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ST. SEIMO NARIAI KALBA
„pasiūlytą" kandidatų sąrašą.
1940 metų liepos mėn. 21 d„ vos vienai
valandai ir trims minutėms praslinkus,
pirmąjį posėdį pradėjus, „Liaudies Sei
mas“ priėmė nutarimą, kuriuo paskelbtas
sovietinės santvarkos įvedimas ir Lietuva
paskelbta Sovietų Socialistine Respublika.
Po trumpos pertraukos, prireikus išversti
Gerbiamieji,
Minint 50-ją Lietuvos Steigiamojo Seimo kitą nutarimą iš rusų į lietuvių kalbą.
istorinio pirmojo posėdžio sukaktį, mes, že „Liaudies Seimas“ priėmė antrąjį nutari
miau pasirašę, laisvame pasauly gyveną mą, kuriuo SSSR Aukščiausioji Taryba
buvę Seimo nariai, jūsų maloniam dėme prašyta priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą
sąjungine respublika.
siui pateikiame šias mintis:
Visos SSSR pastangos užmaskuoti jos
Lietuvos Steigiamasis Seimas. 1920 me
tais visuotinio balsavimo kelbi išrinktas ir įvykdytą agresiją pasaulio nesuklaidino.
lietuvių tautos atiti-’-amai ("aliotas, 1)20 JAV-biu Kongreso Atst. Rūmų (83 Kon
metų gegužės mėn. 15 d. paskelbė, kaip gresas, H. Res. 346) Pranešimo spec. Ko
įvykusį faktą, atstatymą nepriklausomos ir mitetui išvadoje pareiškiama:
„Klaidingi ir tikrove neparemti yra bet
suvereninės Lietuvos Respublikos, laisvos
jant
1940 m. liepos mėn. įvykdyti rinkimai
nuo visų ryšių su Rusija ar kitomis vals
tybėmis. Steigiamasis Seimas taip pat pa kokie SSSR tvirtinimai, esą. jai vadovautvirtino Lietuvos su Sovietų Rusija Taikos buvo laisvi ir savanoriški ar kad buvo tei
sutartį, kurioje pastaroji pažymėjo, jog ji: sėti tų rinkimų išvadoje išrinktame „Sei
„pripažino be jokių rezervų Lietuvos Vals me“ priimtieji nutarimai, kuriais buvo
tybės suverenines teises ir nepriklausomy prašoma Lietuvą pripažinti sovietine res
bę, su visomis iš to pripažinimo sekančio publika“.
mis juridinėmis išvadomis, ir laisvu noru
Europos Taryba gi savo pranešime apie
visiems laikams atsisakydama visų Rusi Baltijos valstybes (1960 m. rugpjūčio mėn.
jos suvereninių teisių į lietuvių tautą ir 23 d„ dok. 1173) pažymėjo, kad:
„Maskva bando įtikinti laisvąjį pasaulį,
Lietuvos žemę“.
Tačiau SSSR, susitarusi su nacių Vokie kad lietuvių tauta savo noru prisijungė
tija, 1939 metais įvykdė sąmokslą prieš prie sovietų pavergtų tautų grupės ir kad
Lenkiją, Rumuniją, Suomiją ir Baltijos lietuvių tauta sovietų okupacijoje pasie
valstybes. Sovietų-nacių apgaulingo suo kusi žymią ūkio ir kultūros pažangą... Iš
kalbio išdavoje Lietuvai buvo primesta va tikrųjų gi sovietų propagandai jų teigi
dinama „tarpusavės pagalbos sutartis“, mams patvirtinti nepavyko pateikti jokio
■krašte buvo įsteigta visa eilė sovietų kari tarptautinio teisinio įrodymo.
Sovietų vadų pareiškimai yra klaidiną
nių bazių, o 1940 m. birželio 15 d. Sovietų
Sąjungos ginkluoti daliniai įsiveržė ir už ir prieštarauja tikrajai padėčiai Lietuvo
ėmė kraštą.
je“.
Mes reiškiame savo giliausią padėką vy
Siekdama nuslėpti šiuos, neišprovokuo
tos agresijos prieš Lietuvą veiksmus. riausybėms ir parlamentų atstovams visų
SSSR, uždraudusi visas nekomunistines tų kraštų, kurie griežtai nepripažįsta prie
partijas ir suėmusi daugiau kaip 2000 žy varta įvykdytos ir neteisėtos, kad ir už
mių lietuvių veikėjų politikos, kultūros ir maskuotos, aneksijos ir kurie remia visų
ūkio srityse, 1940 metų liepos mėn. 14 d. tautų savivaldos teisę. Mes taip pat dėko
surežisavo vadinamuosius „rinkimus į jame laisvojo pasaulio vyriausybėms, par
Liaudies Seimą“, kuriam kandidatus pa lamentarams bei paskiriems asmenims, pa
rinko Kremlius. Jaučiant Raudonosios ar laikantiems lietuvių tautą, jai ginant žmo
mijos grėsmę ir prieš nebalsuojančius pa gaus teises ir kovojant už Lietuvos laisvę
naudojus atvirus grasinimus, rinkikams ir nepriklausomybę.
Tuo pačiu metu mes kreipiamės į vynebeliko kitos išeities, kaip „balsuoti“ už
Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai, ry
šium su Seimo sukvietimo 50 metų sukak
timi, su šiuo raštu kreipiasi į atitinkamų
aukštųjų parlamentarų rūmų bei senatų ir
į žemųjų parlamentų rūmų narius ir į pa
našias atitinkamų kraštų demokratines in
stitucijas:

SEPTYNIOS
Paskandintas naikintuvas

dienos

Potvyniai Rumunijoje

Izraelio aviacija Raudonojoje jūroje pa
Šiaurinę Rumuniją palietė dideli potvy
skandino Egipto laivą naikintuvą.
niai. Žuvę daugiau kaip 200 žmonių.
Kadangi buvo užpulta laivų bazė, tai su
Vanduo apsėmęs daugiau kaip milijoną
naikintuvu kartu paskandintas ir raketo akrų ariamos žemės ir sunaikinęs pasėlius.
mis ginkluotas mažesnis laivas.

Žemės drebėjimai Dagestane
Smarkus nuginklavimas
Kambodijoje į amerikiečių ir Pietų Viet
namo dalinių rankas pateko dideli kiekiai
komunistams priklausiusių ginklų ir amu
nicijos. o taip pat nemaža ryžių.
Visa tai atiduodama Kambodijos kariuo
menei.

Rinkiniai Britanijoje
Britanijoje parlamento rinkimai bus bir
želio 18 d.
Naujai išrinktasis parlamentas turės su
sirinkti birželio 29 d.
Nuo 1964 m. kraštą valdė darbiečiai (so
cialistai).

Kaltinimai Kinijai
„Pravda“ išsispausdino didelį straipsnį,
kuriame Kinija kaltinama varanti priešiš
ką politiką prieš Sov. Sąjungą ir kitus ko
munistinius kraštus.
Kinijos vadai nešiojasi ambiciją būti di
dele galybe, rašoma straipsnyje, ir didelę
svajonę pasidaryti imperatoriais naujos
Didžiosios Kinijos, kuriai priklausytų bent
visa Azija, jeigu ne visas pasaulis.

40 šventųjų kankinių
Spalio 25 d. popiežius šventaisiais pa
skelbs 40 Anglijos ir Valijos kankinių.
Jie už savo tikėjimą yra buvę nužudyti
16 ir 17 amžiais.

Ko tie lėktuvai ten skrenda?
JAV karinė žvalgyba spėlioja, ar Sov.
Sąjunga tik nesiruošia Kubą aprūpinti spe
cialiais ginklais.
įtarimą kelia rusiški lėktuvai, kurie ne
nusileisdami ir niekur pakeliui kuro nepasiimdami sukaria 8.000 mylių iki Kubos,
ir keli tokie lėktuvai jau buvo atskridę.
Tvirtinama, kad jie, žemai skrisdami,
gali nepastebimi iš Kubos pulti JAV. Jie
kiekvienas gali atgabenti iš karto po porą
vandenilinių bombų.

Sovietinę Dagestano respubliką palietė
žemės drebėjimai, kurie kartojosi dvi die
nas.
Sunaikinta esą daug kaimų, užversti
kalnu keliai.

riausybes, parlamentų atstovus ir j visus
laisvę mylinčius gyventojus, prašydami
kiekviena galima proga, veikti, siekiant:
1. neleisti, kad tarptautinėse institucijo
se. konferencijose ar sutartyse sovietų ag
resijos veiksmai tiesiogiai ar netiesiogiai
būtų pripažinti teisėtais;
2. reikalauti, kad SSSR iš okupuotos Lie
tuvos ir kitų sovietų užimtų kraštų ati
trauktų jos karinius, politinius dalinius bei
administracijos aparatą, tuo būdu suda
rant sąlygas toms tautoms naudotis jų lais
vo apsisprendimo ir laisvo vyriausybės pa
sirinkimo teisėmis.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO
NARIAI:
Eliziejus Draugelis,
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga

Mykolas Krupavičius.
Lietuvos Krikščionių Demokratų Bartija

Jonas Pakalka,
Lietuvos Socialdemokratų Partija

Magdalena Galdikienė.
Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija

Kuris kandidatas remtinas?
D. Britanijoje rinkimai j parlamentų
įvyks ketvirtadienį, birželio 18 d. Balsavi
mo teisę turės ne tik senieji Britanijos pi
liečiai, bet taip pat bent 200 tūkstančių
Rytų europiečių, kurie ligšiol priėmė bri
tų pilietybę. Tarp jų. gal būt, bus keli šim
tai lietuvių.
Rytų Europos tautų komitetas (Europe
an Liaison Group), j kurį įeina 14 tautų
atstovai, gegužės 18 d. posėdyje svarstė,
kaip nukreipti Rytų Europiečių balsus, kad
naujame parlamente būtų daugiau tokių
atstovų, kuriems rūpi Rytų Europos tautų
likimas.
Komitetas paruoš ir netrukus išsiuntinės
tautinėms organizacijoms klausimų surašą.
Rinkimų kampanijos metu susirinkimuose
ar kandidatams lankant balsuotojus bus
rekomenduojama tuos klausimus pateikti
kandidatams, kad būtų įsitikinta, ar jie do

misi mums rūpimais klausimais. Pataria
ma balsuoti tik už tuos, kurie duos paten
kinamus atsakymus, vis tiek, kuriai politi
nei partijai jie priklauso. Patariama bal
suoti tik už dviejų stambiųjų partijų kan
didatus: darbiečių ar konservatorių, nes
tik viena iš jų bus valdančioji partija.
Komitetas taip pat paruoš sąrašą kandi
datų, už kuriuos patariama balsuoti. Į jį
bus įrašytos pavardės tokių kandidatų, ku
rie jau praeityje yra pasireiškę mums pa
lankia veikla.

Pagal galimybę per „Europos Lietuvį“
mūsų balsuotojai bus informuojami apie
partijų programas ir Lietuvos bylai palan
kius kandidatus į parlamentą. Galutinis
pasirinkimas, aišku, priklauso pačiam bal
suotojui.
J. V.

Antanas Milčius,
Lietuvos Darbo Federacija

Juozas Pronskus,
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga

Kazys Škirpa,
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga
New York. N. Y.
1970 m. gegužės mėn. 15 d.
(ELTA)

VYSKUPAS ANGLŲ SPAUDOJE
„Coventry Evening Telegraph“ balan
džio 20 d. išsispausdino savo reporterio
pranešimą, kaip buvo mieste priimtas
vysk. dr. A. L. Deksnys. Aprašymas pagra
žintas trijų tautiniais drabužiais išsipuo
šusių lietuvaičių fotografija — Irenos Tim
mins, Genovaitės Johnstonienės ir Lindos
Povilionienės. Aprašyme nurodyta, kad jos
šitaip išsipuošusios eina į rotušę sutikti sa
vo naujojo vyskupo.
O Europos lietuvių vyskupas dr. Anta
nas L. Deksnys, toliau nurodyta, atvažiavo
j Coventrį dviejų dienų vizito. Tų lietuvai
čių pasveikintas, dalyvavo burmistro pa
vaduotojo S. J. Cordery suruoštame pri
ėmime. Vysk. Deksniui Coventrys padaręs
didelį įspūdį: kupinas istorijos ir puikus
miestas. Nors lietuvių bendruomenė čia
nedidelė, apie 150, bet jos nariai veiklūs.
„East London Advertiser“ gegužės 1 d.
išsispausdino fotografiją vysk. A. Deksnio
su Lietuvos Atstovu V. Balicku ir DBLB
pirm. S. Kasparu. Kaip parašas sako, nuo
trauka daryta vyskupo garbei Londone su
ruoštųjų pietų proga.
„Birmingham Evening Mail“ balandžio
24 d. parašė, kad tądien atvažiavusį dviejų
dienų vizito vysk. A. Deksnį priėmė bur
mistras Neville Bosworth.
Tas pats „Birmingham Evening Mail“
rašė ir balandžio 23 d„ kad vyskupas atva
žiuoja ir pradės vizitą — kad jį priims
burmistras, kad bus pamaldos ir paskui ar
batėlė.
„East London Advertiser“ plačiau buvo
aprašęs vyskupo vizitą Londone balandžio
24 d. numeryje.

MENININKAI JAPONIJOJE

Dainininkas V. Noreika, „Lietuvos“ an
Blogi ir geri
samblio kanklininkė D. Juodvalkytė ir jo
8-9 metų amžiaus Rytų Vokietijos vai vadovas raliuotojas P. Budrius atstovauja
kams skiriamasis žurnalas buvo davęs sa sovietiniam menui ..Expo 70“ Osakoje. Ja
vo mažiesiems skaitytojams klausimų-an- ponijoje.
ketų. Nurodyk tris pavardes labai blogų ir
tris labai gerų.
Pagal vaikų atsakymus išeitų, kad pir
moji vieta tarp blogųjų atitenka Hitle
riui, antroji prez. Niksonui. trečioji Bava
rijos krikščionių demokratų vadui StrausJau daug kartų buvo rašyta testamentų
sui.
reikalu. Miršta žmogus, nepalikęs testa
Gerųjų sąraše pirmuoju eina Walteris mento, o visi jo ilgus metus sunkiai taupy
Ulbrichtas, Rytų Vokietijos komunistų va tieji pinigai, namai, jeigu jis tokius turėjo,
das. antruoju Leninas, o trečiuoju buvęs ir kitoks turtelis palieka valstybės iždui,
Rytų Vokietijos prezidentas Pieckas.
jei neatsišaukia giminės. O jei giminės ir
atsišaukia per sovietų ambasadą, tai ir jie
Mao Cetungo pažiūra
didesnės naudos nesulaukia iš tokio paliki
Kinijos Mao Cetungas pareiškė, kad ky mo. Jau daug kartų buvo sakyta, kas iš to
la pasaulinio karo pavojus.
išeina: žmonės jei gauna truputėlį rublių
Jis kvietė visas tautas „apsijungti ir su pagal oficialų kursą, tai ir visas džiaugs
mušti amerikietiškus agresorius ir jų šu mas.
nis skalikus“.
Dabar vėl DBLS Valdybą pasiekė žinia,
kad mirė tautietis ir paliko bankuose daug
Kaip sutvarkyta Novodvorskaja?
tūkstančių svarų. Bet apie jo testamentą
Tik dabar paaiškėjo, kas ištiko 19 m. niekas negirdėjo. Vadinas, ta jo sutaupyto
amžiaus studentę Valeriją Novodvorskają. ji suma taip ir nueis niekais. Bet ar yra
kuri praeitų metų gruodžio 5 d. nuėjo į prasmės dar kartą dėl to rašyt ir ragint ki
Kremliaus kongresų rūmus ir išbarstė ei tus tautiečius susirūpint, kad ir jų sutaupu
lėmis rašytus atsišaukimus, smerkiančius ir turto neištiktų toks pat likimas? Toksai
sovietų vidaus ir užsienių politiką.
rašymas ir raginimas, kaip matom, vis dar
Jos likimą nusprendė slaptai teismas, jai neduoda didesnės naudos. Rodos, ką gi čia
net nedalyvaujant. Ji pripažinta nesveiko reiškia nueiti pas advokatą ir pasakyti
proto ir patalpinta Kazanės beprotnamyje. jam. ką nori kam palikti. Testamento su
rašymas nedaug ir tekainuoja. Gal kam
Be reikalo laikomi
bėda būna dėl kalbos — nepatogu nueiti
Britanijos psichinėse ligoninėse laikoma pas advokatą ir laužyta anglų kalba pasa
36.000 žmonių, kurie neturėtų ten būti. koti. Bet šiandien jau neturėtų būti dėl to
Tarp jų yra 7.000 vaikų.
bėdos — gali padėti geri draugai, kurie
Bet jie laikomi tose pergrūstose ligoni moka krašto kalbą. Galėtų įsipareigoti pa
nėse, nes nėra jų kur dėti.
dėti testamento reikalus sutvarkyt! ir

MIKĖ HERMAN VAN FRAECHEM
Herman Van Fraechem. „de Religieuzen
Ursulinen“ direktorius Lier mieste. ..De
Eladen voor de Poezie“ ir „De Bladen voor
de Grafiek“ leidėjas, mirė po trumpos li
gos. Jis buvo 65 metų amžiaus. Palaidotas
balandžio 30 d.
Visą savo gyvenimą jis domėjosi menu
ir dėjo pastangas grožinei literatūrai leis
ti. ypač poezijai. Mokytojaudamas Hoogstraten. išleidžia jauno poeto Bert Decorte
pirmąjį eilėraščių rinkinį, tuo sudaryda
mas pradžią savo poezijos leidyklai. Jis
buvo leidyklos Van Maerlant siela, kuri iš
leido daug įdomių veikalų. Taip pat jis
paima savo globon žurnalą „Goldslag“.
1953 m. tas nepavargstąs kunigas vėl
pradeda redaguoti „De Bladen voor Po
ezie“. Pirmoji laida šito seniausio, vien
poezijai skirto žurnalo nederlandų kalba
buvo įsteigęs Rene Verbeeck 1937 metais,
ir jis ėjo iki 1942 metų.
Savo to žurnalo dvigubą numerį gegu
žės mėn. jis buvo pasiryžęs skirti lietuvių
poezijai, kurios vertimus yra paruošusi Z.
Ten i son a i t ė-Hellem an s.

LIETUVIAI POTMOJE

EUROPOS LIETUVIŲ KUNIGŲ
STUDIJINIO SUVAŽIAVIMO DARBŲ
PLANAS
Susirenkama j Braunshardt trečiadienio
(geg. 27 d.) vakare. Tą patį vakarą įvyksta
oficialus atidarymas ir sudaromas darbo
prezidiumas. Per tris sekančias dienas iš
diskutuojamos 6 paskaitos ir išklausoma
dviejų pranešimų. Studijų dienos baigia
mos sekmadienio (geg. 31 d.) ryte šv. Mišiomis.

Paskaitos
Protonotaras prel. dr. Ladas Tulaba iš
Romos skaitys paskaitą tema: „Mūsų pas
toracijos prasmė ir uždaviniai Pastoralis
Migratorum Cura teorijoj ir praktikoj“. Jo
koreferentu bus kun. Bronius Liubinas iš
K a isersl a u temo.
Kun. Jonas Petrošius iš Paryžiaus kalbės
tema: „Liturgija ir jos vaidmuo mūsų pas
toracijoje", jam koreferuos kun. dr. Juozas
Vaišnora, MIC. iš Romos.
Kun. Alfonsas Bernatonis, OFM Cap, iš
Dieburgo kalbės apie kunigo sociališkai
karitatyvinę veiklą ir mūsų pastoraciją.
Koreferentas — kun. Vaclovas Šarka iš
Hamburgo.
Kun. Hermanas J. Šulcas, SDB, iš Ro
muvos skaitys paskaitą tema: „Jaunimo
pastoracijos galimybės mūsų sąlygose“. Jo
koreferentas — kun. Vingaudas J. Dami
jonaitis iš Euchschlago.
Dr. Jonas Norkaitis iš Stuttgarto refe
ruos tema „Pasauliečiai mūsų pastoracijo
je“. o jam koreferuos kun. Augustinas Rubikas iš Osterhofeno.
Kun. Kazimieras Senkus iš Stuttgarto
kalbės apie pagalbines pastoracijos prie
mones bei būdus ir jų panaudojimą. Jo ko
referentas — kun. dr. Petras Celiešius iš
Bad Woerishofeno.
Pranešimus darys romiečiai kunigai dr.
Vytautas Kazlauskas (Lietuviškasis Vati
kano radijas) ir dr. Juozas Vaišnora. MIC
(Šiandieninės Lietuvos Bažnyčios padėtis).
ELI

Žinomoje sovietų priverčiamojo darbo
stovykloje Potma. kurioje šiuo metu kali
namas rusų rašytojas Jurij Daniel, ligšiol
tebekenčia, gyvendami nežmoniškose są
lygose, ir daugelis Baltijos tautų gyvento
jų. jų tarpe ir nemažas skaičius lietuvių.
ELTA patyrė apie rusų emigrantų žur
nalo „Possev“. leidžiamo vak. Vokietijoje
(jis atstovauja NTS, solidaristų grupę), re
dakcijos gautus patikimus duomenis apie
kai kurių lietuvių kaliniu likimą.
Tomis žiniomis, trys lietuviai kaliniai,
fil. dr. Balys Gajauskas, Petras Paltarokas
ir Paugaitis. protestuodami prieš sunkias
stovyklos sąlygas, neseniai paskelbę bado
streiką. 1969 m. gruodžio 18 d. Potmos sto
vyklos 17 skyriuje pasikorė lietuvis kali
nys. 56 m. amžiaus, Juozas Lankauskas. Jis
buvo kalinamas 19 metų. 1969 m. gruodžio
mėn. ten pat mirė 1902 m. gimęs lietuvis
Jonas Stankevičius.
Baltijos kraštų žmonės kenčia ir žinomo
je Vladimiro stovykloje. Elta patyrė apie
JAUNIMO SEMINARAS
pavardes trijų lietuvių Vladimire, būtent.
Jaunimo Seminaras, rengiamas Vyr. Lie
Justo Gimbuto, Varanavičiaus ir Vaivados.
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, įvyks birže
Daugiau žinių apie lietuvius sovietu sto
lio 6-7 dd. Čikagoje. Jaunimo Centre (2345
vyklose tikimasi gauti vėliau.
(ELTA)
West 56 th St.). Seminaro programa numa
tyta tokia: birželio 6 d., šeštadienį, dr. J.
Puzino, Vliko Valdybos nario, paskaita:
„Padėtis okupuotoje Lietuvoje“, „Tarptau
tinis Lietuvos statusas ir diplomatinė tar
DBLS Skyrių ar kitų organizacijų valdy nyba" (kalbės dr. St. Bačkis, Lietuvos At
bos. jei suinteresuotieji j jas kreiptųsi: juk stovybės Vašingtone Patarėjas), prof. M.
gaila, kai žmogaus sutaupos taip nueina Mackevičius kalbės tema „Lietuvos nepri
klausomybės poveikis valstybingumo są
niekais.
Žinoma, sunku būtų norėti, kad valdy monei“. bus Romo Kezio, Vliko Valdvbos
bos ar kas nors apeitų kiekvieną tautietį nario, pranešimas „Jaunimas Lietuvos lais
ir pakalbintų surašyti testamentą. Vienas vinimo organizacijoje".
Birželio 7 d„ sekmadienį, bus Vliko Pir
kitas įtaringesnis dar pagalvos, kad tas
kuris kalbina ir ragina, yra pats suintere- i mininko dr. J. K. Valiūno pranešimas „Lie
suotas ką nors gauti. Bet ir toks įtarimas tuvos laisvinimas ir santykiai su pavergta
negali būti pagrįstas, nes testamente turi tauta". Kiekvienai paskaitai ir diskusijoms
(ELTA)
būti įrašoma, kas kam turi eiti, kad vykdy skiriama po 45 minutes.
tojams būtų aišku.
Yra žmonių, kurie turi sutaupų, bet ne
žino. kam jas palikti. Tais atvejais irgi ge EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
riau pasirinkti sau kokį gerą tikslą ir jam
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užrašyti turtą, negu viską palikti valsty
bei. Tiesa, valstybei taip pat reikia pinigu, the Lithuanian House Ltd.. 1 Ladbroke
bet lietuvių palikimai jai vis tiek tesuda Gardens. London. W.ll. Tel. 727 2470.
Registered as a newspaper at the Post
rys lašą jūroje. O tarp tų gerų tikslų mini
mi Tautos Fondas, aukštuosius mokslus ei Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
nantiems lietuviams stipendijų stipendijų
fondas ir kiti. Praeitame DBLS suvažiavi ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
me buvo kalbėta apie Britanijos lietuvių
fondą, kuris galėtu sudaryti lėšų ypač po savo nuožiūra.
litinei veiklai finansuoti. Gerų tikslų nie
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lėtų vieną kurį tų gerų tikslų pasirinkti.
Bet neužmirškime surašyti testamentą.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
Geriau tai padaryti šiandien negu rytoj, jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
geriau rytoj negu po savaitės!
cija nesiima atsakomybės.
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Draugai ir geri kaimynai nutarė visuo
meniškai pagerbti šešiasdešimt metų su
laukusi poetą Bernardą Brazdžionį, kuris
atsisakė bet kaip būti tos sukakties proga
minimas ir gerbiamas. Šviesuomenės,
draugų ir bičiulių poetas turi ten, kur da
bar gyvena, — Los Angeles mieste. Tai jie
sudarė komitetą, nutarė surinkti iš visuo
menės pinigų ir už juos taip visuomenišku
būdu dailiai išleisti poeto kūrinių rinktinę.
Tokie talkos būdu užsimotieji darbai ne
greitai vyksta — jiems reikia ilgesnio lai
ko. Poeto sukaktis buvo 1967 m., bet tik
dabar susilaukėme tos rinktinės, atžymė
tos jau šių metų data. Bet, tur būt, gerai,
kad viskas nebuvo atlikta paskubom. Kai
dabar sklaidome tą rinktinę, tai matome,
kad viskas pavyzdingai padaryta: geras
popierius, dail. A. Dociaus iliustruota, pui
kus įrišimas, priedo ir aplankas. Viskas ap
galvota ir paruošta ir atspausta, kaip ir tu
rėtų būti žymiųjų poetų atveju.
Beje, knygos pagrindinė metrika: Ber
nardas Brazdžionis. Poezijos pilnatis (Los
Angeles, 1970 m., darbas atliktas „Lietuvių
Dienų“ leidyklos, 592 puslapiai; nors mano
turimajame egzemplioriuje nenurodyta,
bet kaina turėtų būti kaip ir prenumerato
riams: 10 dolerių).

Iš įrašų aplanke matyti, kas sudarė pa
grindą tai didelei rinktinei gimti. Kai susi
darė komitetas, pasiryžęs sutelkti knygai
išleisti mecenatų būrį, o per juos — reika
lingą sumą pinigų, tai visuomenė per spau
dą buvo pradėta kalbinti. Iki baigiant kny
gą spausdinti susirinko 14 garbės mecena
tų, davusių po 100 dolerių. 275 mecenatai,
davusieji po 25 dol., ir dar šiek tiek prenu
meratorių, iš anksto užsisakiusių knygą.
Toli nuo to knygai leisti komiteto ir nuo
paties poeto Bernardo Brazdžionio gyve
nančiam toksai visuomeninis subruzdimas
gali net ir keistokai atrodyti. Argi negalėjo
kuri nors leidykla pasiimti ir išleisti Brazdžionį? Kaip bekalbėtume ir besvarstytu
me. Bernardas Brazdžionis yra tiesiogiai ir
teisėtai perėmęs įpėdinystės vėlivą iš Mai
ronio nuolat dainuoti meilę Lietuvai ir lie
tuvio skausmą ar džiaugsmą. Maironis tie
sė vieškelius mūsų grynajai poezijai, to
bulino jos formą, bet jo poezijos esmė yra
Lietuva ir lietuvis. Ta pati esmė yra ir
Bernardo Brazdžionio poezijos, tik jis pa
siekė formos tobulybės ir įvairybės, gyve
no daug rūstesniais laikais ir kitaip turėjo
dainuoti. Formalinių tobulybių pasiekęs
dar tebegyvendamas savo krašte, ten jis
turėjo pajusti ir dvi okupacijas, abi rūs
čias. o paskui prasidėjo ilgi metai su Lie
tuva, matoma tik iš tolo.

Mes dabar jau pripratome ar baigiame
priprasti prie vadinamosios asmeninės po
ezijos. kai visa ko centrą sudaro pats
poetas. Maironio tradicija yra kita. Tos
P. MILAŠIUS

JURGIS
IR MARĖ
(2)
Seniai tai buvo, kai jis dar piemenavo.
Po karštos vasaros dienos vakare nubėgo
jis į upelį nusiplauti prakaito. Kyla iš upe
lio rūkas, vanduo šiltas, talaškuoja Jurgis
po vandenį. Girdi — kažkas kalba. A, tai
šventoji Petronė palei upelį takeliu eina,
savo nepabaigiamas maldas garsiai kalbė
dama. Karklų šakos nusvirusios beveik iki
vandens, palįs Jurgis po karklų šakomis,
Petronė taip ir praeis jo nepastebėjusi. Bet
ta buvo jau pirmiau pamačiusi, negu jis ją
išgirdo. Stovi Jurgis vandenyje po karklu
nejudėdamas, prieina šventoji Petronė, se
mia saujomis iš upelio vandenį ir pila Jur
giui ant galvos. Jurgis tik strikt iš vandens
ir j kojas, šventosios Petronės iš paskos
žegnojamas. Ir pasakodavo po to šventoji
Petronė, kaip ji nekrikštytas dūšeles krikš
tija.
— Numiršta vaikas be krikšto, tai eina j
atklanes. Be krikšto j dangų nepriima. Atklanėse jie mukų nekenčia. Dievo veido
nemato. Paskui grįžta j žemę, prašo, kad
kas apkrikštytų, po to jau eina tiesiai j
dangų.
Kur tos atklanės yra. Petronė negalėjo
išaiškinti.
—Dangus virš žemės, pekla po žeme, o
atklanės atklanėse, — atsakydavo Petronė
klausinėtoj ams.
Lengva dabar Jurgiui ant širdies, ilgų
metų paslaptį išsipasakojus, juokiasi abu
du. taip ir nepajunta, kad jau Piktlapių
kieme. Ansas ėjo per kiemą, sustojo išgir
dęs Jurgį su Mare pareinant ir įsivedė abu
du į trobą. Piktlapių vaikai jau sugulę,
Piktlapienė viena triūsias! troboje, susėdo
Jurgis su Ansu ant suolo, moterys prie
krosnies, taip ir išsikalbėjo visą valandą
apie šį ir tą. kol Jurgis pasikėlė namo eiti.
Išleido Marė Jurgį pro duris. Jurgis net
savo įprastą klausimą užmiršta, rodos jam.
kad dabar jau ir neklausus yra aišku.

minėtasis ir tikrasis). Turime puslapį, ku
riame surašyta, kada už kurį rinkinį buvo
paskirta premija ir kas sudarė komisijas
(premijas poetas yra gavęs už „Ženklus ir
stebuklus“, „Kunigaikščių miestą“, „Sveti
mus kalnus“ ir „Vidudienio sodus“). Tam
tikros papildomos, istorinės spalvos rinkti
nei. be abejo, teikia ir knygos pabaigoje iš
spausdintosios trys prakalbos, pasakytos
tradicijos kelyje, sakytume, yra ir Bernar iškilmėse atsiimant premijas (viena tų kal
das Brazdžionis. Jis kalba už savo kraštą bų net eiliuota).
ir savo tautietį, o ne už save. Net ir tada,
kai jis. rodos, pats vienas šaukia tautą.
GPU užguitą, jis tik pasirenka, sakytume,
pranašo vaidmenį ar pranašišką formą, pa
Gražu, kad šia puikia rinktine buvo pa
čią, matyt, tokiam atvejui tinkamiausią ir gerbtas poetas. Malonu mums, kurie skai
įspūdingiausią. Bet ir šiuo atveju kalba ne tysime ir galėsime džiaugtis.
Brazdžionis, o poetas-pranašas, poetas-paAišku, čia dar ir ne visa spausdintoji
triotas, poetas-šauklys. lietuvio žadinto Bernardo Brazdžionio kūryba. Jisai juk
jas, už visus jaučiąs ir visiems dainuojąs. yra tasai, kuris Vytės Nemunėlio vardu
Taip. Brazdžionio poezija įvairi, bet jos daug rašė vaikams ir gražiai rašė. Va, dir
būdingiausias bruožas ir yra tas bendrybi- va pasireikšti leidėjams, kurie pirmuoju
nis patrioto reiškimasis.
savo rūpesčiu laiko gražiais dalykais ap
Taigi, jei nebėra kas išleidžia Brazdžio- rūpinti svetur gyvenančius ir lietuviško
žodžio ištroškusius lietuviukus!
nį. tai laikas būtų nusipėstinti.
Jis yra dr literatūros kritikas. Jis ir laik
Tačiau taip nėra, kaip iš tolo gali atro
dyti. Knygoje išspausdintame komisijos raštininkas.
Bet šįkart mums sudaryta proga džiaug
pasisakyme reikalas visuomeniškai išleisti
šią rinktinę aptariamas šitap: ... kilo su tis Bernardo Brazdžionio didžiąja kūryba,
manymas autorių pagerbti, kuo plačiau kuri išspausdinta „Poezijos pilnatyje“.
paskleidžiant jo poetinį žodį. Neabejojame, Džiaukimės!
K. Abr.
jog kiekvieno kūrėjo didžiausias troškimas
yra. kad jo raštai kuo plačiausiai pasklistų
ir kad žmonių įvertinimas yra jam didžiau
sias honoraras. To honoraro jis jau yra su
V. NEŠUKAITYTĖS LAIMĖJIMAI
silaukęs. Jo raštų rinkinį galėtų išleisti bet
Toronto lietuvaitė Violeta Nešukaitytė
kuri leidykla ar net pavienis asmuo. Bet kas antri metai jau trečią kartą laimi JAV
tai būtų tik atskirų asmenų žygis. Mūsų moterų stalo teniso pirmenybes.
manymu, poetas yra užsitarnavęs plačios
V. Nešukaitytė ne kartą yra laimėjusi
visuomenės dėmesio ir plataus masto pa Kanados čempionatus ir sėkmingai gynusį
gerbimo“.
Kanados garbę tarptautinėse rungtynėse.
žodžiai aiškūs, ir reikalas suprantamas!

MIRĖ ANTANAS KRAUSAS

Bernardas Brazdžionis
ir jo
poezijos pilnatis

E. KARDELIENĖS PLOKŠTELĖ

„Poezijos pilnatis“ yra pagrindinis B.
Brazdžionio poezijos kapitalas. J šią knygą
sudėta jo poezija iš iki šiol pasirodžiusių
12 rinkinių, pradedant 1926 m. išėjusiu pir
muoju rinkiniu „Baltosios dienos“ ir bai
giant „Vidudienio sodų“ rinkiniu, išėjusiu
1961 m. Be abejo, poetas bus rašęs ir po
1961 m„ bet naujas nė vienas rinkinys po
to jau nepasirodė, ir ta naujausioji poezi
ja čia nespausdinama.
Kapitalas didelis ir įvairus. Tiesa, 1943,
1944 ir 1949 m. buvo išleista ir su papildy
mais kartota poeto kūrinių rinktinė „Per
pasaulį keliauja žmogus“. Naujoji rinkti
nė dabar papildyta 1949 m. laidon neįėju
siais rinkiniais ir praplėsta.
Šįkart rinktinė aprūpinta ir poeto nuo
trauka. Poetas yra davęs ir įvadinį žodį,
kuriame kukliai žvilgteri į savo kūrybą.
Labai įdomu skaitytojui, kad buvo sudėtos
visų poeto kūrybos rinkinių viršelių foto
grafijos, po kurių išspausdinta kiekvieno
rinkinio metrika: kada išleista, kiek pusla
pių (okupacijų metais išėjusių rinkinių
nurodytas ir egzempliorių skaičius, viešai

Lietuvos valst. operos solistė Elzbieta
Kardelienė (buvusio ilgamečio „Nepri
klausomos Lietuvos“ redaktoriaus našlė)
išleido dainų ir arijų plokštelę. Plokštelėje
yra retas „Traviatos“ operos duetas su
Kipru Petrausku. įdainuotas dar nepri
klausomybės laikais.
ISTORINĖ DIENA MELBOURNE

1968 m„ švenčiant Nepriklausomybės 50
metų jubiliejų. Melbourne (Australijoje)
Lietuvių Klubo Taryba nutarė pastatyti
naują salę ir pavadinti ją Jubiliejine.
Šių metų balandžio 25 d. ta salė buvo
baigta statyti. J Jubiliejinės salės iškilmin
gą atidarymą ir pašventinimą susirinko di
delis būrys lietuvių.
PAGERBTAS RYMA-RYMAVICIUS

Enrique Ryma-Rymavičius. vaidybinio
meno lektorius ir režisierius, buvo pagerb
tas Argentinos sostinės dienraščių už jo
teatrinę veiklą.

Bėga dienos, savaitės, jau visi darbai nu Brenda Jurgis prietemoj per sniegą į Piktdirbti, jau ir Kalėdos artinasi. Jau dvejus lapius. O pas juos šį vakarą surinkimas.
metus Jurgis pas Jaugelį išbuvo, tas dabar Girdi Jurgis giedojimą, vos įžengęs į kie
prašo jį kitiems metams, bet Jurgis nepa mą. Pro langus mato vyrus ir moteris prie
sižada. Geras gaspadorius. Jurgis žino, kad stalų susėdusius, giesmių knygos ant sta
geriau niekur negaus, bet dabar Jurgis tu lų atskleistos, dėkavoja žmonės Dievui už
ri savo planus, nuo dabar Jurgis bus pats gautas malones, Jo apvaizdos ateičiai pra
sau gaspadorius, tik nedrįsta Jaugeliui to šo. Norėjo Jurgis grįžti atgal, bet pro vir
pasakyti.
tuvės langą pamatė Marę vieną prie stalo
Išaušo sekmadienio rytas, jau paskuti besėdinčią ir patyliai įkiūtino į virtuvę.
nis prieš Kalėdas. Siautė pūga per naktį ir Pažiūrėjo į jį Marė taip meiliai, nusišyp
dabar nesiliauja, viskas užpustyta, nei tu sojo ir pakvietė sėstis šalia savęs ant suo
kur išeisi, nei išvažiuosi. Reikės šiandien lo. Viena ji virtuvėj, laukia, kol baigsis su
visiems būti namie, nenuvažiuosi tokiame rinkimas. žmonės išsiskirstys, tik sakyto
ore į bažnyčią. Bet be maldos vis tiek ne jas ir giminės pasiliks vakarienės. Sėdi
apsieisi. Atsiklaupė dvyliktą valandą Jau- Jurgis šalia Marės, klausosi giedojimo,
gelienė su dukterim trobos gale, tėvas už graudinasi, kai sakytojas ima kalbėti, am
sikvempė ant suolo. Jurgis ant kėdės ir žina ugnimi klausytojus gąsdinti. Reikia
garbina Viešpatį. Motina veda maldas. kalbėti apie reikalą, juk Kalėdos jau čia
Magdikė kalba antrą pusę, o vyrai klūpo ir pat. šį vakarą būtinai reikia viską sutarti.
tyli, mintimis visai nuo maldos nuklysda Bet reikia kalbėti meiliai ir išmintingai,
mi. Kai motina pradeda ilgesnes maldas iš jei grubijoniškai pradėsi, nieko neišeis.
knygos skaityti, ir Magdikės mintys iš Marės rankos sudėtos ant stalo. Jurgis pa
skrenda iš sveikamarijų rato. Girdi ji kaip ima vieną ranką, glosto. Marė žiūri Jur
per miegą motiną skaitant, kažkas ėjo su giui į akis. Jurgis visai susimaišo. Pakilno
pasiskubinimu į kalnuotas šalis. įėjo į na jo Marės ranką, nežino, ką toliau daryti,
mus Zakarijošiaus. o Magdikės mintys ką sakyti, o rankos saujoj juk visą laiką
skuba j Kauną, j kareivines, kur jos išsva nelaikysi, tai nuleido žemyn ir paliko pa
jotasis karinę prievolę atlieka. Rašė, kad stalėj tabaluojančią. O ar surinkimas jau
parvažiuos Kalėdoms. Kalėdos jau čia pat. baigiasi, giesmės jau išgiedotos, sakytojas
ar išleis jį. ar matys ji savo bernelį? Bet paskutinę maldą meldžia. Marė keliasi iš
neilgai trunka laisvė, motinos alkūnė į pa užstalės, rengia vakarienę, keliasi iš užstašonę vėl sugrąžina Magdikę į realybę, į į lės ir Jurgis, iškiūtina pro duris, žodžių ne
maldas. Bepigu vyrams. Jie laisvi nuo pra išsakęs. kalbų neiškalbėjęs. Taip ir praėjo
džios iki paskutinio amen, niekas jų ne Kalėdos, praėjo Naujieji Metai, ir nebuvo
trukdo.
Jurgiui progos sutvarkyti savo vestuvinių
Dar. rodos, tik vakar, kaip jis čia į žen reikalų. Atėjo Trys Karaliai, paskutinė
tus atėjo, o jau pats žento laukia, galvoja diena bernams ir mergoms pas ūkininkus.
Jaugelis. Sugrįš vyrukas iš kariuomenės, Pakrovė Jaugelis į roges, kas Jurgiui pri
ir tegul juodu vedasi. Nors nesenas dar jis. klauso. Jaugelienė įdėjo gerą vakartį, ir iš
bet sveikata negalėjo pasigirti net ir jau vežė Jurgį namo. Kelias pilnas važiuotų,
nas būdamas, o dabar visai blogai jaučiasi. visi į Trijų Karalių jomarką traukia. Ma
Gaus žentą, niekas jam daugiau neberū to Jurgis. Piktlapis prieky važiuoja, šalia
pės. nereiks maldauti Jurgį, kad kitiems jo rogėse Marė didele skara apsisiautusi.
metams pasiliktų.
Nebereikės Marei daugiau pas ūkininkus
Gerai čia bernauti, galvoja Jurgis, bet vargti, galvoja Jurgis, uždirbs jis vienas
juk visą amžių neišbemausi. Ves jis po Ka už abudu. Jurgio namai pakelėj į miestą,
lėdų. turės pats savo namus ir gyvens kaip tai iškrauna mantą ir patraukia abudu į
visi kiti. Nebėra jau dabar jokios abejo jomarką. Miestas pilnas žmonių, vos gali
nės. kad Marė už jo eis. nors dar tikrai prasigrūsti. pastovinėjo Jurgis ant šaligat
nepasižadėjo, bet nueis jis pas ją šį vakarą vio ir jau rengiasi eiti namo. Prieina vėl
ir aptars viską.
Jaugelis, vedasi Jurgį j karčiamą — visi
Prieš vakarą nustojo pūga, nurimo vė juk jomarke išgeria, reikia ir mums išgerjas. Baltas dabar visas pasaulis, lyg snie : ti. Susėdo juodu prie stalelio, nors abudu
gas būtų visus žmonių rūpesčius apdengęs. neskubūs prie gėrimo, pusbonkis vis dėlto

„Ko akis neregėjo, nei ausis negirdėjo,
nei į žmogaus širdį neįėjo. Dievas pa
rengė tiems, kurie jį myli" (Kor. 2.9)
Laimės gausa

Žmogus yra tirti visoms paslaptims. Jis
tiria ir busimąją dangaus laimę. Tai lai
mei išsakyti reikėtų ne žemės, o dangaus
sąvokomis kalbėti. Jų neturime. Todėl ir
šv. Paulius nusako tą laimę neigiamu bū
du.
Pagrindinis ir esminis dangaus laimės
dalykas yra glaudus mūsų proto ir mūsų
valios susivienijimas su Dievu, turint be
tarpį Dievo regėjimą ir skęstant palaimin
toje meilėje. Arba, kaip teologai nusako,
mūsų laimę sudarys „visio beatifica et

Australijoje, Melbourne, gegužės 3 d. po
ilgos ligos mirė Antanas Krausas.
A. Krausas buvo gimęs 1905. V. 10 Sedo
je, Žemaitijoje. Jau iš pat jaunystės toks
judrus žmogus, priklausė įvairiems rate
liams. leido neperiodinius laikraščius. Stu
dentaudamas ir baigęs studijas taip pat
priklausė įvairioms organizacijoms. Ypač
daug dirbo skautybės baruose.
A. Krausas buvo didelis gerbėjas Vydū
no ir jo idėjomis rėmė savo gyvenimą: bu
vo vegetaras, asketas ir blaivininkas. Šim
to metų Vydūno gimimo sukakties proga
norėjo išleisti didelę jo monografiją. Rinko
Vydūno raštus ir laiškus ir ketino juos su
redaguoti ir pasirūpinti išleisdinti.
Australijos „Mūsų Pastogės“ redakto
rius V. Kazokas, rašydamas apie šį lietu
vį. savo straipsnį užbaigia šitaip:
„Velionis Antanas Krausas, gyvenimą
pašventęs lietuvybei ir švietimui, net ir
nukeliavęs, anot jo, į Anapilį iš ten mums
švies savo asmenybe ir paliks šviesos sim
boliu ateinančioms kartoms“.
gr. g-

amor beatificus“.

Žinome dabartinę savo proto jėgą. Ji nė
ra didelė. Bet nežinome mūsų proto pajė
gumo. kai mes turėsime palaimintąjį Die
vo regėjimą, kai matysime Dievą ir jame
kūrinijos amžinąsias tiesas tiesiogiai ir
įžvalgiai garbės šviesoje.
Danguje pažinsime, suprasime Dievą ne
vien iš jo tobulybių atspindžio kūrinijoje
ar nuostabiame dieviškos galios pasireiški
me tyrųjų dvasių pasaulyje, bet regėsime
Dievą veidas į veidą, be tarpininkų. Iš es
mės Dievas, būdamas grynoji Dvasia, bus
glaudžiai artimas mūsų protui, jo paties
apšviestam ir sustiprintam, kad mūsų silp
na žmogiškoji prigimtis galėtų atlaikyti
visą nuostabią Dievo garbės šviesą.
„Dabar mes matome (Dievą) atspindyje
lyg mįslę, tuomet gi veidu į veidą. Dabar
aš pažįstu dalimi, tuomet pažinsiu, kaip ir
aš esu pažintas“ (I Kor. 13;12).
Tarp mūsų sielos-dvasios danguje nebus
nei tarpinės idėjos ar atsijos, nes tai nega
li atstoti tobuliausios Buities, nesukurtos,
tyros, be galo tobulos, visada esančios gy
vybės ir gyvenimo šviesoje, visos tiesos
šaltinio, kurio noru visa yra.
Įžvalgiai turėdami Dievo tiesą, ji ap
globs mus Dievuje. sužavėdama sielą am
žinai: danguje nėr atmainų, nėra laiko.
Dievą pažinsime palaimintųjų regėjimu.
Aiškiai suprasime visatos buičių priežastį
betarpiai ir įžvalgiai daug geriau, negu ga
li mums pasakyti tyriausieji mokslai.
Danguje matysime visas Dievo tobulybes
ir suprasime dabar neįspėjamas mūsų pro
tui paslaptis ir mįsles, kaip Dievuje deri
nasi švelniausias gailestingumas su nepa
laužiamu Dievo teisingumu, kai abudu ei
na iš dosnios ir neišsakomai šventos aukš
čiausiojo Gėrio meilės.
„Tas yra amžinasis gyvenimas: kad jie

DAINŲ ŠVENTĖ

IV-ji JAV ir Kanados lietuvių dainų
šventė bus 1971 m. liepos 4 d. Čikagoje.
A. KOVALSK1O SUTARTIS

Australijoje lietuvio A. Kovalskio firma
pasirašė sutartį su vyriausybe pagaminti
baldų už 1.100.000 dolerių.
pažintų tave, vienatinį tikrąjį Dievą, ir ku
rį tu siuntei, Jėzų Kristų“ (Jon 17,3).
Danguje matysi tai. j ką žemėje tikime
tiktai: vieną Dievą švenčiausioje Trejybėje, dangaus dvasias ir šventuosius.
Palaimintoji meilė

Kai siela betarpiai ir įžvalgiai mato Die
vą ir supranta visą dieviškąjį gyvenimą
taip, kaip yra pasiruošus ir pajėgi priimti
— siela skęsta neišsakomam žavesyje, vis
savo esme pilnai, tobulai mylėdama Die
vą. Susižavėjimas ir meilė, džiaugsmas it
laimė apima sielą. „Meilė niekuomet nepa
siliauja. nors pranašystės paliaus buvu
sios, nors kalbų nebebus, nors žinojimas
nieku pavirs. ...kai ateis tas. kas yra tobu
la, pasiliaus buvę, kas yra dalimis“ (I Kor.
13, 8-10).
Šventųjų džiaugsmas, laimė ir meilė nė
ra išsakoma žemiškais žodžiais, kai siela
dalyvauja Viešpaties džiaugsme. „Gerai,
gerasis ir ištikimasis tarne, kadangi bi 'Ai
vai ištikimas ant nedaugelio, aš ant dau
gelio tave pastatysiu, (eik į savo Viešpa
ties džiaugsmą“ (Mato 25,21). „Tuomet jū
sų širdis džiaugsis, ir jūsų džiaugsmo nie
kas iš jūsų neatims“ (Jono 16,22). „Džiau
kitės ir linksminkitės, nes jūsų užmokestis
gausus danguje“ (Mato 5,12).
K. A. M.

palengva tuštėja.
i stovi rankas ant Marės pečių sudėjusi.
— Sugrįžk. Jurgi, dar metams, — sako Toks dabar laikas, visi dabar svečiuojasi,
Jaugelis. — penkdešimtę dar viršaus pri viens kitą lanko, dabar ne vasara, galima
dėsiu.
ir kaimo žmonėms laisvai atsikvėpti. Pa
Drąsesnis dabar Jurgis po išgėrimo, o suka Jurgis iš kiemo atgal namo. Negi da
ir nėra dabar reikalo paslaptį laikyti, vis bar eisi ir imsi dėstyti savo reikalus prie
tiek juk visi girdės, kai bažnyčioj užsakus .svetimų žmonių! Užeis jis kitą kartą, kai
paskelbs.
nė vieno svetimo nebus, ir sutvarkys viską
— Tai kad aš... kad aš iš viso nebema
Gražus, saulėtas sekmadienio rytas
nau bernauti.
Šiandien Jurgis tikrai galutinai sutvarkys
— Gal vesti ketini? — pusiau juokais, savo vedybinius reikalus. Išeis jis po su
pusiau rimtai klausia Jaugelis.
mos iš bažnyčios, prieis prie Marės ir eis
— Tai kad ir laikas jau — juk nebe jau su ja į namus. Pakely sutars viską, aptars
nas, — lėtai dėsto Jurgis.
visas smulkmenas, o parėję pasakys Marės
— Taigi laikas. — pritaria Jaugelis ir tėvams, ką sutarę. Tai džiaugsis Marės tė
patylėjęs klausia: — Marė?
vas ir motina, gaudami tokį žentą!
— Marė. — atsako Jurgis.
j O kokia pakili nuotaika šiandien bažny
— Ar jau viskas sutarta?
čioj! Kaip iškilmingai gaudžia vargonai!
— Dar šiokių tokių smulkmenų reikia Žiūri į Jurgį nuo piliorių mediniai šventie
aptarti.
ji. šypsosi jam nuo bažnyčios lubų alieji-!
— Merga gera. — samprotauja Jauge niai angeliukai. Įlipa kunigas į sakyklą lis. — Su tokia gali gyventi. Ar ligoje, ar skelbs dabar užsakus. Daugybė tų užsaką
kokioje bėdoje, su tokia nepražūsi. Geres o kitą sekmadienį dar viena pora prisidės
nės tikrai negausi. Na, man laikas namo. — jis ir Marė. Klauso Jurgis užsakų, pa— ir keliasi nuo stalo, o atsisveikindamas j žįstami ir nepažįstami, girdėti ir negirdė
prideda: — O jei kitaip dar susigalvosi, ti, ir štai galų gale kažkas netikėtina, ne
duok man žodį, aš berno tuoj neieškosiu.
galima: Juozapas Lazdutis. našlys, ir Ma
Gatvėje visi vaikšto poromis, būreliais, rė Brazdulytė. mergaitė. Sudrebėjo bažnytik Jurgis vienas pats. O norėtų jis su kuo ' čios pamatai, susiūbavo bažnyčios skliau
nors susitikti, išsikalbėti ir ne su bet kuo. tai. Rūsčiai pažvelgė į Jurgį nuo piliorių
o yra pasaulyje tik viena žmogysta, ku ! mediniai šventieji, palubėje prasijuokė an
riai Jurgis dabar išsipasakotų viską, kas geliukai. O žmonės stovi kaip stovėję, nie
krūtinėj susikaupę, o žodžių Jurgis turi ko nejaučia. Jurgiui rodosi, kad visi dabar
dabar galybę. O kodėl nepasukti dabar tie turėtų ką nors daryti, turėtų šaukti, turė
siai iš jomarko pas Marę? Juk reikia Ma tų protestuoti, turėtų kunigui išaiškinti,
rės tėvui ir motinai pasakyti, kad jis į žen kad čia apsirikimas, tiesiog vagystė. Bet
tus ateina.
i ne. niekas nieko nesako, nieko nedaro, roPer Klausučių ūlytėlės purvą brido ber ; dos. nė nejaučia, kad dabar atsitiko kaž
nas. niūniavo melodiją, suposmavo žo kas baisiausia nuo pasaulio sutvėrimo.
džius. sudėjo dainą. Išdžiuvo purvas, ūly
Išeina Jurgis su visais iš bažnyčios, ap
tėlės dulkės užklojo berno pėdas, bet laiko žvelgia vyrus, sustojusius už šventoriaus.
dulkės neužklos dainos žodžių. Sniegu per Jaugelis stovi vienas. Pamatęs Jurgį, pri
kaimą brenda Jurgis, bet niekas nesudės eina ir be jokių įžangų, lyg nieko nebūty
apie jį dainos, užkris kitą dieną naujas atsitikę, klausia:
sniegas, užpustys jo pėdsakus, ir niekas
— Tai kaip, ar pareisi vėl metams pas
nežinos apie jo kelionę.
Pro Brazdulio trobelės langus į kiemą mane? Penkdešimkę. kaip žadėjau, pridėveržiasi šviesa, lyg žibalinei lempai per I siu.
mažai būtų erdvės trobelėje. Bėga šviesa
— Reiks pareiti, o kur dingsi? — liūd
per kiemo sniegą, kol atsimuša į tvartelio nai atsako Jurigis.
sieną. Prie tvartelio rogės pastatytos, apde— Už poros savaičių atvažiuosiu parsi
kiuotas arklys kramto snieguotą šieną. vežti.
Mato Jurgis pro langą: prie stalo sėdi
— Atvažiuok.
Brazdulienės brolis ir Lazdutis. Brazdulis
Sukerta vyrai rankomis ir išsiskiria.
ir Marė sėdi kitoj pusėj stalo. Brazdulienė
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EUROPOS LIETUVIS

Šiame posėdy nutarta pirmoj eilėj ap
jungti pietų Vokietijos jaunimą. Platesnis
jaunimo atstovų susitikimas dš Stuttgarto.
Augsburgo, Memmingeno, Dillingeno, InVYSK. DR. A. DEKSNYS MIUNCHENE apie apylinkės tautinę ir kultūrinę veiklą,
stovai: „juos... nesunkiai traiško agentas
KOMETOS UODEGA
golstatto, Muencheno įvyks birželio 6-7 d.
„Tiesos" redakcija gavo daug skaityto 007". Paleckis nepaminėjo, kad tų „nešva
Vysk. Deksnys aplankė miuncheniečius apie joje veikiančius junginius, išvardijo d. Bad Woerishofene. Įdomiausia buvo pa
lietuvius per šeštines, gegužės 7 d. Jo apsi aktyvius apylinkės narius ir kt. Kas dėl jo sitarimų pabaiga, nuvedusi į teologines jų laiškų, kuriuose rašoma, kad ankstyvą riųjų" tautų atstovus — rusus yra pavaiz
balandžio 8 d. rytą giedriame danguje iš davęs kitas J. Bond filmas.
lankymas ir sutikimas įvyko Liudvigsfel- paties, tai išreiškė, kad ir asmeniškai diskusijas...
de, Miuncheno priemiesty, apie 13 km nuo džiaugiąsis lietuvio vyskupo paskyrimu ir
J. V. Paleckio rašinys pasiekė tikslą: pa
IV. 22 d. liet, seminaro dalyviai vėl šiaurės pusės tarp kitų žvaigždžių švietė
jo aplankymu miuncheniečių lietuvių, nors
nuostabi žvaigždė su labai ilga uodega, vergtos Lietuvos gyventojai, negalėdami
miesto centro.
svarstė ateities darbus. Nutarta:
pats
ir
esąs
evangelikas.
savo kino teatrų ekranuose pamatyti jau
Vyskupo sutikti susirinko didokas būrys
1. sekti lietuviškoje spaudoje pasirodan nusidriekusia į pietus.
Kaip simbolinė padėka už aplankymą
1910 ar 1911 m. Lietuvoje taip pat buvo šešių J. Bond nuotykių, vis dėlto apie bri
visokio amžiaus ir išsilavinimo lietuvių,
čius straipsnius jaunimo klausimais ir juos
vyrų ir moterų. Be katalikų, vyskupo suti lietuvių Miunchene. Ganytojui buvo įteik drauge diskutuoti. Pasiskirstyta, kas kurį pasirodžiusi tokia keliaujanti žvaigždė. Ta tų autoriaus herojų jau nusimano ir žino
da spėliota, kad mirs žmonės, bus badas ir tokių, sovietams nebūtinai palankių filmų,
kime dalyvavo ir evangelikų. Kaip tyčia ta mitra, papuošta kryžiais ir Gedimino laikraštį seks.
(ELTA)
pasitaikė ir labai gražus oras, kas šį pava stulpais.
2. Stud. P. Nevulis padarė pranešimą karas. Po trejų metų tikrai kilo pirmasis būdinguosius bruožus.
Vyskupas padėkojo už sveikinimus, už
sarį buvo retenybė.
apie paskutinį Jaunimo sekcijos posėdį. pasaulinis karas.
Vilniaus Astronomijos observatorijos
Vyskupą pasitiko ir į katalikų bažnyčią priėmimą, kurį jis laikė labai gražiu, už Ten buvo reformuotas statutas ta prasme,
SESERYS SUTVARKĖ
atlydėjo Miuncheno ir apylinkės lietuvių dovaną, pasidžiaugė lietuvių katalikų geru kad į sekciją būtų priimami atstovai jauni mokslininkė Genė Kavaliauskaitė išaiški
Širvintų
Medžiukų tarybiniam gyvulinin
bendradarbiavimu
su
evangelikais
ir
pri

kapelionas prel. dr. J. Aviža, vietos vokie
mo skyrių, kurie yra susiorganizavę apy no, kad jokio ryšio tarp kometų ir karo ne
kystės ūkyje sustiprinta darbo drausmė,
dūrė.
jog
jis.
būdamas
vikaru
Biržuose,
są.
Kodėl?
Mat,
karą,
sako,
sukelia
tik
iš

čių parapijos klebonas J. Muehlhauseris.
linkės valdybos ribose. Iki šiol tik jaunimo
pagerėjo tvarka, pakilo gamyba atėjus
vysk, palydovas 'tėvas K. Žalalis ir keli kiti gerai sugyvenęs su tenykščiais evangeli organizacijų atstovai sudarė sekciją. To naudotojai. siekdami didinti savo pelnus.
dirbti dvidešimtmetėms brigadininkėms
kais
ir
jų
kunigais.
Pagal
vyskupą,
ypač
Kometos
juda
gamtos
dėsniais.
lietuviai kunigai, atvykę iš kitur.
kiu būdu ne visas jaunimas buvęs atsto
seserims Irenai ir Marijai Michalkevič.
Įeinant jam į bažnyčią, dalyviai sugie šiuo metu lietuviai turi būti vieningi, nes vaujamas.
Abi seserys esančios principingos, liaudies
Lietuvos
okupantas
rūpinasi
suskaldyti
FILMŲ
FESTIVALIS
dojo kelis posmus giesmės Dievas mūsų
Sekcijos valdybon išrinkti stud. A. Šmi
Vilniuje pradėtas rodyti naujas lietuviš kontrolės narės, draugovininkės ir savi
prieglauda. Po to vyskupą sveikino vietos mus ir per tai lengviau susidoroti su Lie tas. stud. P. Nevulis ir Bertulaitytė. „Jau
tuvos
okupacija.
Ragino
lietuvių
jaunimą,
kas
filmas „Avė vita" iš karo meto ir kon veiklininkės.
vokiečių parapijos klebonas ir lietuvių ka
nimo Žodžio“ redakcijon išrinkti stud.
Neseniai ūkio komunistai seseris priėmė
kad
jis
augtų
tautinėje
dvasioje,
neišsi

centracinių
stovyklų.
pelionas prel. J. Aviža. Jis padarė vysku
Šmitas, dr. Bogota su žmona ir R. Šileris.
kandidatėmis į komunistų partiją.
skirstytų savo tarpe ir neatsiskirtų nuo ki
Su
šiuo
filmu
pradėtas
festivalis,
skirtas
pui ir pranešimą apie vietos lietuvius.
Jaunimo vasaros stovyklą nutarta ruošti
Vokiečių klebonas išreiškė džiaugsmą tų lietuvių, o bendradarbiautų su visais.
ne prie Baltijos jūros, kaip buvo planuo pergalės dienai.
Po
šios
jo
kalbos
tautiniais
drabužiais
SENA INTELIGENTĖ KOLŪKYJE
galįs pasveikinti aukštąjį svetį savo para
ta (dėl įvairių sunkenybių), bet HuettenGEGUŽINIAI ŠUKIAI
pijoje. pareiškė jam r-’o rasi eik:“i— apsirengusios gimnazistės įteikė Ganyto felde, palapinėse, liepos 26 d.
Ona Puodžiūnaitė-Janulionienė gegužės
Ryšium su gegužės pirmosios švente So
dėl sklandaus bendradarbiavimo su prel. J. jui gėlių, o subuvimo dalyviai sugiedojo
Pirmoj eilėj sekcija imasi rinkti ir kata4 d. atšventė 75 metų jubiliejų. Jos rūpes
jam
ilgiausių
metų.
vietų
Sąjungos
kom.
partijos
Centro
komi

Aviža, dėl gero sugyvenimo lietuvių kata
logizuoti jaunimo adresus. Konstatuota,
čiu nepriklausomybės laikais buvo leista
Laisvo pasišnekučiavimo metu prel. J.
likų su vokiečiais katalikais ir palinkėjo
kad dabar pats aktyviausias jaunimas yra tetas šiais, kaip ir kiekvienais, metais pa įsteigti Nemunėlio Radviliškyje progimna
Aviža
supažindino
Ekscelenciją
su
kiekvie

skelbė
šūkius.
Dabar
jų
buvo
57.
Jei
anks

pasisekimo darbe ir sveikatos.
apie 30 metų amžiaus.
ziją. Ji 1930 m. baigė universiteto teisės
Be kitų dalykų, savo pranešime prel. J. nu dalyviu atskirai. Ganytojas ne vien pa
3. Tautinių šokių grupė nutarė toliau tyvesniais metais komunistai kreipėsi į fakultetą.
Aviža kalbėjo apie jo aptarnaujamų lietu duodavo jiems ranką, bet ir pasikalbėdavo tęsti repeticijas (sekanti įvyks gegužės 6 daugelį kraštų, tai šiemet pasitenkino ke
Tačiau 1954 m. O. Janulionienė nuėjo
vių katalikų skaičių, pasiskirstymą pagal su jais.
d.. 19 vai.), nes yra kviečiama šokti 1) sol. turiais: Vietnamu, JAV, Izraeliu ir vak. dirbti į Biržų rajono „Raudonosios vėlia
Iš
Miuncheno
vysk.
A.
Deksnys
vyko
į
(ELTA)
amžių, išsilavinimą, sveikatingumą, užsi
M. Pansės-Simaniukštytės ir jos vyro or Vokietija.
vos“ kolūkį. Žmonės dažnai kreipdavęs! į
Bad-Woerishofeną.
ėmimą. aprūpinimą negalinčiųjų dirbti iš
ganizuojamame pasirodyme karininkų klu
ją visokių patarimų. O. Janulionienė esan
.1.
Kairys
ŽINIOS
APIE
JAMES
BOND
vokiečių atitinkamų įstaigų, apie jų reli
be Triere. 2) Haus d. Begegnung aukštų
ti daug padėjusi žmonėms pensijų reika
James Eond, filmų herojus, vis labiau
gingumą. skaitymą spaudos, apie jų ir kitų
svečių priėmime birželio 11 d., kur bus at
lais.
PALAIDOJOM ,1. GELAŽNIKĄ
lietuvių organizacinį gyvenimą, apie nusisveikinimas su Aukštuoju Pabėgėlių ko garsinamas ir Lietuvoje, nors Vakaruose
Kolūkiečiai suteikę jai garbės kolūkietės
Balandžio 6 d. gražiai palaidojom a. a. misaru Bonnoje, ir 3) Studijų savaitėje, susukti jau šeši pagal J. Fleming apysa vardų, ir jai buvo įteiktas medalis „Už šau
tautimo pavojus, apie sunkumus dirbti
kas filmai nerodomi Sovietų Sąjungoje. nų darbą“.
kapeliono darbą dėl aprūpinamųjų didelio Joną Gelažniką. Tai jo paties nuopelnas, kuri įvyks liepos 19-26 d. d. Stuttgarte.
išsibarstymo Miuncheno mieste ir jo apy kad gausiai dalyvavom jo paskutinėj ke
4. Persvarstyti visi gausūs vasaros jau Vis dėlto ne kas kitas, kaip J. Paleckio sū
Tai rašo „Tiesoje“ jos buvusieji auklėti
linkėse, siekiančiose net kelias vyskupijas. lionėj ir daug gėlių uždėjom ant kapo. Ne nimo suvažiavimai ir pasidalyta vietomis, nus, Justas-Vincas Paleckis, atsilankęs niai. dabar jau pensininkai.
Kai dėl savęs paties, tai paminėjo, jog dir kiekvienam sekasi turėti daug draugų ir kad visur dalyvautų ir Muencheno atsto Šveicarijos sostinėje, Berne, „Komj. Tie
sos" skaitytojams (balandžio 23 ir 25 d.)
bąs pastoracinį darbą ir pas vokiečius. Ap prietelių. Kažin, ar daug kas iš mūsų ga vai.
PREMIJA P. GELBAKUI
5. Nustatyta gegužės 14 d. data, kada bus plačiai nupasakojo Vakaruose pagaminto
siėmęs dirbti tenai tik todėl, kad išlaikytų lėtų įrašyti testamente panašius žodžius,
Sovietų Rusijoje surengtame konkurse
Miunchene lietuvio kunigo postą ir kad ga kokius a. a. Jonas įrašė giminėms: „Mano pradėti pas V. Hermanienę lietuviškų val jo filmo turinį bei jo būdinguosius bruo
žus.
už geriausią grožinės literatūros kūrinį
lėtų aprūpinti savo tautiečių dvasinius rei gyvenimas nebuvo labai malonus, bet aš iš gių virimo kursai.
Paleckis, ne be susižavėjimo amerikie vaikams antrąją premiją laimėjo vilnie
silaikiau kaip tinka padoriam žmogui: ne
6. Seminaro veiklai paįvairinti pasiūly
kalus.
Ekscelencija padėkojo vokiečių parapi su niekam blogo padaręs ir skiriuosi su ra ta parodyti lietuviškų filmų; aptartos kai čių ar anglų gamintojų filmu, nurodo, kad tis P. Gelbakas už apysaką „Jeigu nori
jos klebonui už pasveikinimą jo. išreiškė miausia sąžine. Visą laiką ilgėjausi tėvy kurios pranešimų temos; Haus d. Begeg J. Bond priešai — tai korėjiečiai, kiniečiai, tapti kosmonautu“.
Iš viso buvo apsvarstyti 492 kūriniai.
savo džiaugsmą dėl kapeliono prel. J. Avi nės, bet nesiryžau grįžti, nors tikrai žinau, nung vadovybė paprašyta, kad įrengtų sta japonai ir kitokių „nešvariųjų“ tautų at
žos darnaus bendradarbiavimo su vokie kad manęs visi laukė; aš priklausiau, kur lo tenisą (kurį perkant prisidėtų mūsų
čių klebonu ir dėl lietuvių katalikų gero augau ir brendau, bet likimas mane atsky grupė) ir kitų sporto priemonių. Sumanyta grojo Valentinas Stoltė ir Algirdas Dikšai 1941-1944 m. buvo Pušaloto valsčiaus vir
organizuotai eiti į sol. L. šukytės dainuo tis, o Rožė Česnaitė vamzdeliu grojo mūsų šaičiu. Karo metu pasitraukęs į Vokietiją,
sugyvenimo su vokiečiais katalikais, padė rė nuo visų artimųjų...“
Apylinkės
Valdyba
ir
artimieji
a.
a.
Jo

jamas
operas (geg. 8 d. — Bohema ir geg. motinų garbei gražiausių dainų ir giesmių. dirbo įvairius darbus. Pirmaisiais pokario
kojo prel. J. Avižai už jo išsamų praneši
Visi sutartinai padainavo nemaža dainų. metais susirgo džiova, ilgesnį laiką gydėsi
mą apie jo aprūpinamus lietuvius katali no draugai nutarė pastatyti jam pamink ! 11 d. — Carmen).
Jaunimas kreipiasi į vyresniuosius, pra Kun. V. šarkai gimtadienio proga įteikė ir pasveiko, bet dėl silpnos sveikatos iš
kus ir lietuvių gyvenimą ir pareiškė, jog lą. Labai prašome, kas tik gali, prisidėti,
mums, lietuviams, reikia daryti viską iš nors ir maža auka prie paminklo, aukas šydamas padovanoti ar paskolinti patefo gėlių R. Flinderytė, o dr. Alina Šilinienė emigruoti nebegalėjo. Gyveno iš rentos ir
uoliai veikė lietuvių bendruomenėje: mo
laikyti savo religiniam ir tautiniam gyve įduodant ar siunčiant E. ir B. Skeber- ną. Pagaliau gauta Haus d. Begegnung rū paaukojo visiems saldumynų.
kytojavo vargo mokyklėlėse, buvo Ben
nimui, kad dėkotina Dievui, jog turim sa džiams: 8 Muenchen 45, Aschenbrennerstr. syje spinta ir pora stalčių su užraktais, kur
TAUTIEČIŲ SUSITIKIMAS
druomenės Krašto taryboje, ilgus metus
galėsime susidėti savo sporto priemones,
vo kapelionus, turim vietų, kur galim pa 3/V.
Velionis buvo gimęs 1922 m. rugpiučio plokšteles, vėliavas ir kt.
ėjo Stuttgarto apylinkės pirmininko parei
simelsti savo kalba.
LINKSMAVAKARIO PROGA
gas. pastaruoju metu reiškėsi katalikiškoje
Po šios padėkos kalbos sekė maldos už 18 d. Stačkūnuose, Biržų apskr. Lietuvoje
Biblioteka tebus įrengta gegužės mėn.
Balandžio 25 d. Profzheime ruoštasis su
veikloje.
mirusiuosius ir šv. Mišios, kurias laikė buvo stalius. Tremty, kaip karo invalidas, gale.
sitikimas gerai pavyko ir, rodos, labai vi
Velionio žmona ir vaikai 1941 m. buvo
Tikimės, kad visi techniški sunkumai siems patiko. Linksmavakarį pradėjome
pats vyskupas, koncelebruojant jo palydo gyveno vienišas, taisydamas radijo apara
vui tėvui K. Žalaliui ir prel. J. Avižai. Po tus. Buvo nepaprastai malonaus būdo, ra Susitikimo namuose greit išnyks, atsiradus su pramatyta įvadine programa, kurios išvežti į Sibirą, kur ii’ pasiliko. Aleksandrą
pamaldų įvyko vokiečių jaunimo salėje mus ir uolus Bendruomenės narys. Kurį naujai, jaunai, energingai vedėjai Ch. Zau- pradžioje linksmai užgrojo K. Barstaičio Šukį laidojant dalyvavo gausus jo draugų
ir kaimynų būrys.
jaukus subuvimas, suruoštas vietos pasau laiką buvo apylinkės knygynėlio vedėjas. zich.
vedama kapelija; ji tuo dar labiau pakėlė
Lietuvoje gyvena senutė motina ir dvi
liečių apaštalavimo tarybos, bendradar
r
dalyvių nuotaiką, kuri jau iš pat pradžios
biaujant kitoms vietos organizacijoms. Su seserys.
LIETUVIŲ KUNIGU REKOLEKCIJOS IR buvo giedri. Pasveikinimo žodį tarė kun.
Velionies laidotuvėse Steinhaldeno kapi
PASITARIMAI
buvimo metu Ganytoją sveikino pasaulie
K. Senkus, tylos minute prisimindamas a. nėse apeigas atliko kapel. K. Senkus.
čių apaštalavimo tarybos pirimninkas J.
Su uoliu lietuviu, nuoširdžiu draugu ir
numatyti 1970. V. 27-31 Brunsberge prie a. Aleksandrą Šukį, Stuttgarto lietuvių ka
Pauliukevičius. PLB Miuncheno apylinkės LIETUVIŠKAME JAUNIMO SEMINARE Darmstadto. Numatyta įdomios paskaitos talikų parapijinės Tarybos prezidiumo na ištikimu bendradarbiu atsisveikinti atvyko
pirmininkas R. Hermanas, moterų klubo
IV. 16 Haus der Begegnung kun. A. Bun- ir svarbūs pasitarimai, kuriems vadovaus rį; perskaitė PLB Vokietijos Krašto Tary gana daug tautiečių iš įvairių vietovių.
pirmininkė Hermanienė. Sveikintojai iš ga buvo sukvietęs studentų grupę pasita vysk. dr. Antanas Deksnys.
bos nario kun. V. Šarkos atsiųstą padrąsi Prie kapo, tautiečių vardu su velioniu atsi
reiškė džiaugsmą ir padėką Šv. Tėvui dėl rimui, kaip pagyvinti jaunimo veiklą Vo
nantį ir sveikinantį raštą ir programos ei sveikindami, gražius žodžius tarė K. šimavyskupo paskyrimo ir dėl jo aplankymo kietijoje? Kun. Bunga yra Vok. Kr. Tary IIANNOVERIO LIETUVIAI PAMINĖJO gą pranešinėti pakvietė L. Truncienę.
nauskas giminių ir artimų draugų bei ben
Miuncheno lietuvių.
bos išrinktas rūpintis specialiai jaunimo
Priaugančio jaunimo atstovai Kęstutis dradarbių vardu, PLB Krašto Valdybos ir
MOTINOS DIENĄ
Savo sveikinimo kalboje apyl. pirminin reikalais ir duoti Kr. Valdybai sugestijų
Minėjimas buvo gegužės 2 d. Minėjimą ir Rūta Ptašinskučiai iš Pforzheimo gra Stuttgarto Apylinkės vardu kalbėjo Z.
kas R. Hermanas painformavo vyskupą ir jaunimo veiklai.
atidarė Jonas Jakobas. Jis sveikino susi žiai instrumentais grojo iš savo mėgstame Glemžienė, „Labdaros“ draugijos vardu —
rinkusias motinas ir visiems klausytojams repertuaro. Motinai skirtą eilėraštį su nuo J. Glemža ir pagaliau įvairių susivienijimų
nupiešė motinų nuopelnus savo vaikams. širdumu deklamavo A. Cesevičius. Gražiai vardu ir kartu Liet. Gimnazijai atstovau
Paskui kalbėjo kun. V. šarka apie lietuvę supintą lietuviškų melodijų grandinėlę damas, mirusiojo asmenį aukštai įvertin
motiną, kuri, žvelgdama į Dievo Motiną, (putpuri) nuotaikingai grojo Barstaičio damas, kalbėjo mokytojas Vykintas.
Visa eilė gražių vainikų bylojo apie nuo
perteikė savo vaikams moralinių vertybių kapelija. Vietinės vokiečių parapijos kle
bonas, atvykęs į mūsų tarpą tarė nuoširdų širdžiai, gražiai išreikštą pagarbą mirusia
grožį ir įskiepijo tėvynės meilę.
Eilėraščių pasakė Jonas Giese ir Algir padrąsinantį ir džiugų žodį Į visus daly jam, kuri buvo apvainikuota pamaldomis
Išvyksta į Madridą. Ilgą laiką Chicagoje ties proga susirinko pasveikinti buv. Drau
dirbęs Jėzuitų radijo valandėlėse, kun. A. go red. šimutis, red. Al. Earonas, LB ir Al das Prahlis. M. Birštonaitė-Bernstein pa vius. Studentė Vai. Lėmanienė išpildė dvi už velionies sielą, bendruomeniškai atšvęs
Tamošaitis, VLIKo paprašytas, išvyksta į to atstovas J. Jasaitis, dr. Danilevičius, dr. skambino pianinu keletą lietuviškų liau parinktas lietuvių liaudies dainas, kurias tomis Steinhaldeno bažnyčioje.
Lietuvišku papročiu vadovaudamiesi, po
Madridą, Ispaniją, ten dirbti lietuvių radi Bobelis, dr. Balukas iš LF, dr. Prunskienė, dies dainų, o visi minėjimo dalyviai iš šir pianinu palydėjo K. Senkus, ir po to ji iš
jo programoj. Jėzuitai Chicagoje neteks skaut. Juškevičienė. Balfo Dzirvonas ir kt. dies dainavo taip, kaip lietuviškoje gegu raiškingai padeklamavo „Eglę. žal!ių kara pamaldų dalyviai susirinko į salę prietelišlienę". Įvadinę dalį nuotaikingai užbaigė kai pabendrauti prie kavos stalo.
čia jauno darbuotojo, bet tikėkime, kad Kelečiai paskaitė ištraukų iš Vaižganto kū žinėje.
A. Šukio staigų išsiskyrimą angailestauGustavas Macaitis nupirko visoms mo ta pati muzikos kapelija iš Karlsruhe. Ren
kun. Tamošaitis bus daug naudingesnis rybos. rašyt. Tulauskaitė-Babrauskienė ei
ten, ir mes jam linkime sėkmės!
lėraščių iš savo naujos knygos. Programą tinoms gėlių ir saldumynų, o kun. V. Šar gėjų vardu A. Cesevičius visus pakvietė ja PLE Stuttgarto Apylinkė, kuriai jis il
gokai vienaip ar kitaip vadovavo, 1. k. pa
linksmai praleisti vakarą.
ka dovanojo kavą visiems dalyviams.
Žurn.
Vyt.
Kasniūnas, Lituanikos pravedė žurn. Vyt. Kasniūnas.
Po trumpos pertraukos suskambėjo šo rapijinės Bendruomenės Tarybos prezidiu
Vokiškų melodijų gražiai paskambino ir
Tunto atstovas, yra įpareigotas rūpintis
Lietuvių operos pastatymas „Likimo ga
kių muzika. Visi kilo nuo stalų, dideli ir mas. kur jis buvo vicepirmininku; gavus
telkti lėšas skautų Rako stovyklos ambu lia" labai pasisekė — visas 4 dienas buvo padainavo Lilli Klein.
Minėjimas baigtas giesme Marija, Ma maži sukosi, tūpčiojo, kraipėsi, kas kaip žinią labiausiai liūdi velionies šeima, kuri
latorijai pastatyti. Dr. A. Ramonas aukojo pilna žiūrovų. Visame pastatyme dalyvavo
mokėjo... Nedrąsiesiems ar neišmokusiems vis dar turi gyventi Sibire.
jau tūkstantį.
150 žmonių, kainavo 40 tūks. dolerių. Da rija
pagal muzikos taktą suktis buvo įdomu
Živilė Keliuotytė buvo nuvykusi j okup. bar sklinda gražūs atsiliepimai. Aprašė ne
Į VALDYBĄ
pasiklausyti, pasižiūrėti arba pasišneku
MIRUSIEJI
Lietuvą, ir dabar „Dirva“ išspausdino jos tik mūsų dienraščiai, bet ir ..Herald News“.
PLB Stuttgarto Apylinkei vadovauti iš
A. a. Paranomas Trukšaninas, gimęs čiuoti. Veikianti užkandinė, kuriai vadova
įspūdžius. Pasigedusi Gedimino kalne tris Vyt. Marijošius su talka atliko puikų dar
1915. IX. 14. Blažiškių kaime, Švenčionių vo K. šereikienė, talkininkaujant Ptašins- rinkti (bal. 12 d.) asmenys yra pasidaliję
palvės, ji rašo: „Grįžau mintimis į Chica- bą!
apskrityje, mirė nuo širdies smūgio 1970. kienei ir kitoms, stiprino tautiečių kūniš pareigomis: Z. Glemžienė — pirmininkė.
gą, kur mes trispalvę laisvai su didžia pa
Lietuvių žurnalistų skyrius Chicagoje
L. Dirsė — vicepirmininkas, E. Lucienė —
kas jėgas.
garba įnešam. iškeliam per visas šventes... balandžio 18 d. turėjo metinį susirinkimą, V. 4.
Vakaras prabėgo gan greitai. Muzikan iždininkė.
A. a. Augustas Nolis, gimęs 1915 m.
O čia tikrojoj trispalvės žemėj jai vietos kuriame buvo aptartas 10 metų veiklos
nėra. Užvirė mano kraujas, ir norėjau, už knygos išleidimas. Skyrius į knygos fondą Enrikų km.. Lukšių v„ Šakių apskr., m:rė tams instrumentus į skrynias uždarius, pa
bėgus į bokštą, nuplėšti tą raudoną sveti nutarė paskirti 300 dol„ ir nariai skatina 1970 m. balandžio 21 d. Willich b/Krefeld. sigirdo dainininkų balsai. Į linksmavakarį STUTTGARTO LIET. MOTERŲ KLUBAS
Susirinkime balandžio 19 d. viešnia iš
Palaidotas Willich miesto kapinėse. Liko atsilankė daugiau kaip šim*as tautiečių iš
mųjų vėliavą ir sutrypt, sudraskyt...“
mi būti mecenatais, kviečiami rašyti tai
žmona Christine, duktė Irmgrd ir sūnus arti ir toli. Visiems buvo malonu susitikti Miuncheno A. Grinienė, kaip visuomet
Sovietinės fotografijos parodą, kuri Chi knygai.
ir pasisvečiuoti. Girdėjau šnekant, kad visi gražiai kalbėdama, išskaičiavo gana drug
cagoje atidaryta balandžio 12 d„ kiekvie
Valdyba paliko ta pati su pirm. A. Gint- Leo Nolis.
„receptų“ moterų ir apskritai kultūrinei
buvo labai patenkinti.
Svainis Juozas Venys
ną šeštadieni ir sekmadienį piketuoja pa neriu priešakyje.
veiklai pagyvinti. Naujai išrinktąją Klubo
Dalyvis S.
vergtųjų organizacijos. Vienas lietuvis
Lietuvių genocido paroda Chicagoje.
valdybą sudaro: E. Lucienė — pirmininkė.
kompromitavo rusus, duodamas tariamąjį Sheriton viešbutyje, atidaroma birželio 13 LEBENSTEDTO LIETUVIAI PAGERBĖ
E. Repšienė — vicepirmininkė, I. SuokieA. ŠUKIO LAIDOTUVĖS
SAVO MOTINAS
spaudos pasikalbėjimą.
d. Atidarymo metu bus paminėti trėmimai
Balandžio 24 d. Stuttgarto priemiestyje nė — iždininkė; o Revizijos komisiją suda
Vadovaujant pirmininkei Izabelei Ol
Parodoj yra ir Lietuvos fotografų darbų. į Sibirą. Pagrindiniu kalbėtoju bus kongBad
Cannstatte mirė Aleksandras Šukys. ro: Z. Glemžienė ir S. Baublienė. Iš pa
šauskienei,
motinos
pagerbtos
pamaldomis
Radijo Forumo valanda Chicagoje ba resmanas Fordas iš Michigano. Parodoje
ir specialiu aktu parapijos salėje. Sveikini Balandžio 28 d. Steinhaldenfeldo kapinėse, siūlymų vienas tame pačiame susirinkime
landžio 25 d. minėjo 2 metų sukaktį.
bus išstatyta 686 nuotraukų. Parodos
įvykdytas: garbės narėmis paskelbtos K.
Ja išlaiko ir jai vadovauja Marija ir Ant. iniciatoriai — dail. Z. Kolba ir A. Valėnas. mo kalbą pasakė kun. V. Šarka. Eilėraščius šalia daugelio kitų lietuvių, išaugo ir ilga
Norkaitienė, V. Prosinskienė. Z. Jauniškymečio
mokytojo
bei
bendruomenininko
A.
deklamavo
Algirdas
Dikšaitis,
Arvydas
Ol

Rudžiai, kurie nuoširdžiai ištiesia dosnią Jiems padeda Alto centras.
tė ir dažna viešnia iš Miuncheno A. Gri
šauskas. Vytautas Flinderis, Lydi j a Kairy Šukio kapas.
ranką ir Balfui, Altui. Vlikui, koplyčių sta
Prieš karą velionis mokytojavo Pušalote. nienė.
Balys Brazdžionis
| tė. Solo dainavo Gerrąrdąs Čes. akordionu
tymui, operai, seselėms ir kt. Todėl sukak-
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Europos lieturiu kronika
AUKOS TAUTOS FONDUI
po 1 svarą — K. Jankus ir P. Senvaitis.
Nuoširdžiai dėkoja

MANCHESTER^
TĖVŲ SUSIRINKIMAS

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

Pranešama Manchesterio ir apylinkės
tautiečiams, kad gegužės 31 d., 4 vai. p. p.,
klubo patalpose šaukiamas visuotinis
AUKOS a. a. B. K. BALUČIO PAMINKLO skautų ir mokyklinio amžiaus vaikučių tu
FONDUI
rinčių tėvelių susirinkimas.
K. S. Karpiui tarpininkaujant, gauta 145
Maloniai kviečiame visus atsilankyt.
dol. čekis. Fondui aukojo: Lietuvių Akade
Vietos skautų ir mokyklos vadovybė
minio Sambūrio Valdyba Chicagoj $100.00;
dr. J. Bartkus Chicagoje $15.00; ALTS sky
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
rius Worchester. Mass., ir paskiri asmenys
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis
iš Worchester, Mass., $30.00.
Komitetas, visų organizacijų talkininkau
K. Zanys Londone Fondui paaukojo pen jamas. birželio 13 d., šeštadienį, rengia
kis svarus.
birželio įvykių minėjimą.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ LONDONE

SPAUSTUVEI REIKALINGAS
DARBININKAS
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Nidos
spaustuvei reikalingas darbininkas rinkti
linotipu ir kitokiems darbams.
Kreiptis j Lietuvių Namus (1 Ladbroke
Gardens, London, W. 11).
Jaunam vyrukui būtų proga įsigyti gerą
specialybę. O bet kam tai yra galimybė
prisidėti prie lietuviškos spaudos darbo.

ADRESAI, PINIGAI IR KITA
Pasiskaitome kartais laikraščiuose ir iš
savo patyrimo žinome, kokie nuostabūs
Britanijos laiškanešiai: jie sugeba surasti
adresatą milijoniniame mieste net ir tada,
kai nebūna Įrašyta gatvė! Bet tokie atsiti
kimai labai reti.
Kasdieninė tiesa yra ta, kad ir Britani
jos paštai yra apsikrovę darbu, jiems vis
trūksta darbo rankų, dėl to būna nemaža
skundų, kad laiškai patenka ne ten, kur
reikia, net ir tada, kai adresas labai aiškiai
parašytas. O tam laiškui, kurio adresas bet
kaip sukreivotas. patekti adresatui į ran
kas maža tėra vilties. Dėl to ką nors siųs
dami mums būkite malonūs aiškiai ir tiks
liai rašyti adresą, nes paklydusį laišką sun
ku, tiesiog neįmanoma suieškoti. Jeigu
laiške nieko ypatinga nėra, tai dar pusė
bėdos, jei jis ir dingsta. Bet kaip tada, kai
laiške, pavyzdžiui, siunčiami pinigai?
Taigi, pinigai... Net ir aiškiai adresuo
tuose laiškuose labai nepatartina siųsti pi
nigų. Kai reikia atsiskaityti už „Europos
Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo leidinius,
geriausia pinigus siųsti piniginiu orderiu
(money order) ar pašto orderiu. Kai siun
čiama pašto orderiu, patartina įrašyti, kam
tas piniginis dokumentas yra skirtas (Li
thuanian House Ltd.), ir pagal nustatytas
taisykles perbraukti (cross).

LONDONAS
DAILININKAS Ž. MIKSYS LONDONE
Keletą dienų Londone viešėjo nuolat Pa
ryžiuje gyvenantis dailininkas Žibuntas
Mikšys. Pirmojo savo apsilankymo Brita
nijoje metu dali. Ž. Mikšys didžiausią dė
mesį skyrė Londono muziejams ir galeri
joms.
Dail. Ž. Mikšys pasimatė su savo pažįsta
mais. apsilankė Europos lietuvio redakcijo
je ir kitose lietuviškose Londono įstaigose.

SVEČIAI
Nuolat Vokietijoje gyvenąs Leonardas
Krolius ilgesnes atostogas leidžia Britani
joje pas savuosius. Ta proga pasinaudoda
mas kelis kartus lankėsi Lietuvių Namuo
se susitikti su savo bičiuliais. Puvo pasu
kęs ir į Lietuvių Sodybą.
Iš savo Škotijos į Londoną paviešėti vėl
atvažiavo teatralas Domas Kaniauskas.
Jam irgi rūpėjo apsilankyti Lietuvių So
dyboje, ir jis tai atliko sąskrydžio proga.

paberdamas daug gražių ir padrąsinančių
minčių. Keliems berniukams suteikė su
tvirtinimo sakramentą.
Po pamaldų visi rinkosi į Vyties klubo
patalpas vaišių. Čia garbingąjį svečią ir jo
palydą sutiko Vyties klubo pirmininkas
St. Grybas su duona ir druska.
Klubas neturi tokių didelių patalpų. į
kurias būtų tilpę visi susirinkusieji. Tai
pirmiausia vyskupas ir palyda svečiavosi
su jaunuomene. O kai šie jau pasivaišino
ir pasiklausė vyskupo tėviškų žodžių, ku
riuos jie ilgai ilgai atsimins, tai išbėgo pa
žaisti, o vyskupas atsilankė pas vyresniuo
sius. Čia visi nuoširdžiai vaišinosi, kalbė
josi, dr visi susirinkusieji džiaugėsi, sulau
kę savo Ganytojo.
O kai jau truputį užkando, kun. J. Kuzmickis papasakojo, kaip jis čia atvyko ir
kaip susidarė jo labai plati parapija. Svei
kino Ganytoją ir džiaugėsi jo atsilankymu.
Toliau Ganytoją sveikino bažnytinio ko
miteto vardu J. Micu-ta, DBLS Tarybos
Dalyvė
pirmininkas V. Ignaitis ir Vyties klubo
sekretorius A. Bučys.
Ganytojas pasidžiaugė, kad jis sutinka
mas ir priimamas savuose namuose, kurie,
aišku, atlieka -tam tikrą misiją. Vėliau ap
žiūrėjo
visas patalpas, žiūrėjo jaunimo pa
APRAŠYMO PATIKSLINIMAS
Europos Lietuvio Nr. 20 išspausdintame sirodymo ir nuoširdžiai šnekučiavosi su su
vysk. dr. A. Deksnio vizito Coventryje ap sirinkusiais lietuviais.
Vyskupo laikas buvo labai -ribotas, ir jis,
rašyme per neapsižiūrėjimą praėjo pora
visų išlydėtas, išsiskubino į Leeds.
netikslumų.

Sekančią dieną, sekmadienį, balandžio
19 d., gausus būrys lietuvių su svečiais pa
sitiko vyskupą prie St. Thomas of Canter
bury bažnyčios, kur jaunoji Audrutė Iva
nauskaitė gražiai Ganytoją pasveikino ii'
įteikė jam puokštę gėlių. Po to sekė pa
maldos bažnyčioje, šv. Mišios buvo laiko
mos mūsų kolonijai daug nusipelniusių
Danieliaus ir Janinos Narbutų intencija.
Jie buvo paties vyskupo palaiminti jų si
dabrinių vestuvių proga, ir pašventinti
specialūs jų sidabro žiedai. Taip pat vys
kupas suteikė sutvirtinimo sakramentą
dviems lietuvaitėms. Vėliau sekė vaišės
parapijos salėje, kurių metu Ekscelenciją
pasveikino įvairių organizacijų atstovai ir
labai nuoširdus lietuviams vietos anglų
klebonas. Vietos korespondentai viską ap
rašė spaudoje — net tris dienas po įvykio
vis buvo nuotraukų vietinėj spaudoj su
vyskupu ir tautiniais rūbais pasipuošusių
mūsų jaunuolių, taip pat fotografija šv.
Mišių metu bažnyčioje.

Minėjimas, kaip ir kasmet, vyks dviemis
dalimis:
a) 4.30 vai. p. p. Mostono kapinėse, da
lyvaujant organizacijoms su savo vėliavo
mis, bus padėtas vainikas už išvežtuosius į
Sibirą ir ten žuvusius ir atlaikytos trum
pos pamaldos.
b) 6 vai. paskaita Manchesterio Lietuvių
Socialinio Klubo patalpose, kurią skaitys
svečias iš Bradfordo DBLS Tarybos pirmi
ninkas V. Ignaitis.
Maloniai kviečiami visi į minėjimų atsi
Tarp išvardytųjų asmenų, kurie dalyva
lankyti.
vo vyskupo garbei burmistro suruoštame
Rengėjai
priėmime, praleista: P. Timmins su žmona.
Be to, netikslus yra sakinys ..Priėmime
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ
dalyvavo visi skyriaus nariai ir bažnyti
Birželio 20 d., šeštadienį, „Živilės“ ir niai komitetai“. Sakinys turėjo būti toks:
„Maironio“ draugovės švenčia 8 metų su „Priėmime dalyvavo visi skyriaus ir baž
kaktį.
nytinio komitetų nariai“.
Bus iškilminga sueiga ir vienetų pasiro
dymai.
Po programos bus šokiai.
Sueiga įvyks Manchesterio Socialinio
Klubo patalpose. Pradžia 6 vai. p. p.
Jaunimo, Sielovados ir Spaudos Židinys.
Seses ir brolius ir visą lietuvišką visuo
16 Hound Rd., West Bridgford,
menę maloniai kviečiame atsilankyti.

COVENTRY

NOTTINQHAMAS

„Živilės“ ir „Maironio“ d-vių draugininkai

EEIQH
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. Sna-baitienė.
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

WOLVERHAMPTONAS
DVIGUBA ŠVENTĖ
Vyskupo dr. A. Deksnio lankymosi pro
ga šventė prasidėjo jau šeštadienio vaka
re vaišėmis Danieliaus ir Janinos Narbutų
bute. Dalyvaujant gausiam būriui lietuvių
ir anglų svečių, taip pat vietinės spaudos
atstovams, Narbutai paminėjo savo 25 me
tų vedybų sukaktį.

8 procentai
Grynais mokame už investacijas trumpam arba
neribotam laikui.
Už £1000 sumą investuotojas kas metai gauna
grynų nuošimčių £80. 0. 0.
Nuošimtis išmokamas kas pusė metų arba sykį
per metus, taip, kaip investuotojas pagei—
dauja.
Sumą iki £100 galima atsiimti kiekvienu mo—
mentu.
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO.
421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Tel. 01 739 8734, 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, sutvarkome visus palikimo reikalus.
Išrūpiname giminėms turtą jei kas mirė nesu
daręs testamento.
Padedame INCOME TAX reikalus sutvarkyti.

Nottingham NG2 6AII. Telef. 85738
IŠVYKUS ROMON

Elena ir Jonas Balčiūnai

ITALIŲ

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

SAO PAULO KARDINOLAS
VYTĖNUOSE
Gegužės 15 d. popietį Sao Paulo (Brazi
lijoj) arkivyskupas kardinolas Rossi lan
kėsi lietuvių saleziečių centre Vytėnuose,
lydimas msgr. V. Mincevičiaus.
Kardinolas domėjosi galima saleziečių
pastoracine pagalba Sanpauly esantiems
lietuviams.

Tautieti, ar jau surašei testamentą? Dar
ne? Jeigu dar ne, tai ko lauki? Nelaimė
ateina nelaukta, ir kas po tos nesitikėtos
valandos atsitiks su tavo viso amžiaus su
taupomas? Nebe galvok, o rašyk tuojau.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — St. Joseph's bažn., ge
gužės 31 d., 1 v. p. p.
BRADFORD — birželio 7 d„ 12.30 v.
NOTTINGHAM — St. Patrick's bažn., bir
želio 14 d., 12.30 v.
BRADFORD — birželio 21 d„ 12.30 v.
MANCHESTER — gegužės 31 d„ 11 vai.
ECCLES — birželio 14 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAMAS — gegužės 30 d., 11.15
vai., Židinyje.
J. Vaidutis
NOTTINGHAMAS — birželio 7 d., 11.15
vai., Židinyje.
PADĖKA
DERBY — birželio 14 d.. 11 vai., Bridge
Išvykdami į Kanadą dr atsisveikindami
Gate.
visus bendradarbius ir pažįstamus, širdin
gai dėkojame Bradfordo Lietuvių Vyties
klubo valdybai už gražiai surengtas išleis
tuves ir dovaną. Ačiū šeimininkėms po
nioms St. Jakubėnienei, M. Grybienei, Mi- KAI RENGIATĖS KELIAUTI
chellienei ir J. Traškienei už skaniai paga TAZAB Kelionių Biuras tarpininkauja vi
mintus užkandžius ir puikų stalo papuoši siems, norintiems pakviesti artimuosius iš
mą. Ačiū St. Grybui, kun. J. Kuzmickiui. Sovietų Sąjungos ar kitų kraštų.
D. Banaičiui, Vik. Ignaįčiui ir visiems ki Taip pat parūpina bilietus ir visus reikia
tiems už gražius -linkėjimus. Ačiū J. Žaliui mus dokumentus, keliaujantiems į Rytų
už talką ir ypač ačiū ponams E-urbams už Europą. (Lenkijon siūlome pasinaudoti mū
prieglobstį.
sų „BRITANIA EXPRESS" traukiniu, su

Kun. S. Matuliui, MIC, išvykus Romon
Marijonų generalinės kapitulos darbams,
kurie užtruks apie 2 mėnesius, jį Sielova
doje ir Židinio reikaluose pavaduoja kun.
A. Geryba. Skubiam ir svarbiam reikalui
MĖLYNOSIOS ARMIJOS DIENA
esant, galima kreiptis šiuo adresu: Rev. S.
Gegužės 13 d. salezietiškieji Vytėnai pir
Matulis, MIC, Via della Pineta Sacchetti mą -kartą -naujam centre atšventė Mėlyno
78-A, 00167 Roma, Italy. Tel. 6280.245. Nuo sios Armijos skatinamą Lietuvos pasiauko
liepos 4 iki 18 d.: Casa Tra Noi, Via Monte jimo dieną.
del Gallo, 113, Roma, Italy. Tel. 623-954.
Perskaitęs vysk. Antano Deksnio laišką
ir trumpai nušvietęs akto prasmę, direkto

BRADFORDAS

rius kun. Pr. Gavėnas pravedė bendruome
nės pasiaukojimą Nekalė. Marijos Širdžiai
ir maldą už Lietuvos laisvę.

taupant net £8.0.0. Kelionės metu užtikri
name nemokamą mūsų spec, 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

r*****************************

PO SODYBOS SAULE

Birželio 13 d., šeštadienį, 6 vai. v., Vy
Aišku, kad Lietuvių Sodyba savos sau
ties klube įrengiamas
lės neturi. Lietuviai nupirko ‘e-n žemę su
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS.
visa kuo, kas ant jos yra. Saulė ne lietuvių,
Kun. GERYEOS paskaita ir kt. Kviečia bet ji ties Sodyba švietė jau ir šeštadienį,
mi dalyvauti nariai ir svečiai.
nors ir ne per daug dar drąsiai.
Vyties Klubo Valdyba
šeštadienį, kaip sakoma. Sodyboje buvo
jaunimo diena, nors ir vyresniųjų prisirin
TAIP BUVO SUTIKTI KAZACIOKO
ko visas pulkas, ir jie pulkininką savo tar
ŠOKĖJAI
pe -turėjo. Ir palapinės jau stovėjo ar kai
Gegužės 8 d. į Bradfordą atvyko Raudo
kurios buvo statomos. Ir šokiai buvo pagal
nosios armijos ansamblis pašokti raudonoįsistiprinančią -tradiciją. Ir dvi vėliavos
nojo kazačieko.
plevėsavo ant stiebų — savoji trispalvė ir
Pavergtųjų tautų komitetas suorganiza
angliškoji.
vo prie salės demonstracijas. Tam reika
O kai išaušo sekmadienio rytas laukti,
lui atsispausdino atsišaukimų, kurių pir
kada čia prasidės dar didesnis lietuviškas
majame puslapyje parodyta tikroji Raudo
sujudimas visų bendrai, jaunųjų ir senų
nosios armijos paskirtis: raudonarmiečiai
jų, nebebuvo vėliavų ant stiebų! Stiebų
dainuoja pasistoję ant kaukolių. Kitame
viršūnėse kabalavo užmauti bokalai. Tai
puslapyje nurodyta, kad raudonoji armija
kas gi -taip padarė? Ar ne patys lietuviai
gali užpulti ne tik priešus, bet ir draugus.
pasigenda vėliavos viešuose suėjimuose,
Tik -keletai mėnesių praėjus po revoliuci
-kaiti-k jos kur ners nėra? Taip, patys lietu
jos. ji sutriuškino Gudiją, Gruziją, Ukrai
viai. Tai kas čia tokį piktadarišką veiksmą
ną. Estija. Latvija ir Lietuva to pat sulau
atliko? Tikėkimės, vėliau paaiškės.
kė 1940 metais. Vėliau sekė Bulgarija.
Tuo tarpu artėja vidudienis. Lietuviai
Vengrija. Lenkija, Rumunija, o paskutiniu
dar vis plaukia. Būtų jau ir pamaldų lai
laiku Čekoslovakija. Viso puslapio atsišau
kas. bet vis dar neati-terška londoniškių
kimas baigiamas: pagrindinis komunizmo
autobusas. Yra Manchesteris. Bradfo-rdas.
tikslas yra užvaldyti visą pasaulį, tai kurį
Coventrys. Wolve-rhamptc-na-s, ir kitos pa
kraštą Raudonoji armija dabar užpuls?
rapijos susirinkusios, jei kuri atstovauja
Neleiskite savęs suklaidinti — Raudonoji
ma ir mažesnių grupių, ir štai — Londoarmija turi kitą tikslą. Kas mums atsitiko
nas! Tai pradedamos ir pamaldos berželių
vakar, tas jums gali atsitikti rytoj.
pavėsyje, ir jas atlaiko iš savo bradfordišDemonstrantai turėjo ir plakatų su įvai
kių tolybių atvažiavęs kun. Jonas Kuzriais šūkiais. Apie demonstracijas rašė
mickis, pamoksle iškėlęs mintį, kad lietu
Yorkshire Post. Telegraph & Argus, Sun
vis ne smerkdamas, bet su atlaidumu tu
day Express, buvo pažymėta televizijos
rėtų žiūrėti į lietuvį.
programoj ir pranešta per radiją.
Po pamaldų iki gero popiečio vieni su
važiavusiųjų pasklinda po Sodybos pakraš
MOTINOS DIENA BRADFORDE
čius, dėl 4o klegesio ir -kalbų pilna visur.
Gegužės 9 d. pilna Vyties klubo salė pri Kiti, būreliais susimetę pievelėje ar prie
sirinko pagerbti savo motinų.
pastato, alum ar stikleliais pavilgydami
Minėjimą atidarė Vyties klubo pirminin burną, užkandžiauja visa giminėle krūvoj
kas St. Grybas ir pakvietė kun. J. Kuzrnic- ar aptaria visokiausias idėjas ar pasakoja
kį paskaitos skaityti. Prelegentas pabrėžė, si. kas -kurio miesto lietuviuose nauja. Kas
kad, nežiūrint tai. ar motina yra turtinga, artimiausiu laiku bus Manchesteryje, ir
ar beturtė, ji lygiai myli savo kūdikį, ji ly kas ten iš viso vyksta žmonėse? Kokie ne
giai rūpinasi jo ateitimi.
pritekliai -kartais paliečia Coventrį? Kuo
Po to mažieji apdovanojo savo mamytes gyvas Bradfordas? Kas kam užkliūva Lon
gėlėmis ir išpildė meninę programos dalį: done? Kuo būtų galima paįvairinti tuos
patys mažyliai pašoko Suktinį ir Kalvelį. lietuvių subuvimus Lietuvių Sodyboje?
Algis Silnickas iš Leeds pagrojo smuiku, o Ai, klausimų visuose būreliuose be galo ir
vyresnieji taip pat pašoko tautinių šokių, be krašto! Net ir du buvę kariai, patys vie
šokius akordeono muzika palydėjo Rusi ni du susėdę nuošalyje, susirado sau temą,
nas. Visą programą tvarkė J. Traškienė.
tiesa, seną, bet po stiklelio jiems atgijusią
visu šviežumu, ir jie aptarinėja ją vis vaiz
dingiausiais žodžiais, kurie būrelyje netik
VYSKUPAS APLANKĖ MUS
Gegužės 3 d. Bradfordo ir apylinkės lie tų: -kaip buvo sudrapalytas jų batalionas.
Saulės daug, ai. daug. Ji virto vėžio rau
tuvius aplankė vyskupas A. Deksnys.
Pirmiausia vyskupas, asistuojant kun. donumu apgraibo veidus tų, kurie šį pava
K. Žalaliui ir kun. A. Gerybai, atnašavo sarį su ja dar nebuvo susitikę. Bet dabar
šv. mišias, kurių metu pasakė pamokslą, daugumas jau pasidriekia prie pakalnėlės,

nes DELS pirm. J. Alkis skelbia, kad tuoj
prasidės -tautinių šokių festivalis. Susėdę
ar sugulę čia ir vėl susirinkusieji gvildena
tarpusavy visokiausius klausimus. Bet šo
kėjai jau pasiruošę. J. Alkis pirmiausia iš
leidžia Žiogelių ir Kepurinės sušokti V. Ju
rienės ir P. Senkuvienės vadovaujamus
Londono jaunius. Kol jie po tų šokių ilsisi,
J. Trašk-ienės vadovaujama bradfordiškė
šokėjų grupė sušoka Rugučius ir Žiogelius.
Po jų į aikštę vėl išbėga tie londoniškiai
jauniai Kalvelio ir Oželio šokti. Kai jie
baigia, B. Snabaitienės vadovaujami manchesteriškiai sušoka Malūną, visos progra
mos tvarkytojo J. Alkio vadovaujama londoniškė Grandis Kepurinę, bradfordiškiai
Lenciūgėlį ir Mikitą, manchesteriškiai Su
batėlę. london-iškė Grandis Kubilą ir šustą. Baigia bradfordiškiai Blezdingėle, Jon
keliu ir Žveju. Tų jaunų mergaičių ir ber
naičių lankstumas, jų drabužių margas ža
vumas buvo tikra šventė visiems. Ačiū va
dovams ir šokėjams!
Sočiai prisidžiaugę šokiais ir dėkingai
prisiploję šokėjams, žiūrovai vėl pabyra
kas kur. Saulė krypsta jau į vakarus, lai
kas pabūti trumpėja, bet. žiūrėkite, dar šis
tas ir naujų -atvažiuoja pasisvečiuoti. O ir
šiaip per žmonių daugumą, pasirodo, susi
tinki senų pažįstamų, -kurie nuo ryto čia
buvo, -bet kurių ligi šiol nematei. Deja, ne
bėra jau pakankamai laiko su jais -kaip rei
kiant išsikalbėti, nes laikas namo. Bet kiek
gi šįkart buvo mūsų susirinkę, jei kai ku
rie pažįstami tik į vakarą tepajėgėm susi
tikti? Kai kam atrodo, kad mūsų buvo
daug. Kai -kam atrodo, kad mažiau negu
pernai, ypač senųjų, -kurių dalis aptingsta.
Teisybės, deja, niekas nežino, -net ir Lietu
vių Sodybos vedėjas J. Lūža. Nėra juk bū
dų visiems suskaičiuoti. Išgerta, atrodo,
tiek pat, kiek ir pernai. O kiek valgė pie
tus ir vakarienę? Valgytojų statistika irgi
neduoda tikro vaizdo, nes nemaža lietuvių
jau įprato atsivežti savų valgomųjų gėry
bių, -kaip -kad būdavo lietuviškuose atlai
duose.
Laikas namo, bet kai kas tarpais dar pa
suka ir ten, kur B. Daunorienė apkrovusi
stalą lietuviškomis knygomis. Kai kas ir
nusiperka naujienų.
Laikas namo, deja, laikas, nes saulė jau
nebeaukštai. Tai ir vėl subirbia motorai
autobusų ir privačių mašinų. Kam arčiau,
gal dar sugrįš kitą kartą, kai sužydės da
bar jau žiedus sukrovusieji rododendrai,
arba kai paežerės takuose pradės varlinėti
pu-ntagailviai. -arba kai paaugs Sodybos
bulvės.

(k. b.)

