko pareigas pasiėmė buvęs 
ligšiolinis valdybos vicepirmininkas M. Za
karas.

BROLIAI DOMEIKOS ANGLIŠKAI
Los Angeles mieste gyvenąs Milton 

Stark išvertė į anglų kalbą Liudo Dovydė
no savo laiku nepriklausomoje Lietuvoje 
valstybinę premiją gavusį veikalą „Broliai 
Domeikos“.

Parapijos nyksta
Čikagoje dr. K. Bobelis skaitė paskaitą 

„Lietuvių parapijų reikšmė lietuvybės iš
laikyme“. Jo paskaita sukėlė didelį lietu
viškos visuomenės sujudimą.

Paskaitininkas nurodė, jog pirmieji lie
tuviai emigrantai, atvykę į Ameriką, sku
bėjo steigti lietuviškas parapijas, kad iš
laikytų savo tėvų kalbą, papročius ir susi
darytų reikiamas sąlygas kultūrinei veik
lai vystyti. Pasiremdamas dokumentais, 
pažymėjo, kad Amerikos pirmieji emigran
tai lietuviai įsteigė 127 parapijas ir bažny
čias.

Bet ilgainiui lietuvių įsteigtosios parapi
jos nustojo tarnavusios lietuvybei ir dabar 
jau ima mirti. Jis sako: „lietuviai kunigai 
nustojo rūpintis lietuvišku reikalu parapi
jose. bažnyčioje, o nauji atvykusieji nebu
vo įleidžiami į lietuviškas parapijas, ne
skaitant kelių išimčių. Lietuviai parapijie
čiai. patriotai, pastebėję ir pajutę kunigų 
antitautinį nusiteikimą, tyliai pasitraukė 
iš parapijos. Kiti liko kol kas kovoti už lie
tuvišką reikalą“.

Paskaitininko teigimu. Čikagoje iš visų 
ten įsteigtųjų ir veikusių lietuviškų para
pijų liko tik 8. O ir tose 8-niose lietuvybė 
yra skriaudžiama. Likusios tik dvi tikrai 
lietuviškos parapijos — tai Šv. Kryžiaus 
parapija Čikagoje ir šv. Antano — Cicere.

Dr. K. Bobelis metė priekaištą lietu
viams kunigams, kad jie nesiryžta stoti į 
atvira kovą už lietuvybę lietuvių parapi
jose.

Paskaitos klausiusieji lietuviai kunigai 
liudijo ir įrodinėjo, kad kunigai priklauso 
nuo vyskupo ir yra davę paklusnybės prie
saiką. todėl ir privalo vyskupų įsakymus 
vykdyti.

Klausytojai prašė apygardos pirmininką 
A. Juškevičių, kad šia tema būtų surengta 
ir daugiau paskaitų, gal atsirastų koks bū
das ir priemonės išspręsti šitai problemai.

A. Z.

Naujas „Skautų Aidas“
Jau naujo redaktoriaus J. Toliušio tvar

komas „Skautų Aidas“ pasiekė ir Britani
ją. Tame šių metų Nr. 1 išspausdintas „Bu
dėkime“ viršelis, nuotrauka mūsiškių 
skautų vadų, kai jie įteikia ordiną Derbio 
skautininkui — lietuvių bičiuliui Roome. 
ir atvaizdai vietininkų A. Jakimavičiaus ir 
iš Vokietijos — A. Veršelio.

Naujojo redaktoriaus rankose „Skautų 
Aidas“ žymiai pasikeitęs, jame ypač daug 
iliustracijų.

MUZIKĖ K. Al’ElKYTĖ
Šį pavasarį vos 20 metų peržengusi pia

nistė Raimonda Apeikytė baigė Los Ange
les miesto muzikos studijas magistro laips
niu ir buvo pakviesta į kolegiją vesti piano 
muzikos klasės.

Kovo mėn. pianistė suruošė savo kon
certą, pasirinkdama Bacho. Ravelio, Beet- 
hoveno. Chopino ir Juozo Gruodžio kūri
nius.

PAGARBA IR GYVENIMAS
Prieš savo kančią Išganytojas meldėsi. 

Jo maldą atskleidė mums šv. Jonas. Jis ra
šo: „Jėzus pakėlė savo akis į dangų ir tarė: 
„Tėve, atėjo valanda. Pagarbink savo Sū
nų, kad Sūnus pagarbintų tave. Pavedei jo 
valdžiai visus žmones, kad kiekvienam, ku
rį jam davei, suteiktų amžinąjį gyvenimą“. 
(Jono 17. 1-2)

Tėvo ir Sūnaus garbė siejasi su negirdė
ta auka: Sūnus aukojasi mirti už žmones, 
kad žmonės galėtų amžinai gyventi dan
gaus laimėje. Turi įvykti Dievo Sūnaus 
mirtis, turi jis prisikelti iš mirusiųjų, turi 
jis įžengti į dangų ir atsiųsti įkurtajai Baž
nyčiai Šventąją Dvasią ir tuo padidinti 
Dievo garbę. Ji gi glūdi žmogaus prote ir 
valioje: Dievo pažinime ir meilėje.

Jei ne Dievo apreiškimas, sunkiai būtų 
suprantamas mums Kristus, jo gyvenimas 
ir jo auka už mus. Dabar gi palydime jį pa
dėkos malda ir viešąja pagarba.
Kryžiuojamoji Bažnyčia

„The Marian“ 1970 m. kovo mėn. Nr.224. 
p. 58. duoda ištrauką iš Milano Corricrc 
della Sera, kur J. Bensi pateikia žinių,

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 ROTA“, „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.

kaip yra persekiojama Bažnyčia Lietuvoje. 
Būdami laisvėje, dažnai pamirštame, ką 
turi nukentėti tikintieji komunistų paverg
tam krašte. Jonas Bensi pažymi, kad jau 
1965 m. spalio 9 d., „Valstiečių Laikraštis“ 
reikalavo, kad Vilniuje būtų prieštikybinis 
muziejus. Vėliau „Komsomolskaja Pravda“ 
atžymėjo, kad toks muziejus įkurtas šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Pats Vilnius turi 
daugiau negu 300.000 gyventojų, ir jų žymi 
dauguma katalikai. Komunistai paliko ka
talikams neuždarę 10 bažnyčių.

Kai 1940 m. Lietuva turėjo 12 vyskupų ir 
1580 kunigų, 4 kunigų seminarijas su apie 
600 klierikų, kai vienuolių buvo apie 650 
kunigų 36 vienuolynuose, o seserų vienuo
lių buvo per tūkstantį 82 vienuolynuose, 
tai dabar kitas vaizdas: vienuolynai užda
ryti, atimti valdžios, vienuoliai išsklaidyti, 
palikta veikti viena kunigų seminarija, bet 
jai leidžia priimti kas metai tik po kelis 
kandidatus į klierikus, kai kas metai mirš
ta per 30 kunigų.

Rusijos komunistai, užėmę Lietuvą, Vil
niaus kalėjime nukankino Telšių vyskupą 
Vine. Borisevičių; Vladimiro kalėjime nu
marino arkivyskupą Mečislovą Reinį. Ii 
visų vyskupų buvo palikę veikiančius tik 
du. ir tik pereitų metų gale buvo konsek
ruoti kiti du vyskupai. Kunigi) šiuo metu 
pasilikę Lietuvoje apie 750. Kai kurie turi 
valdyti po dvi parapijas. Artėja laikas, 
kad Lietuvoje išmirs kunigai.
Misijų kraštas

Atrodo, kad Lietuva pavirs žeme be ku
nigų. Ji bus misijų kraštas. Misijose, kur 
kunigų yra labai mažai, naudojami yra 
pasauliečiai katechetai. Ir Lietuvai gerai 
galės patarnauti pasauliečiai katechetai. 
Bet ir juos reikia jau dabar ruošti Dievo 
darbui.

Lietuva kenčia priespaudą. Pasitikėkime 
Dievo Apvaizda. Tas jos kryžius turės pa
virsti jos garbe. Suburkime idealistų eiles; 
jų laukia garbinga ateitis.

K. A. M.

UKRAINIEČIŲ KARDINOLAS 
BRITANIJOJE

Gegužės 8 d. porai savaičių lankyti čia 
gyvenančių ukrainiečių katalikų (rytietis: 
kų apeigų prisilaikančių) atvažiavo iš Ro- 
mos kardinolas, ukrainiečių katalikų baž
nyčios galva Juozapas Slipyi.

Pasirodo, Britanijoje iš apie 30.000 uk
rainiečių yra apie 25.000 tų rytietiškas ap
eigas išpažįstančių katalikų, ir jie čia turi 
Londone gyvenantį vyskupą. 15 kunigų ir 
6 vienuoles. 13 nuosavų bažnyčių ir kated
rą Londone (Duke St.).

Ukrainiečių laisvajame pasaulyje yra 
daugiau kaip 2 mil., ir daugumas WTO 
katalikai. Jie turi 11 vyskupų.

Kard. arkiv. Slipyi buvo ilgai kalintas 
Ukrainoje. 1963 m. jam buvo leista išva
žiuoti, ir jis apsigyveno Romoje ir 1965 m. 
buvo pakeltas kardinolu.

Gyvendamas užsienyje, kard. Slipyi jau 
įkūręs ukrainiečių katalikų universitetą, 
pastatydinęs Romoje bažnyčią ir pasirūpi
nęs išleisti eilę mokslinių ir religinių leidi
nių.

P. MILAŠIUS 

JURGIS 
IR MARĖ

Ar yra kas jautęs didesnį dvasios paki
limą, kaip giedant Pulkim ant kelių? Ne 
klausant choro, bet kai gieda pilna bažny
čia, kai giesmės žodžiai plaukia iš kaimie
tiškų krūtinių paprastai, nuoširdžiai, be vi
sokių kompozitoriškų mandrybių.

Įsispraudęs tarp vyrų minios, gieda ir 
Jurgis. Nedaug malonių jis tereikalauja. 
Per trisdešimt metų persisvėręs. Dievo ge
ra sveikata ir jėga apdovanotas, visą am
žių kitiems dirbęs, norėtų turėti dabar sa
vo kampelį.

Pasibaigia Pulkim ant kelių, gieda dabar 
vien tik choras, gaudžia vargonai, įsigilina 
dabar kiekvienas j savo asmenišką maldą. ] 
Jurgis meldžiasi iš maldaknygės, nesigili
na į žodžių reikšmę, svarbu jam tik išbūti 
bažnyčioj iki sumos galo, perskaityti mi
šių maldas, ir jo pareiga bus atlikta. Pa
laukia kartais, kai pastebi kunigą maldo-! 
mis pralenkęs, aplink nežymiai apsidairo. Į 
žmones apžvelgia, jų gyvenimą apgalvoja. ! 
Lazdutis šalia ant vieno kelio klūpo, kaip 
šaulys šauti pasiruošęs. Žmoną neseniai 
palaidojęs, dabar, tur būt, už jos vėlę mel
džiasi. Narsus, išdidus kaip visada, tur 
būt. už jos vėlę meldžiasi. Narsus, išdidus 
kaip visada, tur būt, jis ir iš Dievo malo
nių ne prašo, o reikalaute reikalauja. Se
nis Brazdulis prie pilioriaus atsirėmęs 
snaudžia. Pabunda tik. kai kepurė iš ran
ki) iškrinta, pakelia kepurę ir vėl snau
džia. Norėtų jį Jurgis uošviu vadinti, jei 
tik Marė sutiktų už jo eiti. Yra troba, tvar
telis. daržas aplink trobą, ko jam daugiau ' 
reiktų? Pasuka Jurgis j kitą pusę, ten ir ! 
Marė tarp kitų moterų klūpo, pamaldžiai 
iš maldaknygės skaito. Jurgis mato, kaip 
Marės lūpos juda, tur būt, ji kiekvieną žo
dį pusbalsiu ištaria. Jau ir ji. kaip ir Jur
gis, į ketvirtą dešimtį įkabinusi, stambi, 
raumeninga, kaip tik Jurgiui į porą tiktų.

Abu viename kaime augo, dabar abu kita
me kaime kaimynystėje pas ūkininkus tar
nauja. Jurgis dabar gailisi, kodėl jis anks
čiau į ją neįsižiūrėjo, kada dar abu buvo 
jauni.

įlipa kunigas į sakyklų, kartu ir miegas 
Jurgį apima. Kaip ir visada, rodos, pats 
nalobšis Jurgį apsnūdina, kad Dievo žo
džio negirdėtų. Kitados sakydavo pamoks
lą po sumos, galėjai išeiti iš bažnyčios, nė
ra juk prievolės pamokslo klausyti, nebus 
nuodėmė, kad pamokslą apleisi, bet dabar 
išsimanė sakyti pamokslą viduryje sumos, 
jau dabar neišeisi, kol viskas pasibaigė. 
Akys merkiasi, galva linksta į priekį, girdi 
Jurgis per snaudulį kunigo balsą, toks sal
dumas apima jį. rodos, imk ir išsitiesk ant 
grindų bažnyčioje.

Pabaigia kunigas pamokslą, pagaliau ir 
suma pasibaigia, grūdasi žmonės iš bažny
čios. O lauke, už šventoriaus, žmonės bū
riuojasi, pažįstami, giminės susitinka. 
Liūdna Jurgiui, niekur jis nepritinka. Jau
nimui jis per senas, o jo amžiaus vyrai vi
si jau vedę, nėra su jais bendros kalbos. 
Pastovinėja prie vieno būrelio, prie kito, 
jau laikas ir namo važiuoti.

Kelias sausas, Jurgis ant dviračio skris
te skrenda, pralenkia pėsčius, pralenkia 
važiuotus. Ansas Piktlapis į kalnelį žings
niu važiuoja. Ansas su jaunuoju Ansuku 
priekinėje sėdynėje, užpakalinėje Marė su 
dviem mergaitėm. Nusėda Jurgis nuo dvi
račio. eina šalia vežimo ir kalbasi su An- 
su. Eus gegužinė šį vakarą kaime. Ansas 
sako Jurgiui, kad ateitų nusivesti Marės į 
gegužinę, nepritinka, girdi, vienai eiti. Pa
žiūri Jurgis į Marę, ta šypsosi, nieko ne
sako. lyg jai vis tiek, bet Jurgis žino, kad 
ii neis į gegužinę, jaunesnė būdama j šo
kius nėjo, negi dabar pradės. Kai kelias iš
silygina. užsėda Jurgis ant dviračio ir nu
važiuoja. Atstumas tarp dviračio ir vežimo 
vis didėja, bet Jurgis vis jaučia Marės 
žvilgsnį, jaučia šiokią tokią viltį, kad Ma
rė apsigalvos ir sutiks už jo eiti.

Diena karšta, oras ir prieš saulėlydį ne
atvėsta. Pagirdė Jurgis arklius, perkėlė ir 
sėdi kieme po klevu. Jaunimas linksminasi 
gegužinėj, muzika ir iš čia girdėti. Gulti 
dar anksti, nueis ir Jurgis j gegužinę, pasi
žiūrės. kaip jaunimas šoka. Eina jis taku 
per rugių lauką, rugiai jau prinokę, varpos

nulinkusios. Bus prakaito išlieta, kol visas j 
laukas bus nuplautas. Būtų gera savo že- : 
mės turėti, savo rugius piauti. Eūtų ėjęs į : 
savanorius, tai dabar ir jis. kaip Lazdutis. į 
savo žemės turėtų. Nors dar per jaunas ta
da buvo, bet jau gerokai išaugęs, gal būtų 
ir priėmę, galėjo pameluoti dėl amžiaus, 
galėjo pridėti porą metų. Geras jo šeimi
ninkas, kaip tėvas jam. bet vis ne savo na
mai. O kur dingsi pasenęs? Pasenusio nie- ; 
kas už berną nesamdys, o jei ir samdytų. ’ 
juk nebus jėgos sunkiems ūkio darbams. 
Vienintelė išeitis, jei Marė sutiktu už jo 
eiti. Ir ko ji nepasižada, ko ji laukia? Juk 
jau nebe jauna ir ne iš pačių gražiųjų, kas Į 
kitas į ją įsižiūrės, kur ji kitą gaus? Apsi- j 
vestų juodu, gyventų kaip ponai. Sklype I 
galima karvę, porą kiaulių išlaikyti, jis . 
dirbtų per vasarą kur nors prie statybos, 
darbų dabar galybės, suvažiuoja prie dar
bų žmonės iš visų napadalijų. žiemą gali
ma miške užsidirbti, ko daugiau reikia!

Cypia plonu balsu klarnetas, lyg norėda
mas lenktynes laimėti, kiti balsai klarnetą 
vejasi, storas bosas nuo kitų kiek atsili- j 
kęs. o būgnas visus tvarko, lygina, kad nė 
vienas per daug į priekį neišbėgtų ir neat- ! 
siliktų. Sukasi poros pagal muziką, kas pa- i 
lengva, svajingai, viens kitam į akis žiū-! 
rėdami, kas pasišokinėdamas, pasižaimo-! 
damas. Pilna aikštė prisirinkusi, iš toliau. į 
kiti net iš miesto suvažiavę. Aplink aikštę 
senesnių vyrų ir moterų būrys sustojęs. . 
stebi šokėjus, spėja, iš katros poros bus 
vestuvės, iš katros nieko nebus. Ansas 
Piktlapis kalbasi su vyrais, netoli ir Marė 
viena stovi, spekso į šokėjus.

— Ko tu dabar čia su seniais? — sako 
Ansas Jurgiui. — Vesk Marę į vidų ir šok.

Prasišiepia Jurgis, pažiūri į Ansą. į Ma
rę. o Marė tariasi Jurgio nematanti. Gal ir 
reikėtų eiti į vidų, galvoja Jurgis, bet jei 
Marė atsisakys su juo eiti, jis visai apsi
juokins. Taip ir praspoksojo valandą į šo
kančius. viens kitam žodžio nepratarę, kol 
senimas pradėjo skirstytis, jaunuosius šo
kančius palikęs.

— Nesnausk, nesnausk, sakau aš tau,— 
moko Ansas Jurgį. — Merga čia kaip tik 
tau. — Ir nupasakoja būdus ir priemones, 
kaip mergas vilioti. Jurgis šypso, apsime
ta, lyg jis visai Mare nesuinteresuotas, vis 

tiek jam. ar ji yra. ar nėra. Atsisuka atgal, 
o Marė toli nuo jų atsilikusi, nė nemano jų Į 
pasivyti. Prie kelio į Anso kiemą abudu 
vyrai sustoja, palaukia, kol prieis Marė, o ' 
kai ta prieina. Ansas palieka Jurgį su Ma- ; 
re vienu du.

— Šiltas vakaras, — sako Jurgis, rei
kia gi ką nors sakyti, juk nestovėsi, kaip 
kuolas į žemę įkaltas.

— Šilta. —■ sako Marė. Ir vėl abudu tyli.
— Na. jau laikas eiti gulti, — po valan

dos prakalba Marė. — Juk rytoj ne šven- i 
ta. rytoj jau rugius piausim.

Ir pasuka eiti į namus. Eina ir Jurgis 
šalia jos.

— Tai kaip, apsigalvojai? — klausia Jur
gis. Vis taip kiekvieną kartą. Jaučia Jur
gis. kad reikėtų švelniau, ne taip tiesiai, 
reikėtų kalbėti apie meilę, apie pasiilgi
mą, bet nėra žodžių.

— Daug dar laiko, — atsako jam Marė. 
Tas pats klausimas, tas pats atsakymas, 
gal jau šimtąjį kartą.

Taip abu tylėdami ir ateina į Piktlapių 
kiemą. Stoviniuoja prie Marės kamaros 
durų, žino Jurgis, kad reikėtų kalbėti, rei
kėtų ką nors sakyti, bet žodžiai nesisako. 
Piktlapienė dar neatgulusi, girdėti, kaip 
virtuvėje indai skamba. Nueina ir Marė į 
virtuvę. Jurgiui labanakt pasakiusi. Pasto
vi dar Jurgis keletą minučių vienas, atsi
dūsta ir nueina namo.

Žemės veidas keičiasi kasdien, kas sa
vaitę. Stovėjo lauke rugiai, paskui rugių 
gubos, vėliau tik tuščias ražienų laukas li
ko. Po to pranyko nuo laukų ir vasarojus. 
Tušti dabar laukai, kiek tik akys užmato. 
Ilgu lapkričio vėjui tuščiuose laukuose. 
Viskas numirę, parudavę, nėra kur užkliū
ti, nėra javų laukuose subanguoti. Nu
skrenda vėjas į pamiškę, ten viename ūky- 
ie kūlimo talka, pasisukinėja vėjas kieme, 
padraiko prie klojimo šiaudus ir vėl nu
rimsta. O šiaudai virsta iš klojimo nenu
trūkstama srove. Apmindo Jurgis kojomis 
šiaudus, persmeigia šake, palinguoja ir už
kelia ant žago. Kad tik daugiau paimtų 
nuo žemės, kad tik Marę savo jėga nuste
bintų. Jau beveik sutemę, tuoj kūlimas 
baigsis. Marė siaurina žagą, reikia nutai
kyti. kad šiaudų nei liktų, nei trūktų, kad 
žago viršus būtų lygiai apvalus. Pagaliau

nutilo kuliamosios staugimas, išmeta mer
gos iš klojimo paskutinį šiaudų spūdulį. 
apgrėbsto Jurgis išsidraikiusius šiaudus, 
apgrėbsto žagą, paduoda Marei paskutinę 
šakę ir pristato prie žago kopėčias. Paskui 
žiūri, kaip Marė kopėčiomis nuo žago lei
džiasi, kaip žagas su kiekvienu Marė 
žingsniu linguoja. Nulipusi Marė apžiūri 
žagą, gėrisi savo darbu, žagas gražiai nu
krautas. tiesus, lygus, viršus apvaliai už
baigtas, nenuvers vėjas, neįlys lietus. Žval
gosi Jurgis tai į žagą, tai į Marę, reikėti) 
sakyti ką nors, reikėtų krovėjų pagirti ui 
tokį gerą darbą, bet neranda Jurgis žo
džių. taip ir lieka pagyrimai neišsakyti.

Pabaigė kūlimą — negi tuojau pat ir 
skirstysis į namus. Pasišoks dar jaunimas, 
pasilinksmins, jaunatviškos energijos dar 
marios, kad ir po sunkaus dienos darbo 
Rėkia armonika, dunda mažas būgnelis su 
blėkiniais skambučiais, sukasi poros po 
trobą, kitas dar klumpėmis į grindis pa
gal taktą sutrenkia ir suūbauja. Paveiks
las ant sienos su parašu Pakajus tiems na
mams i rtas neištūri nejudėjęs. Kai polką 
grojo — balamūtiškai makalavosi, o valsą 
pradėjus — tvarkingai iš šono į šoną siū
buoja. Kviečia ir Jurgis Marę šokti, bet ta 
atsisako:

— Pilna troba šokėjų — nėra vietos nė 
apsisukti.

Prisėdo Jurgis šalia Marės, praspoksoji 
valandą j šokančius, paskui pasikėlė, ir iš' 
ėjo abu namo. Jurgis vėl klaus įprasti 
klausimą „ar jau apsigalvojai“, bet šį kar
tą pradės iš toliau, švelniai, su visokiai: 
pagražinimais, kad Marė būtinai turės at
sakyti: „Taip. Jurgeli, aš jau seniai apsi 
galvojau. Galime po Kalėdų ves'uves kel 
ti“. Tyli dabar Jurgis ir renka žodžius. Ta 
kas eina paupiu, krantas karklais apaugęs 
karklų šakelės net per veidus brauko.

— Baugu čia. viena aš pro čia tamsoj 
neičiau. — sako Marė.

— O ko baugu?
—Dūšelių.
—Kokių dūšelių?
— Nekrikštytų dūšelių, kur amžiną at

ilsį šventoji Petronė krikštydavo.
Jurgis garsiai nusijuokė. Dabar jis Pa

pasakos viską, ko niekam, nei motinai. W1 
i seseriai, nebuvo sakęs. (Bus daugiau)
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Praeities nuotrupos
JAV leidžiamasis Filatelistų draugijos 

„Lietuva" biuletenis spausdinasi J. Kreivė
no parinktų senų nepriklausomos Lietuvos 
įstatymų ir įsakymų, susijusių su brangiai
siais metalais, valiuta, pavardžių rašymu.

Tie įstatymai labai įdomūs ir iškalbūs, 
dėl to ir mes persispausdiname juos.

Įstatymas apie auksinių ir sidabrinių pi
nigų, aukso ir sidabro gabalais arba nuo
laužomis ir vežamais prekybos tikslais si
dabriniais arba auksiniais išdirbiniais iš
vežimo iš Lietuvos uždraudimą (L. V. ž. 
1920. III. 10. Nr. 21).

1. Draudžiama išvežti už Lietuvos sienų 
auksiniai ir sidabriniai pinigai, auksas ir 
sidabras gabalais arba nuolaužomis ir ve
žamais prekybos tikslais auksiniais ar si
dabriniais išdirbiniais.

2. Kaltininkai baudžiami kalėjimu ligi 
trijų mėnesių ir bauda, administraciniu 
keliu, ligi dešimties tūkstančių auksinų.

3. Užtikti Valstybės sienoje išvežami 
auksiniai ir sidabriniai pinigai, auksas ir 
sidabras gabalais ir nuolaužomis ir veža
mi prekybos tikslais auksiniai arba sidab
riniai išdirbiniai konfiskuojami Valstybės 
Iždo naudai.

4. Išskirtinais atsitikimais leidžiama iš
vežti už Lietuvos sienų auksinių ir sidabri
nių pinigų, aukso ir sidabro gabalais arba 
nuolaužomis ir auksiniais arba sidabriniais 
išdirbiniais, gavus tam tikrą kiekvienam 
kartui Finansų. Prekybos ir Pramonės Mi- 
nisterio duotą leidimą.
A. Smetona. Valstybės Prezidentas. Galva- 
nauskis. Ministeris Pirmininkas. Kaunas. 
1920 m. vasario mėn. 29 d.

Pinigų ženklai
Laikinosios vyriausybės įsakymas (Lie

tuva, 1919. III. 21, Nr. 61).
Nuo dienos šio įsakymo paskelbimo vi

sose Valstybės įstaigose ir prekyboje lei
džiama vartoti skaitliavimas „auksinais" 
(auksinas turi 100 skatikų) ir „skatikais".

„Auksinas" atatinka vienai „ost-markei“, 
„skatikas“ atatinka vienam „fenigui“.

M. Sleževičius, Ministeris Pirmininkas. 
V. Čarneckis. Finansų Ministerijos Valdy
tojas. Ministerių Kabineto priimta 1919 m. 
vasario mėn. 26 dp.

Įstatymas apie rusų popierinius pinigus.
(L. V. Ž. 1919. IV. 4, Nr. 5).

1. Užginta įvežti Lietuvon ir išvežti, var
toti valstybės įstaigose, bankuose ir preky
boje rusų popieriniai pinigai vadinamieji 
kerenkom/s (20 ir 40 r.).

2. Be Finansų Ministerijos leidimo už
ginta išvežti iš Lietuvos rusų caro ir du
rnos popierinių pinigų virš 1.000 rub. vie
nam žmogui.

3. Visiems nusižengusiems prieš šio įsta
tymo paragr. 1 ir 2. pinigai bus konfiskuo- 
jmi ir bus uždedamos piniginės pabaudos 
iki 10.000 markių, arba kalėti kalėjime iki 
1/2 metų, arba bus pavartoti abi pabaudi.

4. Valstybės įstaigos Finansų Ministeri
jai leidus, gali imti rusų caro ir durnos po
pierinius pinigus (rublius) sulig Finansų 
Ministerijos nustatyto kurso.

Skaitytoju CaiSkai
IR VĖL KALENDORIUS

Europos Lietuvio Nr. 17 K. P. labai jau 
įsisiūbavo ir rašo, kad tik vienai laikraščio 
skaitytojai iki gyvo kaulo nusibodo ginčas 
dėl Nidos kalendoriaus. Kokia, girdi, ver
tė būtų E. L., jei neleistų mums išsiaiškin
ti?

K. P. nenori kalbėti apie kalendoriaus 
Vyties neoriginalumą ir nemeistrišką tapy
bą (manau, kad jis apie taoybą ir nenusi
mano). Svarbiausia, kad jis tokio kalendo
riaus vertės neįžiūri ir apgaili, jog naudin
gą kalendoriuje išspausdintąją medžiagą 
tenka išmesti į šiukšlių dėžę.

Man rodos, kad jis susimaišė ir dėl ka
lendoriaus rūšių. Sieninis kalendorius ir 
yra sieninis, o ne graži knyga, kuri būtų 
laikoma lentynoje. O kai Nidos kalendo
rius yra sieninis, ne koks kitas, tai j jo nu
plėšiamus lapelius negali dėti kokius nors 
istorinius įvykius ar Niksono ir Brežnevo 
prakalbas. Dedamos tik atskiros ištraukos, 
naudingi patarimai ir kitokie įdomūs da
lykai. Tai ir viskas. Be to. kalendorius 
mums reikalingas kiekvieną dieną, ir jo į 
lentyną guldyti negalima.

Taip pat tas Eccles ponas nuo mūsų pat
ronų nušoko ant supuvusio danties ir ant 
šunų maisto. Ginčas juk ir vyko ne dėl 
kaulų, o dėl pageidavimo pakeisti lentelę. 
Iš tiesų kalendoriaus arkliukas yra mūsų 
tėvynės simbolis. Nors K. P. paminėjo, kad 
arkliuko gerbėja yra tik viena, bet apsi
rinka tas. kuris taip galvoja, nes Nidos 
kalendoriaus gerbėjų yra 95%.

Jis pranašauja, kad Nidos kalendorius 
dėl netinkamumo turi pats susilikviduoti.

Man atrodo, kad jei kalendorius ir pasi
keis, tai praeis dar daug metų, ir tada jau 
K. P. bus senas, o jei dabar jis neįžiūri ka
lendoriaus vertės, tai tada ir akiniai nebe
padės...

Gerb. K. P., būk geras ir neskleisk ne
apykantos prieš mūsų simbolinį baltą ark
liuką. Kartu prašau neversti Nidos spaus
tuvės. kad ji gamintų kiekvienam asme
niui atskirą kalendorių.

Pastaba: Įsakymas iš š. m. vasario mėn. 
4 d„ apie rusų popierinių pinigų vartojimą. 
Valstybės Tarybos nutarimu iš š. m. kovo 
mėn. 3 d„ yra nustojęs savo galės.

Pr. Dovydaitis, Ministeris Pirmininkas. 
Vyt. Petrulis, Finansų Ministerijos Valdy
tojas. 1919 m. Kovo mėn. 17

Laikinosios Vyriausybės įsakymas. (Lie
tuva. 1919 m. vasario mėn. 11 d. Nr. 27).

Rusų popieriniai pinigai (carskosios, dū
mos asignacijos ir kerenkos) užginama 
vartoti pirklyboje ir priiminėti į bankas 
arba valstybės įstaigas nuo dienos šio įsa
kymo paskelbimo ligi nenusistatys taikos 
santikiai su Rusija.

Jeigu kas bus sugautas [vežant rusų po
pierinius pinigus daugiau negu vieną tūks
tantį rublių, tai pinigai bus konfiskuojami 
ir sugautas baudžiamas pinigine pabauda 
ligi penkių tūkstančių markių arba kalėti 
kalėjime ligi pusantrų metų arba bus pa
vartotos abi pabaudi.

Jonas Vileišis. Ministerio Pirmininko Pa
vaduotojas. A. Stulginskis, už Finansų Mi
nisterijos Valdytoją.

Ministerių Kabineto priimtas 1919 m. 
vasario mėn. 4 d.

Finansų Minisierio įsakymas (L. V. Ž. 
1919. VII. Nr. 9).

Dėl suirusių pinigų maino.
Išsinešdinus vokiečiams iš mūsų krašto, 

pasiliko dar Lietuvoje vokiečių okupacijos 
valdžios išleistieji pinigai (Ost rubliai ir 
markės).

Sulig sutarties su vokiečių valdžia, ji 
yra apsiėmusi palaikyti lygumą Ost-mar- 
kių su vokiečių valstybės markėmis ir pri
valo pakeisti visus suirusius ar susinešio- 
jusius popierio pinigus naujais sveikais 
popierio ženklais iki Lietuvos Vyriausybės 
išleis savo pinigus.

Iki šiol toksai mainas buvo daromas vo
kiečių bankų, o dabar išsikėlus šiems ban
kams į Vokietiją, toksai mainas bus atlie
kamas Lietuvos Valstybės Banko arba lai
kinai Valstybės Iždinės (Kaunas, Duone
laičio gat. Nr. 50) remiantis jau padaryta 
su vokiečių bankais sutartimi. Toksai mai
nas laikinai nedidelėmis sumomis bus da
romas Valstybės Iždinėj, (jau tuoj dabar) 
nuo 22 dienos liepos mėnesio.

Todėl apyvartoj nieks neprivalo atsisa
kyti priiminėti kiek nors įdriskusių ar su
irusių Ost-rublių. markių arba kapeikų, 
nes tokie pinigai bus be jokio atlyginimo 
ir be jokio sunkumo pakeičiami naujais tos 
pačios vertės pinigais.

Kas sąmoningai atsisakinės priimti ar
ba paskaitys tuos suirusius ar sudriskusius 
pinigus pigesne kaina, bus traukiamas at
sakomybėn teisman ir baudžiamas.

Finansų Ministeris J. Vileišis.
1919 m. Liepos 18 d.
Įsakymas dėl žmonių vardų, pavardžių 

ir pravardžių, taip pat ir vietų vardų rašy
mo. (L. V. Ž. 1920. II. 6. Nr. 19).

1. Dokumentuose ir oficialiniuose raš
tuose (lietuvių kalba rašomuose) žmonių 
vardai, pavardės, ir pravardės, taip pat ir 

Užbaikim visą reikalą ir leiskim Nidos 
administracijai kalendoriaus reikalą su
tvarkyti pagal savo lietuvišką nuožiūrą.

Maižicšius

TAI DAR VIS DĖL KALENDORIAUS
Lai būna ir man leista prasitarti dėl ka

lendoriaus. kai jau nemaža dėl jo buvo 
reikšta nepasitenkinimų. Mano supratimu, 
tie nepasitenkinimai nėra rimti, kaip nėra 
rimti ir patys rašantieji. Tik Birutė Jan- 
kaitė teisingai pasisakė dėl seno arkliuko, 
ką turėtų daryti tie. kam jis nepatinka. 
Mano manymu, kam nepatinka senas ark
liukas, tam. tur būt, ir lietuvybė nepatin
ka. Žmonių sakoma: kas nori ką mušti, tai 
suranda ir įrankį. Tas pat ir su nepasiten
kinimu dėl kalendoriaus.

Aš manyčiau, kad turėtumėm būti pa
tenkinti. jog, gyvendami svetimuose kraš
tuose ir tarp svetimų, turim galimybių pa
sidžiaugti lietuvišku ženklu ir lietuviška 
spauda. Juk tik tiek ir turim išeivijoje. O 
mes dar vis išrandam visokių niekuo nepa
grįstų nepasitenkinimų. Vienas pageidau
ja knygutės, kitam lapeliai kalendoriaus 
krenta. Na. ir dar nežinia, ką žmonės bai
do. sakydami, kad jei tas pat bus ir toliau, 
tai jo nebeimsiu.

Norėtųsi paklausti, tai ką pabaidysi, jei 
nuo lietuviškumo atsisakysi? Mūsų nė vie
no niekas nepriverčia imti nei to paties 
kalendoriaus, nei „E. Lietuvio“, o taip pat 
visokios kitokios lietuviškos spaudos. Ma
nyčiau. kad mūsų kaip lietuvių pareiga 
yra kas kaip išgalėdami remti lietuvišką 
žodį, idant ilgainiui nepasiliktumėm be lie
tuviškos spaudos bei žodžio. Mano suprati
mu. jei kas dar laiko save lietuviu ir pri
jaučiu lietuvybei, tam viskas būna gera ir | 
gražu, kas lietuviška. O kas jau yra prara
dęs lietuvybę, tam jau nėra įdomu nei tas 
senas arklys, nei lietuviškas žodis.

Tad jei lietuviais esame gimę, lietuviais 
turime ir mirt, nors ir kur ir kiek laiko gy- 
ventumėm.

J. Liobė

vietų (kaimų, sodžių, miestų ir miestelių) 
vardai turi būti rašomi nelaužant lietuvių 
kalbos dėsnių, būtent taip, kaip jie yra lie
tuvių kalboje tariami, ir lietuvių kalbos 
fonetikos dėsniais einant.

2. Ne lietuvių vardai ir pavardės rašo
mos nekeičiant jų šaknies, tik prikergiant 
lietuviškas galūnes.

3. Jei ne lietuvių kalba rašytuose doku
mentuose, kuriais rementis duodami nauji 
dokumentai, vardai ir pavardės būtų įra
šyti ne taip, kaip reikalauja paragr. 1, tai 
naujai duodamuose dokumentuose, kad 
būtų tikriau, tie vardai ar pavardės turi 
būti įrašomi skliausteliuose iš tų dokumen
tų.

4. Toms vietoms, kurios, svetimiems val
dant Lietuvą, dokumentuose ir oficiali
niuose raštuose buvo vadinamos kitokiu 
vardu, ne tuo. kurio tos pat vietos 
gyventojų vadinamos, turi būti paliktas 
žmonių vartojamas vardas ir šitasai oficia
liniuose raštuose vartojamas. O dokumen
tuose greta šio paskutiniojo vardo skliaus
teliuose turi būti įrašomas svetimų duotas 
ir tuose dokumentuose vartojamas vardas.

5. Norint tiksliau apspręsti ta ar kita 
vieta, nurodant valsčių ar apskritį, į kurią 
toji vieta priklauso, gali atsitikti, kad dėl 
naujo administracinio Lietuvos padalinimo 
seniau nustatytos valsčių ar apskričių sie
nos ir vardai neatitinka dabartiniams.

Tais atsitikimais, kai įrašoma į doku
mentą žinia imama iš tų laikų dokumentų, 
reikia laikytis senųjų valsčių ir apskričių 
sienų ir vardų, o dabartinius rašyt skliaus
teli uose.

Galvanauskis. Ministeris Pirmininkas. 
Dr. E. Draugelis, Vidaus Reikalų Ministe
ris.

Kaunas, 1920 m. sausio mėn. 20 d.

Seniausias alžyrietis
Reuterio agentūros pranešimu, sulaukęs 

154 metų amžiaus, mirė seniausias Alžyro 
ūkininkas Adda Ould Benhalima.

Plikablauzdžiai neleidžiami
Į švento Petro baziliką Romoje nebebus 

įleidžiami vyrai ir moterys su trumpomis 
kelnaitėmis ir „mini“ sijonukais.

Lollos meilė Bernardui
Gražuolė italų filmų žvaigždė Gina Lol- 

lobrigida buvo aistringai įsimylėjusi pa
saulinio garso širdies perstatymo specia
listą prof. Christian Barnard, kaip rašo 
buvusi Bernard žmona Pietų Afrikos mo
terų žurnale.

žurnalas cituoja 42 metų Lollobrigidos 
vieną laišką, kurį buvo sučiupusi jo žmo
na. Ten rašoma:

„Alio Chris, aš manau, kad išprotėjau... 
daugiau nepajėgiu dirbti, valgyti, miego
ti... Tu man reikalingas, kaip vyras ir šir
dies daktaras..."

Savo buvusios žmonos užsipultas, prof. 
Earnardas dėl Lollobrigidos atsakęs: „Bo
ba yra kvaila, ji neteko filminiame pasau
lyje populiarumo ir stengiasi per mane vėl 
išgarsėti...“

Deja, neperseniausiai prof. C. Barnardas 
vedė 19 metų amžiaus Pietų Afrikos mili
jonieriaus dukterį.

J. G.

DRAMATURGIJA LIETUVOJE
Kokie dramos kūriniai pasirodys okup. 

Lietuvos dramos teatruose, apie tai žinių 
suteikė kultūros ministerijos pareigūnas R. 
Jakučionis („Tiesa“, bal. 11 d.). Pasirodo, 
dramaturgu virto žurnalistas, gyvenąs 
New Yorke. A. Laurinčiukas. Jis parašė 
pjesę „Vidutinė moteris" iš lietuvių emi
grantų gyvenimo. Ji būsianti pastatyta Pa
nevėžio teatre. J. Marcinkevičiaus pjesė 
„Katedra“ numatoma pastatyti akademi
niame dramos teatre Vilniuje.

Dar rengiamos teatruose pjesės J. Grušo 
„Pijus buvo protingas. Pijus buvo nepro
tingas“ ir V. Palčinskaitės pjesė vaikams 
„Juodanosė prasižioja“.

PRISIMINIMAI SU MUSSOL1N1U
„Laisvoji Lietuva" kovo 26 d. išsispaus

dino Algirdo Gustaičio pasikalbėjimą su 
Romanu Mussoliniu, buvusio diktatoriaus 
Benito sūnumi, kuris atvyko į Ameriką 
duoti džazo koncertų.

Apsuptas žurnalistų, jų tarpe ir dviejų 
lietuvių spaudos atstovų, R. Mussolinis 
daug ir mielai kalbėjęs apie Lietuvą, klau
sinėdamas apie jos dabartinę padėtį ir t. t.

Alg. Gustaitis rašo: „Aiškiai prie visų 
pasakė, kad jo tėvas turėjo svečių knygą, 
kurioje buvo daugelio lietuvių parašai. Jo 
tėvas labai daug dėmesio skyręs Lietuvai, 
nes Lietuva su Latvija ir Estija turėjusios 
sudaryti užtvarą nuo komunizmo. Kritus 
Lietuvai, sugriuvo visa jo tėvo planuo'a 
gynybos linija. Jo tėvas ne kartą pareiškęs 
draugiškų žodžių Lietuvos adresu“.

Alg. Gustaitis papasakojo jam šiek tiek 
apie lietuvių kalbą ir kultūrą, taip pat pa
klausęs, ar jam žinoma, kad Benito Mus- 
solinio knyga „Fašizmo principai" buvo iš
versta į lietuvių kalbą. Pasirodo, jis tai ži
nojęs, nes tėvas turėjęs įvairiomis kalbo
mis išverstų jo knygų.

Rusams okupavus Lietuvą, visi tos kny
gos egzemplioriai buvo sunaikinti ir vertė
jas išvežtas į Sibirą ir nukankintas.

Vyresnio amžiaus lietuviams, tur būt. 
gerai žinomas Eenitas Mussolinis. bet jau
nimui galima šiek tiek priminti. Kovoda
mas su demokratiškai nusiteikusiais žmo
nėmis. intensyvaus teroro pagalba 1922 m. 
jis atsistojo Italijos valdžios priekyje ir 
greit uždraudė bet kokią opoziciją, prave
dė įstatymus, kurie sunaikino visas demo
kratines institucijas, ir viskas pagrindžia
ma Benito Mussolinio, kaip tautos vado (ii 
duče) ir fašistų partijos autoritetu.

Norėdamas išplėsti Italijos įtaką pasau
lyje, tankais ir bombomis okupavo Abisi
niją ir Albaniją. 1939 m. susidraugavo su 
Adolfu Hitleriu, tikėdamas Vokietijos per
gale, ir paskelbė karą sąjungininkams.

Karą pralaimėjus, buvo pagautas italų 
partizanų ir pakartas už kojų ir taip kabė
jęs kelias dienas.

A. Z.

Lietuviai, gyvenę Didž. Britanijoje ir da
bar įsikūrę Chicagoje, norėdami palaikyti 
tampresnius tarpusavio ryšius, yra susibū
rę j Chicagos Senąjį Eritanijos Lietuvių 
klubą, kuris gražiai ir sėkmingai veikia 
jau dešimti metai.

Šiuo metu klubas turi 75 narius, mokan- Į 
čius nario mokestį. Nariai ligos ar nelai
mės atveju klubo yra šelpiami.

Klubas iš savo parengimų pelno dalį 
kasmet paskirsto lietuviškom kultūrinėm 
organizacijom bei institucijom, nepamirš
damas ir savo buvusios pastogės — Ang
lijos. Iš praeitų metų gauto pelno klubas 
yra paaukojęs įvairiems tikslams $550. 
Štai jis užprenumeravo 6 tomų lietuvių en-1 
ciklopediją (anglų kalba) Londono Univer
sitetui. Piniginę auką paskyrė „Europos 
Lietuviui“, Didž. Britanijos Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdybai, skautams bei 
kitoms institucijoms Anglijoje. Klubo val
dybos iniciatyva a. a. Balučio Paminklo 
Fondui surinkta $320.

Klubas yra įstojęs į Lietuvių Fondo na
rius. Kiekvienais metais įmoka po $100. Iš 
viso Lietuvių Fondan yra įmokėjęs $700.

Kovo 22 d. klubas pagerbė lietuvių kil-

LIETUVOJE
Didumas netinka

Šiauliuose negalima gauti nusipirkti di
desnių drabužių ir avalynės vyrams.

Prekybos viršininkas pareiškė, kad pa
gal patvirtintą respublikoje dydžių skalę 
vyriškų paltų 54 dydžio siuvami tik 4 
proc.. o 56 dydžio — 2 proc. Šiek tiek tokių 
dydžių daugiau siuvama vyriškų kostiu
mų ir avalynės.

Kaunietis laimėjo
Rygoje įvyko jaunučių plaukikų rungty- | 

nės, kuriose dvi pirmąsias vietas išsikovo
jo kaunietis E. Masiulevičius. Laimėtojams 
prizus paskyrė „Komsomolskaja Pravda".

MOKINU.! KURINIAI
„Šviesos“ leidykla Kaune išleido antrąjį 

mokinių kūrybos rinkinį „Ošia atžalynas". 
Jame išspausdinti geriausi moksleivių kū
rinėliai. kurie 1968-1969 m. laimėjo lite
ratūros 'konkursus.

KONSERVATORIJOS SUKAKTIS
Vilniaus konservatorijai sukako 25 m. 

amžiaus. Ji įkurta 1945 m., ir pirmuoju jos 
direktorium buvo Jonas Benderius, pir
muoju talkininku — K. Kaveckas. Dabar 
konservatorija turi 16 katedrų, o studentų, 
įskaitant ir neakivaizdinį bei vakarinį sky
rių, yra netoli 700. šiuo metu konservato
rijai vadovauja prof. Jurgis Karnavičius, 
kompozitoriaus J. Karnavičiaus sūnus. 
Įstaiga išleido du mokslų daktarus: Juozą 
Gaudrimą ir Jadvygą Čiurlionytę. (ELTA)

Dramos kūrinius rašo autoriai: V. Siri
jos Gira. R. Skučaitė. R. Narečionis, R. Sa- 
mulevičius ir kt. (ELTA)

KNYGOS PARODA MASKVOJE
Maskvos tarptautinėje knygų parodoje 

balandžio 30 d. buvo lietuviškos knygos 
diena. Tą dieną į Maskvą buvo nuvažiavę 
spaudos komiteto pirm. F. Bieliauskas, lei
dyklų ir poligrafijų viršininkai, keli poetai 
ir dailininkai.

Parodos atidarymo metu F. Bieliauskas 
pažymėjo, kad kiekvienam Lietuvos gy
ventojui tenka kasmet 5 knygos.

Pirmojo rusų spaustuvininko Fiodorovo 
diplomą gavo fotoalbumas „Lietuva" ir 
pirmojo laipsnio diplomą pelnė „Lietuvos 
laikomoji dekoratyvinė dailė".

OI. KAS SODAI SKLYPE!
Tauragietei A. Šipulienei miesto vykdo

masis komitetas davė sklypą pasistatyii 
namui. Pasikvietusi į talką architektą, ta
me sklype ji rado sodelį. Architektas, žino
ma. atmatavo sklypą, sukalė kuoliukus, o 
A. Šipulienė. skubėdama statytis namus, 
pasikvietė kaimynus ir iškirto 35 obelis bei 
vyšnias.

Miesto komiteto vadovai greit susigrie
bė, kad statytis namų, kur auga sodi. nede
ra. todėl jie pirmąjį sprendimą atšaukė ir 
atskubėjo pasižiūrėti, kaip vykdomas nau
jas sprendimas. Bet sode rado tik kelmus.

Liaudies teismas priteisė A. Šipulienei 
atlyginti nuostolius. Bet davusieji sklypą 
nebuvo nubausti.

ŽALGIRIO IRKLUOTOJU 
LAIMĖJIMAS

Juodosios jūros regatoje, keturviečių be 
j vairininko lenktynėse, pirmąją vietą išsi
kovojo Vilniaus žalgiriečiai.

Komandą sudarė: G. Subavičius, A. 
Kupčinskas, A. Markauskas ir K. Nutau- 
tas.

NAUJAS PINIGAS
Sov. Sąjunga Lenino jubiliejaus šimtme

čiui paminėti išleidžia 1 rublio vertės mo
netą.

Moneta pagaminta iš vario ir nikelio bal
tos spalvos lydinio.

Britanijos lietuviai Chicagoje
mės karius, kovojančius su žiauriuoju ko
munizmu P. Vietname. Buvo užprašytos 
šv. mišios už žuvusius ir kovojančius lietu
vius karius. Mišios buvo atnašaujamos 
Lietuvių Jėzuitų koplyčioje. Mišias atna
šavo ir tai dienai pritaikytą gražų pamoks
lą pasakė kun. J. Kubilius, SJ. Mišių metu 
giedojo solistė A. Kalvaitytė-Velbasienė. 
Koplyčia buvo perpildyta karių artimųjų 
bei susipratusių lietuvių.

Klubas šiais metais liepos 5 d. rengia iš
vyką į gamtą (gegužinę), o lapkričio 14 d. 
iškilmingą klubo 10 metų sukakties balių.

Šiais metais klubo valdybą sudaro: pirm. 
Pr. Rumšą, sekr. J. Kiburas, ižd. K. Ro- 
žanskas, vald. nariai: St. Krasauskienė ir
K. Valantinas.

Klubo iniciatoriai ir steigėjai buvo: St. 
Matulis (Matulevičius). Br. Paliulis ir K. 
Rožanskas. Jų tikslas buvo apjungti Ang
lijoje gyvenusius lietuvius, reikalui išti
kus juos materialiai sušelpti ir pagal gali
mybę finansiškai šelpti lietuvišką spaudą, 
lietuviškas organizacijas čia, Amerikoje, ir 
kituose kraštuose, kur tik lietuviams rei
kalinga parama.

Pr. Rumšą

Kun. J. Kubilius, SJ, atnašauja šv. Mišias Čikagoje, Lietuvių Jėzuitų koplyčioje, ko
vo 22 d. už Vietname žuvusius ir kovojančius lietuvių kilmės karius. Nuotraukoje: 
mišių auką kunigui įteikia kariai Vincas Matulis-Matulevičius. gyvenęs Nottingha- 
me, ir Raimundas Karalius, gyvenęs Londone. Mišios buvo užprašytos Chicagos Se
nojo Britanijos Lietuvių klubo.
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