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Turkijos Aukščiausiojo Teismo Tarybai 
1971 m. kovo 8 dieną panaikinus Bražins
kams palankius žemesnių teismų sprendi
mus, nepaprastai pasunkėjo jų padėtis ir 
susidarė pavojus, kad jie bus išduoti Sovie
tų Sąjungai.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, patyręs apie šį Turkijos Aukščiausio
jo Teismo nutarimą, kovo 8 dieną kreipėsi 
į Turkijos Ministerį Pirmininką tokia te
legrama:

„Prašom Jūsų Ekscelenciją neišduoti

SEPTYNIOS dienos
Indiros Gandi laimėjimas

Nebegalėdama susitvarkyti su opozicija 
ir savo partijos atskilusia grupe, Indijos 
ministerė pirmininkė Indira Gandi paskel
bė naujus parlamento rinkimus.

Ligšioliniame parlamente ji neturėjo 
daugumos. Dabar jos partija surinko dau
gumą ir galės valdyti viena (350 vietų iš 
515).

Turkijos generolų veiksmai
Turkijos karinė vadovybė pareikalavo, 

kad atsistatydintų Suleimano Demirelio 
pirmininkaujama vyriausybė. Demirelis at
sistatydino, ir prez. Sunay, kaip pageidau
ja generolai, turės pavesti sudaryti vyriau
sybę politikui, kuris nėra nei iš kraštutinės 
dešinės, nei iš kairės.

Generolus paskatino pašalinti vyriausy
bę sustiprėjusi veikla kraštutinei dešinei 
atstovaujančios Liaudies išsilaisvinimo ar
mijos, kuri buvo pagrobusi keturis ameri
kiečių karius.

Demirelio vyriausybė nebuvo populiari.

Jaunikliai bus atšaukti
Šiaurės Airijoje (Ulsteryje) teroristai 

pradėjo šaudyti britų karius, daugiausia 
jaunus.

Britanijos vyriausybė nutarė atitraukti iš 
Ulsterio visus karius, jaunesnius kaip 18 
m. amžiaus.

Bėdos įstatymas priimtas
Švedijos parlamentas priėmė bėdos įsta

tymą, kuris veiks iki balandžio 23 d. ir ku
rio tikslas yra, svarbiausia, priversti 47.000 
valstybės tarnautojų baigti streiką, grįžti į 
darbą ir tartis dėl atlyginimų.

Kruvinos sąskaitos Ugandoje
Kaip rašo laikraščiai, Ugandoje (Afriko

je) liejamas kraujas.
Kai gen. Aminas nuvertė prez. Obotę, 

dalis kariuomenės ir kai kurios giminės 
pradėjo priešintis. Dėl to krašto šiaurėje, 
kur daugiausia buvo parodyta priešišku
mo naujajai valdžiai, žmonės esą šaudomi 
be atodairos ir lavonai metami į Nylą kro
kodilams.

Prisaikdintas generolas leitenantas
Sirijos keturioliktuoju prezidentu (nuo 

1943 m.) prisaikdintas gen. lt. Assadas.
Jis prieš ketvertą mėnesių nuvertė ligi 

tol valdžiusią vyriausybę.

Mirė dvigubas kandidatas
JAV mirė buvęs New Yorko gubernato

Vaizdai iš sausio 24 d. demonstracijos Londone, Lietuviai žygiuoja priekyje.

Visi sutartinai
Sovietų Sąjungai Prano ir Algirdo Bražins
kų, pabėgusių į laisvę iš sovietinės prie
spaudos, nes jų išdavimas reikštų abiem 
(tėvui ir 14 metų sūnui) mirtį“. (His Excel
lency Suleyman Demirel Prime Minister of 
Turkey, Ankara, Turkey. We urgently re
quest that the Turkish Government not 
turn over Pranas and Algirdas Bražinskas 
to the Soviets, at whose hands they would 
meet certain death).

VLIKAS prašo visas lietuvių organizaci
jas ir pavienius asmenis skubiai siųsti te-

rius Tomas Dewey, 1944 ir 1948 m. nesėk
mingai kandidatavęs į prezidentus (guber
natorium jis išbuvo 12 metų).

Galimas trečiojo pasaulinio karo židinys
JAV Valstybės sekretorius (užsienio rei

kalų ministeris) W. Rogers pareiškė, kad 
trečiasis pasaulinis karas galėtų kilti, jei 
nepasisektų pasiekti taikos Vidur. Rytuose.

Dabar klimatas susitarti esąs geresnis 
negu bet kada. Tik Izraelis turėtų pasi
traukti iš užimtųjų Epipto žemių.

Kliūtys įstoti
Britanijos prašymas įstoti į Europos Eko

nominę Bendruomenę vis susiduria su kliū
timis.

Ji pati nelinkusi iš pirmųjų metų mokėti 
dideles sumas žemės ūkio politikai remti. 
Ji norėtų, kad Britų bendruomenės kraštai 
turėtų tam tikrų privilegijų. EEB kraštams, 
ypač Prancūzijai, tai nepatinka.

Italai domisi kelio tiesimu
J Sov. Sąjungą atvyko italų misija tartis 

dėl kelio tiesimo apie Maskvą.
Italijos-Sov. Sąjungos biznieriški sandė

riai ’vyksta gerai. Italai pastatė Sov. Sąjun
gai Fiato automobilių fabriką, Sov. Sąjun
ga tiekia Italijai gamtines dujas.

Didžiausia jėgainė
Vakarų Vokietija ruošiasi Weserio upės 

žemupio srityje, tarp Brake ir Nordenha- 
mo, statyti pačią didžiausią pasaulyje ato
mu varomą elektros jėgainę, pajėgią paga
minti 1.300 megavatų elektros.

Jėgainė kainuos 92 mil. svarų ir bus 
baigta statyti apie 1975 m. pabaigą.

Viešbučiai Sibire
Tassas skelbia, kad Sibire pradedama 

vykdyti viešbučių statymo programa. Vieš
bučiai ten reikalingi, nes didėjąs lankytojų 
skaičius ir sukeliama vis daugiau moks
lo įstaigų.

Vienas viešbutis kažkur ten būsiąs stato
mas 24 aukštų ir turėsiąs 1.000 vietų.

Susistumdymas prie ambasados
Kovo 16 d. prie JAV ambasados Maskvo

je įvyko susistumdymas tarp 12 milicinin
kų ię tiek pat ambasados tarnautojų dėl dr. 
Nikintovo, kuris atėjo gauti informacijų 
emigracijos reikalu. Jis su šeima norįs kur 
nors emigruoti ir nebūtinai į JAV.

Vis tiek Nikintovas buvo apgintas nuo 
milicininkų, prabuvo ambasadoje 4 vai. ir 
išėjo. Be kita ko, jis esąs ne žydas.

legramas Turkijos Ministerlui Pirmininkui.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

New Yorkas, 1971 m. kovo 8 d.

VISI SUTARTINAI BRAŽINSKŲ 
REIKALU

Jau žinome, kad Turkijos aukščiausias 
teismas panaikino žemesniojo teismo spren
dimą, kuriuo Pranas ir Algirdas Bražins
kai buvo pripažinti politiniais pabėgėliais. 
Taigi jie atsidūrė pavojuje, kad gali būti 
grąžinti Sov. Sąjungon. Dėl to dabar iš vi
sur į Turkijos ambasadas ir Turkijos vy
riausybei plaukia prašymai neišduoti Bra
žinskų.

Londone toks prašymas European Liai
son Group vardu buvo įteiktas ambasado
riui Zeki Kuneralp. Organizavimo darbą 
atliko DBLS Valdybos sekretorius. Liaison 
Group, kurią sudaro 14 tautybių atstovai, 
pritarė tai minčiai, ir jos delegacija įteikė 
prašymą ir buvo priimta ambasadoriaus, 
kuris pažadėjo raštą perduoti savo vyriau
sybei. Ee kita ko, prašymą parėmė ir dele
gacijoje dalyvavo taip pat ir aukšti britų 
visuomenės atstovai.

Prašyme išdėstytas Bražinskų reikalas, 
kaip jis dabar yra, ir primenama, kad jų 
bandymas pabėgti į laisvę yra tiesioginė 
pasėka padėties Lietuvoje. Lietuva prie
varta įjungta į Sov. Sąjungą. Dabar joje 
vyrauja beteisiškumas, ir nemaža yra to
kių lietuvių, kurie bando pabėgti. Atiduoti 
juos reikštų tarpvalstybiniuose santykiuose 
atsisakyti aukšto principo. Dėl to delegaci
ja ir prašo perduoti tą nuomonę vyriausy
bei, kad Bražinskų pabėgimas yra veiks
mas, kyląs iš beviltiškos politinės padėties, 
kuri yra Lietuvoje.

REIKŠMINGI ŽYGIAI ŠVEICARIJOJE 
DĖL BRAŽINSKŲ

Ryšium ,su Turkijos aukščiausiojo teismo 
sprendimu nepripažinti P. Bražinskui ir jo 
sūnui Algirdui politinių pabėgėlių teisių 
Šveicarijos lietuvių bendruomenė pasiuntė 
Turkijos ministeriui pirmininkui telegra
mą, kurioje prašo jų nieku būdu neišduoti 
Sovietų Sąjungai. Telegramoje nurodoma, 
kad, jeigu turkų vyriausybė išduotų Bra
žinskus, ji sulaužytų nuo amžių galiojan
čią politinių pabėgėlių globos teisę ir pa
žeistų taip pat Europos žmogaus teisių kon. 
venciją, kurią yra pasirašiusi ir Turkija. 
Be to, telegramoje atkreipta dėmesys į tą 
aplinkybę, kad Algirdas Bražinskas yra ne
pilnametis, tik 15 metų amžiaus.

Šveicarų telegramų agentūra savo žinių 
biuletenyje paskelbė apie lietuvių bendruo
menės telegramos pasiuntimą turkų vyriau
sybės galvai. Tą žinią įdėjo visa eilė švei
carų laikraščių.

Ženevoje veikianti Žmogaus Teisių Lyga 
pasiuntė telegramą Turkijos ministeriui 
pirmininkui, prašydama neišduoti Bražins
kų sovietams, o juos teisti, jeigu yra reika
lo. pačioje Turkijoje.

Intervenciją Ankaroje taip pat padarė 
ženeviškė Tarptautinė Juristų Komisija ir 
Pabėgėlių Komisariatas.

SIMAS KUDIRKA KALĖJIME
„New York Times" korespondentas 

Maskvoje atsiuntė savo laikraščiui infor
maciją apie likimą lietuvio jūrininko Simo 
Kudirkos, kuris lapkričio 23 d. bandė pa
bėgti iš sovietų laivo.

Korespondentas aprašo įvykio istoriją ir 
pažymi, kad Amerikos pasienio sargybos 
atsakingi karininkai adm. William B. Ellis 
ir kpt. F. W. Brown už skandalingą pasiel
gimą yra paleisti į atsargą.

Simas Kudirka buvęs suimtas Klaipėdos 
uoste, tuoj pat, kai tik „Sov. Litva“ laivas 
grįžo iš Atlanto. Dabar jis esąs Vilniaus 
kalėjime, kur laukiąs teismo. Pagal sovietu 
teisę jam gresia mirties bausmė. Milicija 
padariusi kratą pas visus Kudirkos gimi
nes, kurių Klaipėdoje gyvena apie 50. Žmo
nai buvę leista pasimatyti su juo tik vieną 
kartą — per N. Metus.

MOKSLŲ AKADEMIJOS SUSIRINKIMAS
Vilniuje buvo susirinkę Lietuvos mokslų 

akademijos nariai.
Pateikta veiklos ataskaita, išklausyta 

pranešimų apie mokslinius tyrimus.

Gerb. p. Emai Linkevičienei, 
Jos brangiam tėveliui —

DAVIDUI WAITSCHIUI mirus, 

širdingai reiškia užuojautą 
Birminghamo Lietuvių Bendruomenė.
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AR S. KUDIRKA GYVAS?

Simo Kudirkos vardas pasaulyje vėl iški
lo š. m. vasarioll ir kitomis dienomis. Va
sario 11 d. JAV žinių agentūra Associated 
Press paskelbė per radijus, televiziją, o va
sario 12 d. ir spaudoje žinią iš Maskvos, 
gautą iš patikimų sovietų šaltinių. Pagal 
juos Simas Kudirka, kuriam JAV-se buvo 
atsakyta globos teisė, esą, gyvena Klaipė
doje, „naujam bute, ir jam negresia joks 
persekiojimas“. Tačiau pagal tuos pačius 
AP sovietų šaltinius, sovietų laivo „So- 
vietskaja Litva“ kapitonas Vladimir M. 
Popov buvęs teistas ir esąs sovietų darbo 
stovykloje.

Vis dėlto žinių agentūrą painformavę so
vietų šaltiniai pridūrę, kad jis „vėliau ga
lėtų būti suimtas“.

AP žinioje iš Maskvos dar nurodyta, jog 
sovietų spauda apie Kudirkos įvykį vis dar 
tylinti.

Simas Kudirka nebegyvas — tokią žinią 
š. m. vasario 12 d. televizijos stotyse New 
Yorke ir kitur paskleidė toji pati Associa
ted Press žinių agentūra. Kitą dieną, vasa
rio 13 d.. „New York Times“ bei kiti dien
raščiai nurodė, jog lietuvių žiniomis Simas 
Kudirka esąs miręs. Tai prieštarauja so
vietų šaltinių pateiktai žiniai, kad Kudir
ka esąs sveikas ir gyvena Klaipėdoje.

„N. Y. Times“ žinioje pažymėta, kad lie
tuvių turimomis „iš patikimų šaltinių“ ži
niomis Simas Kudirka prieš kelias savaites 
miręs Klaipėdos ligoninėje. Šią žinią Assoc. 
Press agentūrai perdavė Amerikos Lietu
vių Akcijos Komiteto pirmininkas Romas 
Kezys, pridūręs, kad Simo Kudirkos mirtis 
tai klausimas, šiuo metu viešai svarstomas.

(ELTA)

WILLIAM P. ROGERS ŽODŽIAI
Ryšium su Vasario 16-sios Lietuvos Ne

priklausomybės atstatymo sukaktimi, Lie
tuvos Atstovas Vašingtone J. Kajeckas iš 
JAV Valstybės Sekretoriaus William P. Ro
gers gavo tokio turinio raštą:

„Lietuvių tautai minint 53-ją Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, turiu didelį ma
lonumą išreikšti Jums geriausius JAV vy
riausybės ir gyventojų linkėjimus.

Lietuvos istorija žymi ilgą kovą prieš 
svetimą įsivyravimą, ši kova 1918 metais 
įsižiebė šviesia tautos nepriklausomybės

Min. Augustas Torma
Kovo 12 dieną Londone mirė Estijos Ne

paprastas Pasiuntinys ir įgaliotas Ministe
ris D. Britanijoje Augustas Torma, pasku
tinis Ealtijos valstybių to rango diploma
tas Londone. Kiek seniau mirus Latvijos 
pasiuntiniui Zarinšui ir prieš 3 metus — 
Lietuvos pasiuntiniui B. K. Balučiui, visų 
trijų Pasiuntinybių reikalus dabar tvarkys 
Charge d'Affairs titulu jaunesni diploma
tai. Laukiame, kad Britų vyriausybė netru
kus pripažins tokį vardą Estijos Pasiunti
nybės patarėjui Ernestui Saraperai.

Ministeris A. Torma buvo gimęs 1895 
m. vasario 19 dieną. Studijavo Petrogrado 
ir Tartu universitetuose teisę, o pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo pašauktas į ru
sų kariuomenę. Revoliucijos metu įsijungė 
į Estijos laisvės kovotojus, o nuo 1919 me
tų kaip karininkas pradėjo diplomatinę kar
jerą. Jis buvo pirmuoju Estijos karo Atta
che Kaune 1919 m. Tose pareigose išbuvo 
iki 1921 m., o paskui Estijos pasiuntiniu 
iki 1923 m. Lietuvos laikinoje sostinėje per 
tą laiką jis gerai išmoko lietuvių kalbą, ku
rios neužmiršo ligi pat mirties.

Po to išbuvo po kelerius metus savo 
krašto pasiuntiniu Paryžiuje, Briuselyje, 
Romoje.

Grįžęs į Taliną, A. Torma buvo kurį lai
ką užsienio reikalų ministerio pavaduoto
ju ir nuolatiniu Estijos delegatu Tautų Są
jungos Taryboje Ženevoje. Per paskuti
niuosius 36 metus jis buvo Estijos Pasiunti
niu D. Britanijoje, čia jis pergyveno aud
ringus II-jo pasaulinio karo metus ir So
vietų invaziją į jo tėvynę ir kaimyninius 
Baltijos kraštus.

Tuo tragišku laikotarpiu A. Torma buvo 
labai susidraugavęs su mūsų ministeriu 
Balučiu. Jie susitikdavo ir tardavosi visais 
mūsų kraštus liečiančiais klausimais. O to
kių reikalų buvo begalės: reikėjo apsaugo
ti Baltijos valstybių turtą vakaruose nuo 
Sovietų kėsinimosi nusavinti, reikėjo rū
pintis, kad Vakarų valstybės nepripažintų 
Baltijos valstybių užgrobimo. Pagaliau rei
kėjo ka nors daryti, kad Baltijos valstybių 
nepriklausomybė būtų atstatyta. A. Tormai 
pavyko išsaugoti Estijos Pasiuntinybės na
mus, kuriuose ir šiandien yra Pasiuntiny
bė. Jam taip pat pavyko iškovoti, kad Esti
jos prekybos laivynas nebūtų atiduotas ru
sams. Baltijos valstybių aukso fondų liki
mas. deja, buvo vienodas.

Šalia didelių gabumu diplomatinėje sri
tyje, A. Torma pasižymėjo ir muzikoje. Per

liepsna, Lietuvai užėmus jai pridedamą 
vietą Europos tautų tarpe. Toji liepsna bu
vo tragiškai užgesinta 22 metams praslin
kus, Lietuvą prievartos būdu įjungus į So
vietų Sąjungą. Nežiūrint to. lietuvių tau
tos dvasia liko nepalaužta, ir niekuomet 
nėra susvyravusi jos viltis atstatyti tautos 
nepriklausomybę. Tas ryžtas ir patriotinė 
laikysena, kurie reiškėsi šio tikslo siekiant, 
buvo paskata visiems, laisvę branginan
tiems.

Amerikos tauta supranta ir pritaria lie
tuvių tautos troškimui būti savo likimo 
tvarkytoja. JAV vyriausybė, visą laiką ne
pripažindama Lietuvos priverstinio įjungi
mo, pareiškia remianti Lietuvos laisvo ap
sisprendimo teisę“.

(Pasirašė): William P. Rogers (ELTA)

DEMONSTRUOS PRIEŠ ANSAMBLĮ
Kovo 9 d. British League for European 

Freedom valdyba paskleidė atsišaukimą, 
kad ta organizacija demonstruos, keldama 
reikalavimą, kad būtų atšauktas Britanijo
je numatytasis Raudonosios armijos an
samblio koncertų turas. Dėl to demonst
ruos ir Britanijos žydai.

Atsišaukime sakoma, kad ryžtamasi de
monstruoti, nes Sov. Sąjungoje persekioja
mos nerusiškos mažumos. Persekiojimą 
vykdo KGB (slaptoji policija), o už jos sto
vi armija. Taigi sovietinė armija yra prie
spaudos simbolis, ir jos ansamblio koncer
tai būtų įžeidimas tūkstančiams pabėgėlių, 
kurie gyvena Britanijoje.

KIEK YRA BAŽNYČIŲ?
Amerikiečių leidžiamasis žurnalas „Eas

tern churches review“ rašo, kad šiuo metu 
Sov. Sąjungoje yra apie 7.500 ortodoksų ir 
kitų religijų bažnyčių.

Žurnalas taip pat nurodė, kad prieš 18 • 
metų, patriarcho Boriso paskelbtais duome
nimis, buvusios 24.000 bažnyčių.

BUS PERŽIŪRĖTAS PAŠTO 
PRISTATYMAS

Britanijoje ipaštas kai kur buvo išnešio
jamas triskart per dieną, o kai kur du.

Po paštininkų streiko ruošiamasi prista
tymą sumažinti.

Pirmiausia tai pajus Londonas.

ilgus metus jis dirigavo Estų chorą, ir tą 
chorą diriguodamas per Estijos nepriklau
somybės šventę vasario 27 dieną gavo šir
dies smūr', nuo kurio ir mirė po dviejų sa
vaičių ligoninėje. Tie lietuviai, kurie gyve
no Londone karo metu, prisimena, kaip A. 
Torma lietuvių draugijoje grodavo ir dai
nuodavo lietuvių tautines dainas, kurių bu
vo išmokęs gyvendamas Kaune.

A. Termos prisirišimas prie lietuvių tau
tos buvo nepaprastas. Jis domėjosi, kas 
vyksta Lietuvoje, ir iš visos širdies norėjo 
lietuvių tautai gera. Vos prieš mėnesį, per 
Vasario 16-tos minėjimą Lietuvių Namuo
se, jis buvo sveikas, nors gal ir prislėgtas, 
kad šį kartą atėjo pas lietuvius be savo 
žmonos, kuri mirė praeitą vasarą. Pasako
jo jis man apie savo jaunas dienas Parnų 
gimnazijoje, kada estai buvo rusifikuojami, 
mokyklose nebuvo mokoma estų kalbos. 
Jis buvo laimingesnis, jo gimnazijos direk
torius leido gimnazistams mokytis savo 
kalbos. Kalbėjome ir apie estų laisvės ko
vas, kurias ir man teko matyti, nes tuo 
laiku teko gyventi Estijoje. Tuo laiku Esti
jos jaunimas, studentija, su jais kartu ir 
jaunasis Torma išsikovojo savo kraštui 
laisvę. Visas jų apsiginklavimas prieš bol
ševikų šarvuotus traukinius ir patrankas 
buvo — patriotizmas, ant rankovės juosta 
ir rankoje šautuvas.

Augustui Tormai mirus, Estija neteko 
gabaus ir pasiaukojusio diplomato, o lietu
viai — nuoširdaus draugo.

J. Vilčinskas
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Kun. St. Ylos istorija
Mūsų skaitytojams, aišku, jau žinoma, 

kad JAV leidžiama serija knygų, pavadin
tų „Krikščionis gyvenime". Apie tų serijų 
nebe kartų jau buvo rašyta, ypač minint 
joje išėjusius naujus leidinius. Tokių kny
gų iki šiol buvo trys. 1970 m. išleistoji ket
virta knyga išsiskiria iš pirmųjų, bent iš 
dalies, savo pobūdžiu. Anos pirmosios buvo 
grynai religinės, o naujausioji susijusi su 
religijos istorija ir ne kur kitur, bet Lietu
voje. Tai kun. Stasi n Ylos knyga Šiluva 
Žemaičių is orijn.'c. pirmoji dalis: reforma
cija ir restauracija (295 psl. kaina 5 dol. 
kietai Įrišta serijiniu viršeliu).

Kun. Stasys Yla dauginusia, tur būt, bu
vo žincmas religi liair raštais, maldakny
gėmis. Dar nepradėjusi šios Knygos skaity
ti lietuvį iš karto gali nustebinti, kad tarp 
mūsų susirado dar vienas istorikas. Toks 
nustebimas, sakytume, turi būti malonus:

LIETUVIŲ SPAUDOS METRAŠTIS
JAVLB Kultūros Fondas išleido „Lie

tuvių Spaudos Metraštį“ už 1968 metus. 
Tai lietuviškos spaudos — knygų, žurnalų, 
laikraščių — bibliografija už įuos metus.

Daug metų, iki pat savo mirties, spau
dos svetur bibliografiją sudarinėdavo vis 
Al. Ružancovas, patyręs specialistas su il
gų metų praktika. Jo darbui niekas neda
rydavo priekaištų, nes jų, tur būt. ir nesu- 
sirasdavo. Dabar jau treti metai išeina kitų 
asmenų sudaryti ir redaguoti tokie biblio
grafijos metraščiai (šį yra paruošę dr. Z. 
Ašoklis. J. Švedas ir J. Valaitis, redakto
rius J. Švedas).

Spauda naujiesiems bibliografijos suda
rinėtojams yra dariusi rimtų priekaištų 
dėl sistemos ir kitų nepateisinamų dalykų. 
Priekaištai ir šįkart galėtų būti maždaug 
panašūs, bet ar yra kokios nors prasmė? 
kasmet tuos pačius dalykus kartoti? Atro
do. kad bibliografai stengiasi užsispyrę 
dirbti be jokios sistemos, būti nesupranta
mi ir nepateisinami. Tai nėra prasmės apie 
tai daugiau ką nors ir šnekėti.

Beje, vieno pavyzdėlio neiškenčiame ne
atžymėję. Bendrybių skyriuje dairėmės ka
lendorių. „Keleivio“ kalendorius įrašytas. 
O kur gi, sakome, dingo Nidos Knygų Klu
bo ir „Europos Lietuvio“ sieninis kalendo
rius? Pasirodo, nedingo — jis įrašytas laik
raščių ir žurnalų skyriuje, štai jums ir 
bibliografinė sistema!

K. Abr. 

K. BARĖNAS

PASIMATYMAS
Laiškas atėjo nelauktas ir, rodos, ne laiku. Sau

sis artėjo į pabaigą, vėjas draskėsi kelias dienas, o 
po to griebė šaltis. Skubi į darbą, ristele bėgi namo, 
kad tik šaltis visiškai nesustingdytų, o vakarais apsi
kamšai langus ir duris ir lauki, kol ateis laikas lįsti į 
šiltą lovą. Veronika net ir lovos šiltumu nepasitiki 
— įsideda dar guminį karšto vandens butelį. Kai lo
va šalta, sako ji, išsiblaškai, kol įšyli, ir paskui dings
ta miegas. O kai ji nemiegojusi išeina į darbą, tai 
dar labiau kabinasi šiurpus šaltis.

Tokiu metu jai ir atėjo tas laiškas. Verute, gir
di, gal jau ir nebeatsimeni Vincės? Vincės Pašukai- 
tės, švilpienės? Mudvi paskutiniame seminarijos 
kurse buvome neperskiriamos draugės, kartu gulėm, 
kartu kėlėm. Aš dabar iš Kanados su vyru atvažia
vau į Londoną, suksime į Paryžių, gal apžiūrėsime 
Šveicarijos kalnus, o bent mėnesį pasėdėsime Ispani
joje. Būtinai atvažiuok į Londoną, šeštadienį Lietu
vių Namuose spaudos balius, būtinai noriu pasima
tyti. Pasirašė: Vincentina Martynienė.

— Ką gi man dabar daryti? — susijaudinusi ji 
klausė Kostą.

— Nieko.
■— Sakai, nevažiuoti?
— Jeigu važiavo iš Kanados, jeigu nori pusę 

pasaulio apsukti, tai gali ir tave aplankyti. Parašyk, 
tegu atvažiuoja. Tau ir kaulai sustings nuo šalčio, 
kol pasieksi Londoną-

Veronikai atrodė, kad parašyti nebėra laiko. 
Dabar ketvirtadienio vakaras. Ryt išmesi laišką, o 
jeigu šeštadienį Londono paštininkai nedirba, tai 
Vincerjtina ir nežinos, kad Veronika rašė. Išvažiuos 
ir sakys, kad išpuiko. Matai, ji iš Kanados nepatin
gėjo atvažiuoti, susirado jos adresą ir parašė ir pa
kvietė pasimatyti. Veronikai svarbiausia, kad ją atsi
minė.

— Pasiųsk telegramą, — pasiūlė Kostas. — Tą 
tai tikrai gaus.

Ne, Veronika nenori telegramos. Laiškas būtų 
kas kita, jame daugiau šilumos. O telegrama — at- 
pylei keletą žodžių, lyg kokį įsakymą. Ne, Veronika 
nenori telegramos.

— Kaip gi tu tokiam šalty važiuosi? — sako 
Kostas.

— Taigi, — sutinka ir Veronika, — pasiutęs 
šaltis, — bet ji negali atsitraukti nuo to laiško. Ne
tiesa, kad jos būtų kartu gulusios, kartu kėlusios, 
kaip Vincė rašo. Pavasarį anais metais ar ne porą 
kartų abi buvo išėjusios maudytis. Tą Vincentiną 
priešpaskutiniam seminarijos kurse prispaudė dide

lė bėda — ji gavo lietuvių kalbos pataisą. Mokytojo 
nepatenkino ir jos rašto darbų turinys ir rašyba. Ta
da atėjo Vincentinos motina pas Veronikos motiną, 
pakalbėjo vienos dvi ir sutarė- Mokestis penki litai 
kas savaitė, ir Veronika turi kasdien ateiti ir pamo
kyti pataisininkę. Ir motina ir Veronika sutiko, kad 
penki litai jų gyvenime — didelis dalykas. Jos abi 
apskaičiavo, kiek susidarys savaičių, ir joms išėjo 
didelis pinigas, didesnis negu iš tiesų Veronika ga
vo. Mat, pačiam viduvasary Vincentina dviem savai
tėm su tėvais išvažiavo į Palangą. Vincentinos mo
tina tada apsvarstė su Veronika, kad galimą gi su
rasti išeitį. Kai Vincentina pailsėjusi sugrįš, kas čia 
atsitiks, jei Veronika kasdien ją truputį ilgiau pamo
kys? Pailgins po pusvalandį ar po valandą kiekvie
ną pamoką ir pasivys. Kai Veronika dabar prisime
na aną vasarą, tai ir nusišypso. Ką gi jos su Vincen
tina turėjo pasivyti? Ji turėjo bėgti mokyti net ir sek
madieniais, ir Veronikos motina sakė, kad šventą 
dieną išeina tikras kemeras. Ar Vincentinos motina 
duos jai valgyti, ar ne? Kartais pasikviečia prie sta
lo, bet ne visuomet. Veronikos motina šventą dieną 
irgi šį tą geresnio pagamindavo valgyti. Jeigu Veru
tei duos svetur, tai po papildomą kąsnį išeis namuo
se kitiems. O jeigu ji pareis išalkusi ir namie nieko 
neras? Be to, išverdi bulves, tai jos atšąla, kurk ugnį 
ir vėl šildyk. Veronika ir šaltas suvalgytų, kai alka
na, bet ir motina turi širdį: mergaitė pareina neval
giusi ne iš kokio nors išdykumo — ji dirba. Kai pa
sibaigs vasara, ji atneš litų. Sutarta, kad visus išmo
kės rudenį, nes dabar Vincentinos tėvas pakeltas į 
pulkininkus leitenantus, gaus daugiau atlyginimo, 
bet pakėlimui aplaistyti išėjo daug pinigų. Atsigaus 
jų kišenė tik rudenį.

— O jeigu jų kišenė ir rudenį neatsigaus? — 
abejojo Veronikos motina. — Visą vasarą lakstysi, 
šitiek laiko sugaiši...

Veronikos motinos abejonės sustiprėjo, kai 
Vincentinos tėvai važiavo į Palangą. Jeigu važiuo
ja, tai turi pinigų. Palangoje, tikriausia, niekas ne
laukia rudens, kol atsigaus kišenė. Matyt, tų abejo
nių įtakoj motina ir išsiuntė Veroniką atgal į Vin
centinos tėvų namus tą patį vakarą, kai tik ji par
nešė žinią, kad jos mokinė išvažiuoja į Palangą.

— Tegu duoda nors penkis litus, — sakė moti
na. — Man dabar labai reikia pinigų. Ateis savinin
kas, už gryčią nemokėta.

— Mama tyčia mane varai, — gynėsi Veroni
ka.

— Aš tau sakau, kad man reikia pinigų, vaike
li.

— Tai eik pati. Ką gi aš sakysiu?
Bet ji išėjo ir visu keliu svarstė, kaip pradėti 

kalbą ir ką sakyti. Motina susitarė ir sutiko vienaip, 
o ji dabar bėga prašyti. Jai palengvėjo, kai nuėjusi 
susitiko Vincentiną, o ne jos motiną.

— Žinai, Vince... — pradėjo ji.
— Kas čia, kas čia dabar atėjo? — atsišaukė 

iš virtuvės motina-
— Veronika, -— atsakė Vincentina.
— Aš atėjau pakalbėti.
— Ar iš namų tave išvijo? — atėjusi paklausė 

motina, nes jau temo.
— Aš atėjau pinigų, — stačiai atsakė Veroni

ka. Visi susidėstytieji sakiniai dingo. Ji žadėjo pir
ma pakalbėti su Vincentina. Tegu Vincentina nuei
na ir paprašo motiną. Net jei ir motina būtų įleidusi, 
ji ruošėsi vis tiek pinigų prašyti per Vincentiną. Bet 
viskas dabar susimaišė.

■— Kokių pinigų? — paklausė Vincentinos mo
tina.

— Mama sako, gal nors penkis litus, — skubė
jo Veronika. — Jai už gryčią reikia mokėti. Ateina 
savininkas, bet ji nesudaro pinigų...

— Mmm, — numykė Vincentinos motina, pa
stovėjo tylom ir iššlepsėjo iš prieangio, liepusi pa
laukti. Vincė buvo dingusi.

— Mes su motina buvom kitaip sukalbėjusios, 
— sugrįžusi šaltu balsu pasakė Vincentinos motina 
ir padavė pinigus. — Tavo mama nesilaiko susitari
mo-

Tuomet Veronika, bėgdama su saujoj ap- 
gniaužtu pinigu, irgi kaltino savo motiną. Vienaip 
sutarė, o dabar Veronika turi akis žibinti. Kol ji 
parbėgo, užėjo visiška naktis. Kelias tolimas, iš gat
velės į gatvelę suka ji ir bijo. O jeigu kas sustabdytų: 
duok še pinigus?

Taip, kelias tolimas, ir Veronika bėgo ir bėgo 
kasdien visą vasarą. Vincentina išlaikė pataisą. Jos 
motina apmokėjo pinigus, tik Veronika nebeatsime
na, kaip jie buvo sunaudoti. Tur būt, taip ir išėjo — 
litas šen, litas ten. Giliau atmintyje pasikrapščiusi. 
Veronika sustojo ties kumpiu. Jai rodos, kad už da
lį tų pinigų motina nupirko gražų kumpį. Šventės 
dar buvo toli, ir jie po truputį suvalgė tą kumpį iki 
advento. O Veronika atsimena tą kumpį, tur būt. 
dėl to, kad tokių dalykų motina nepirkdavo vasarą 
ar rudenį. Kumpis — per prabangus dalykas, ir tik 
šventėms jį galėjai valgyti.

Gavusi rudenį tą Veronikos uždarbį, motina ne
išlaikė. Susidėjusi kišenėn pinigus, ji čiupo peilį ir 
išbėgo darželin, o grįžo su glėbiu gvaizdikų.

(Bus daugiau'

kuo daugiau žmonių tyrinėja mūsų praei
tį, tuo geriau. Bendrinių istorijų jau turi
me ir šiokių ir kitokių, dar vis jų naujų ra
šoma, dėl to malonu, kad ne mažėja, o dau
gėja įvairių istorinių monografijų skaičius, 
nagrinėjami ir specialesni istorijos klausi
mai. kaip šiuo atveju yra padaręs kun. St. 
Yla. Kuo daugiau istorijos, žinių apie pra
eitį, tuo aiškiau bus, kur buvome ir kur 
esame.

Beje, apie kun. Stasį Ylą istoriką. Iš kny
gos įvado aiškėja, kad jam buvo iškilęs rei
kalas parašyti knygutę apie Šiluvą. Berink
damas tam reikalui žinias, jis pradėjo vis 
labiau domėtis šia tema, ir matote, kas at
sitiko. Viena knyga, štai, jau išėjo, o kita 
dar išeis.

Šitoje pirmojoje knygoje, davęs žinių 
apie pačią Šiluvą — apie jos geografinę 
padėtį, jos istoriją, — autorius pereina 
prie savo tiesioginio tikslo — su Šiluva su
sijusios religinės istorijos. Štai Šiluvos stei
gėjas, Vlniaus pilininkas ir didžiojo kuni
gaikščio vietininkas Smolenske, ir jo visa 
giminė, vadinusis Gedgaudais, Gedigau- 
įais, Gedigoldais. Gedegavtais. Gelgudais. 
Kas jų ką padarė, kiek svorio turėjo, ką 
gynė ir ką pasmerkė — taip, tai istorija, 
nes tie didikai, pasirodo, kaip tik kūrė is
toriją —■ vertė savo valdomuosius žmones 
priimti religijas, į kurias jie buvo perėję, 
ir atmesti tas, kurių jie nenorėjo. Taip, 
toks buvo pasaulis, ir iš kun. St. Ylos isto
rijos jis prisistato mums su visomis smul
kiomis detalėmis, nes autorius jų daug pri
sirinko iš gausios literatūros ir archyvu. 
Pastatytosios bažnyčios būdavo didikų 
nuosavybė, tai ir jos pereidavo kartu su di
dikais iš vienos religijos į kitą.

Marga ta Šiluvos istorija, kaip ir ją val
džiusių didikų. Ji buvo katalikiška. Paskui 
į jos gyvenimą ėmė maišytis liuteronai, 
kalvinai. Paklydėliai, kaip sakoma, vėl 
grįždavo į savo buvusį tikėjimą. Vykdavo 
religinės kovos, būdavo kovojama dėl baž
nytinės nuosavybės. Taigi margo gyvenimo 
būta Lietuvoje, ir stiprūs vėjai dažnai už
kliudydavo taip pat ir Šiluvą. Ta marga is
torija baigiama knygoje su 18 amž. pabai
ga.

Eeje, ši istorija gausiai iliustruota didikų 
atvaizdais, pastatų, įvairių dokumentų, ant
spaudų.

K. Abr.

PASIPŪTĖLIAI LIETUVOJE
„Nepriklausomos Lietuvos“ (Kanada) 

nuolatinis bendradarbis Al. Gimantas sa
vo straipsnyje apie turistines keliones į 
Lietuvą rašo:

„Ten Lietuvoje daug kam krenta į akis 
atvykusiųjų perdėtas išdidumas, pasipūti
mas, svetimos manieros, demonstravimas 
savojo suamerikonėjimo ar sukanadėjimo. 
Daug perdėtos vaidybos, kažkokio vaizda
vimo, manija perpinto, gal net su pusiau 
paniekinančiu žvilgsniu aplinkai, taigi Lie
tuvoje gyvenantiems tautiečiams.

„Klausiamas apie išeivių veiklą, viską 
piešia negatyviomis spalvomis. Parapijos 
— nutautėjimo vaizdas, veiksniai ir visuo
menės vadai. — tarpusavy pešasi, nesuta
ria, vyksta nuolatinės intrygos. Veiksniai, 
esą. draudžia vykti tėvynėn, bet jis, štai, 
didvyris, nepaklausęs ir tiek.

SEPTYNI REDAKTORIAI
. Jau esame rašę, kad nuo N. Metų pasi
traukė australiškio bendruomeninio laik
raščio „Mūsų Pastogės“ redaktorius V. Ka
zokas.
. Dabar po pašto' streiko mus pasiekęs to 
laikraščio šių metų Nr. 1-2 rodo, kad reda
gavimą perėmė net 7 asmenų kolegija, ku
rią sudaro A. J. Jūragis, E. ir J. Jonaičiai, 
A. Laukaitis. A. Mauragis ir M. ir J. Sla
vėnai.
' Nuo N. Metų pakelta ir laikraščio prenu
meratos kaina.

MIRĖ ALG. ŠIMKŪNAS
; „Mūsų Pastogė“ rašo, kad sausio 8 d. ras
tas bute negyvas Australijoje plačiai žino
mas dailininkas Algirdas Šimkūnas (buvo 
gimęs 1927 m. kovo 19 d. Gatakiemyje, Sal
dutiškio valse., Utenos apskr.).
, Dailės studijas pradėjęs Vilniuje, studi
javęs dar Freiburge, pripažinimo susilaukė 
ąavo spalvingomis ir originaliomis kompo
zicijomis Australijoje, kur dalyvavo dau
gelyje pairodų.

P. DEBESIS „TRAVIATOJE“
Povilas Debesis dainavo „Traviatos“ 

Spektaklyje Urugvajaus operos teatre.
: Jis dirba ir vietos lietuvių bendruomenė

je.
į ----------- -------------------

DR. V. BARANAUSKAS
Vilniaus universitete disertaciją apgy

nė ir daktaro laipsnį gavo ekonomistas do
centas V. Baranauskas.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
BOSTONAS PAMINĖJO P. VAIČIŪNĄ
Bostono lietuviai Kultūriniame subatva- 

karyje paminėjo poeto ir dramaturgo Pet
ro Vaičiūno 80 m. sukaktį. Rašytojas Ant. 
Gustaitis skaitė apie jį paskaitą, o vaidin
tojai suvaidino ištraukas iš „Naujųjų žmo
nių“ ir „Tuščių pastangų“.

P. Vaičiūnas mirė Lietuvoje 1959 m.

MAŽVYDAS ANGLŲ KALBA
Olandų leidykla „Van Gorcum“ naujai 

išleido Martyno Mažvydo Katekizmą ang
liškai. Jį parengė lituanistas amerikietis 
profesorius Gordonas B. Fordas.

MOTOCIKLAS LAGAMINE
J. Ladyga (Kanada) per Montrealio tele

viziją parodė savo naują išradimą: j nedi
delį lagaminą sudedamą motociklą.

LAIMĖJO YVAZAS YOTSSYAVLOIIAS...
Las Vegas, Nevadoje, sausio 23 d. vyko 

tradicinis JAV ir sovietų boksininkų rink
tinės mačas. Rusai pripažino („Tiesa“, sau
sio 26 d.), kad amerikiečiai boksininkai žy
miai išaugę, tačiau laimėjo ne jie, bet so
vietų rinktinė santykiu 6:5. Iš keturių so 
Vietų rinktinės debiutantų — naujokų vie
nas geriausiai pasirodžiusių buvo kaunie
tis Juozas Juocevičius. Sovietų S-gos čem
pionas, taškais laimėjęs prieš amerikietį 
Larry Ward. Pasirodo, kad lietuvis rezul
tatą buvo persvėręs 5:4 sovietinių boksinin
kų naudai.

Iš Las Vegas sovietiniai boksininkai- ke
liavo į Denver, Colorado, kur vietos boksi
ninkus nugalėjo santykiu 4:1. Šį kartą ir 
Vėl laimėjo Juozas Juocevičius, po 1 min. 
49 sek. nokautu paguldęs Jim Farrell. Apie 
Las Vegas rungtynes rašydamas, „N. Y. 
Times“ sausio 24 d. paminėjo ir Juocevi- 
čiaus laimėjimą, jo pavardę pažymėjęs: 
Yvazas Yotssyavlohas... (ELTA)

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
1 1948 m. Anglijoje gimęs inž. Ladas Ma
rius Giriūnas baigė bakalauro laipsniu Mc 
Gili universitetą Kanadoje.

L. M. Giriūnas aktyviai reiškiasi lietu
viškoje veikloje.

A. STEMPUŽIENĖS KONCERTAS
Clevelande (JAV) gyvenanti dainininkė 

A. Stempužienė davė lietuviškų dainų ir 
operų arijų koncertą, simfoniniam orkest
rui pritariant, amerikiečių publikai Miami, 
Floridoje.

S. KUDIRKOS TRAGEDIJAI 
PAVAIZDUOTI

JAV gyvenantis latvis dailininkas Ansis 
Berzins paruošė raižinį Simo Kudirkos tra
gedijai pavaizduoti.

A. Eerzins jau seniai bendradarbiauja 
savo meno darbais lietuvių knygoms iliust
ruoti.

IZ. MOTIEKAITIENĖS MOKYKLA
Buvusi Kauno operos solistė Izabelė Mo

tiekaitienė jau dešimt metų kaip vadovau
ja dainavimo mokyklai Chicagoje. Ji pati 
moko dainavimo, o jos sūnus moko skam
binti pianinu.

IR RŪTA
Žinomoji Amerikos kino artistė Rūta Lee 

Kilmonytė kalbėjo Los Angeles lietuvių de
monstracijose, protestuojant dėl Simo Ku
dirkos išdavimo Sov. Sąjungai. Demonst
rantai ta proga budėjo apie 100 vai. prie 
vietos federalinio pastato, tuo pareikšdami 
savo protestą.

MŪSŲ DIPLOMATAI AMERIKIEČIŲ 
ŽURNALE

Gruodžio mėn. garsusis „The Wall Street 
Journal“ (JAV) per kelis puslapius išsi
spausdino savo štabo nario Felix Kessler 
straipsnį iš Londono apie Baltijos valsty
bių diplomatus Did. Britanijoje. Straipsny 
žurnalistas supažindina savo skaitytojus su 
dabartiniais Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatais.

Straipsnyje pabrėžiama, kad Estijos pa
siuntinys Augustas Torma (dabar jau mi
ręs) nurodė, jog pasaulis yra Baltijos vals
tybėms skolingas šiek tiek teisingumo, ta
čiau „mes turime tik tiesą, o ne jėgą savo 
pusėje. Gal aš ir nebesulauksiu, tačiau tu
rės įvykti pasikeitimai. Padėtis, kaip dabar, 
negali tęstis“, pareiškė ministeris Augus
tas Torma.

Chicagos „Naujienos" plačiai atpasakojo 
tą straipsnį.

DR. A. AVIŽIENIO IŠRADIMAS
Mokslininkas dr. Algirdas Avižienis, dir

bąs Los Angeles (JAV) sprausminių va
riklių laboratorijoje, išrado naują sudėtin
gą kompiuterį STAR (Self Testing and Re
pairing), kuris dabar užimąs 100 kubinių 
pėdų, bet Avižienis galvoja, kad aparatas 
galės būti sutalpintas į 2 kubines pėdas ir 
tereikės jam 50 vatų elektros energijos.

Tas mechanizmas yra svarbus erdvės ke
lionėms, žemėje tikrinant už garsą greites
nių lėktuvų skridimą, taip pat padės mo
derniems ligoninių įrengimams.

Šitą mokslininko išradimą plačiai aprašė 
„Time“ žurnalas.

M. STANKŪNIENĖS PARODA
Dail. Magdalenos Stankūnienės dailės 

darbi! paroda buvo atidaryta sausio 16 d. 
Čiurlionio galerijoje Chicagoje. Joje buvo 
išstatyta daugiau kaip 40 įvairaus žanro 
paveikslų

Kurį laiką M. Stankūnienė yra gyvenusi 
Anglijoje, bet ėmė kurtis tik nusikėlusi į 
Ameriką.

A. HERMANAS MANHEIME
Artūras Hermanas, buvęs Vasario 16 

gimnazijos auklėtinis, pernai baigė aukš
tuosius mokslus Muencheno u-te ir pradėjo 
dirbti bibliotekininko darbą Mannheime 
(Vokietijoje).

O. VALYTĖS PAREIGOS
JAV Ona Valytė buvo paskirta atsakin

gom chemikės pareigoms General Electric 
kompanijos centre New Yorko valstijoje.

O. Valytė ruošiasi įsigyti magistro laips
nį, tai darbdavys sudarė jai sąlygas, kad 
dirbdama galėtų ir mokytis.

MIRĖ DR. V. LITERSKIS
Chicagoje (JAV), sulaukęs 61 metų am

žiaus. mirė dr. Vladas Literskis. Nepriklau
somybės laikais jis ėjo technologijos fakul
teto vyr. asistento pareigas.

Pasitraukęs iš Lietuvos, mokytojavo Gre- 
veno. Blombergo ir Augustdorfo lietuviško
se gimnazijose ir kurį laiką buvo Vasario 
16 gimnazijos direktorius. Emigravęs į 
JAV. dirbo Illinois univ. mikrobiologijos 
skyriuje vyr. asistentu. Taip pat dalyvavo 
visuomeniniame darbe ir bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ RADIJAS
Urugvajaus lietuviai turi sekmadieniais 

lietuvišką radijo valandėlę.
Rūpinamasi gauti dar ir kitą radijo sto

tį, kad jie galėtų pasirinkti patogesnes va
landas klausytis programų.

FRONTO BIČIULIŲ TARYBA
Lietuvių Fronto bičiulių tarybą Amerikoj 

sudaro dr. K. Ambrozaitis, dr. P. Kisielius, 
dr. A. Razma. L. Valiukas, dr. Z. Brinkis, 
dr. A. Klimas, P. Narutis. L. Prapuolenis, 
A. Sabalis ir žurnalo „Į Laisvę“ redakto
rius J. Kojelis. Tarybos pirmininkas yra 
dr. P. Kisielius.

D. KUCĖNIENĖS KONCERTAS
Akademinio žurnalo „Lituanus“ iniciaty

va Chicagoje sausio 24 d. buvo surengtas 
solistės Dalios Kučėnienės koncertas, pianu 
palydint komp. Dariui Lapinskui.
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LIETUVA IR BENDRIJA
Gerb. H. Gasperas š. m. „Europos Lietu

vio“ 1 numeryje neigiamai atsiliepė apie 
naujai įsteigtų Anglijos Lietuvių Katalikų 
Bendrija ir Bažnyčios reikšmę Lietuvos gy
venime. Tai duoda progos ir kitiems prasi
tarti, pažymint vieną kitą dalyką.

Bendrijos kilmė ir siekiai
ALKB yra ne kas kita, kaip padalinys 

Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos. Ją 
įsteigė viso laisvojo pasaulio liet, katalikų 
atstovai, susirinkę į Romą 1970 m. liepos 9 
d. Anglijos lietuvius burtis į ALK Bendriją 
paskatino vysk. dr. Ant. I,. Deksnys. Glo
baliniam ir regionaliniam apsijungimui 
akstinas buvo antrasis Vatikano susirinki
mas.

Ko ALK Bendrija siekia? Atsako jos 
įstatų 1 nr.: „ALK Bendrijos ir jos padali
nių tikslas yra glaudžiai sujungti visus šio 
krašto katalikus, keistis su viso pasaulio 
lietuviais katalikais jų veiklos bei patyri
mo žiniomis, įsijungti pagal Antrosios Va
tikano Santarybos nuosprendžius tiek dva
siškiams, tiek pasauliečiams į apaštalavi
mo ir sielovados darbą, neišskiriant ir aps
kritai lietuviškos tautinės, socialinės, kul
tūrinės veiklos, joje darniai bendradar 
biaujant su visa organizuota ir neorgani
zuota lietuviška visuomene, kuri religijos, 
Bažnyčios ir Lietuvos laisvę laiko esminiu 
gėriu“. .

Pagal įstatus ALK Eendrijos nariais ga- 
li’būti visi šiame krašte gyvenantieji kata
likai ir jų kad ir mišrios šeimos. Taigi pri
vilegija, o ne prievolė. Laisvė, o ne prie
varta.

Al. < Bendrijos padalinius sudaro liet, 
parapijos, misijos arba kolonijos. Jose dar 
naus bendradarbiavimo dvasioje yra sufor
muojamos vietinės tarybos, o visai Angli
jai Krašto Taryba. Ir čia niekas nieko ne
siekia paglemžti. Tik kviečiama ir duoda
ma visiems galimybės jungtis į pozityvi; 
lietuviškai religinį darbą.

Palaikymas ryšių su kitomis tikybomis 
plaukia iš Antrosios Vatikano Santarybos 
minties. Tie ryšiai jau ir lietuviškoje patir
tyje pasirodė esą sėkmingi ir džiuginantys.

Steigiamajame ALK Bendrijos suvažia
vime Nottinghame praeitų metų lapkričio 
28 d. (ne gruodžio 5 d., kaip rašo H. G.) 
buvo priimti ne tik Bendrijos, bet ir jos 
Fondo įstatai. Fondo pajamos irgi nėra 
prievartinės, bet laisvos: laisvos aukos, pa
likimai, dovanos ir t. t. Fondo antrašas: 
16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH. Fondo turtas panaudojamas pa
gal jo įstatų 3 ir 4 numerius: „...ALKB 
uždaviniams Lietuvos religinei šalpai, sti
pendijoms, Vakarų Europos Lietuvių Vys

Po Chicagos dangum
Baisios tragedijos. Mūsų mažos tautos 

tragedijos tęsiasi Lietuvoj ir šiapus. Ma
žėja mūsų brolių ir sesių visur: vieni kuria 
mišrias šeimas, kiti nebenori vadintis lie
tuviais, treti naikinasi visokiais nuodais. 
Skauda širdis, kai matai universiteto 
slenkstyje lietuvį studentą jau nuodų ap
imtą! Štai Čikagoje tie baisūs nuodai visiš
kai du jaunuolius sunaikino — daktarų sū
nų Raimundą Rimkevičių ir šviesių moky
tojų Šerelių dukrą Dalią.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.H 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

v Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
l'r SIUNTINIŲ SKYRIUS

i į.:
' yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 

per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudoja, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvi“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tun pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

kupo ypatingiems reikalams ir kitoms būti
nybėms. Panaudojimo reikalą ir apimtį 
sprendžia ALKB prezidiumas, eventualiai 
su patikėtiniais“.

Ką remti, kaip visuomet, laisvai pasi
rinks patys tautiečiai. Vieni rems vieną 
Fondą, kiti kitą arba abu. o treti — nei vie
no.

Lietuviškas bažnytinis darbas priklauso 
ne tik vieniems kunigams, bet ir visiems ti
kintiesiems. Tai nėra naujas dalykas, ta
čiau jis ypatingai pabrėžtas pastarosios Va
tikano Santarybos.

Keletas kitų pastabų

1. Kiek Lietuvos Eažnyčia ėjo su tauta, 
kalba eilė straipsnių ir knygų. Be to, ir pa
tys esame patyrę.

Mūsų iškilusis istorikas prof. dr. Zeno
nas Ivinskis juk čia pat, Lietuvių Sodybo
je, yra plačiai ir įtikinančiai nušvietęs „Ka
talikybės reikšmę lietuvių tautai, žvelgiant 
iš praeities į ateitį“. Paskaitą galima leng
vai rasti londoniškiame leidinyje „Už ge
resnį pasaulį“. 105-129 psl. Tarp kitko, pro
fesorius sako: „Jeigu rusinimo orgijoje lie
tuviai tada atlaikė ir sudarė tvirtą pylimą 
rusinimui, tai pirmoje eilėje tas įvyko to
dėl. kad jie buvo katalikai... Gausiose savo 
vyskupijos parapijinėse mokyklose Valan
čius jau buvo išmokęs lietuvių liaudį skai
tyti, ir žmonių mokėjimas skaityti tapo ga
na svarbus ir paties tautinio atgimimo 
veiksnys. Ką gi būtų galėję daug reikšti vi
joki raštai, lietuviškos knygelės ir vėliau 
laikraščiai, jeigu nebūtų mokėję paskaity
ti“ (123 psl.). „Vyskupas Valančius buvo 
pirmasis, kuris tautą nukreipė spausdintis 
slapta savo knygas Prūsuose, ir jis tuojau 
vieną po kitos parašė devynias. Tilžėje iš
spausdintas knygutes, kuriose buvo išdės
tyta lietuvių laikysenos ir jų kovos progra
ma“ (124 psl.). „Valančius jau jungė drau
gėn religinį ir tautinį pradą, nes religija ir 
tautybė turėjo reikšti pilnutinį lietuvių 
tautos atgimimą“ (125 psl.). O Valančius 
nebuvo paskutinis panašus dvasiškis... — 
Z. Patirgas Vokietijoje leistame „Naujaja
me Gyvenime“ per eilę numerių gana iš
samiai yra nušvietęs mūsų dvasiškijos nuo
pelnus Lietuvos atgimimui. Mūsų žymu
sis filosofas prof. dr. Antanas Maceina savo 
naujausiame veikale „Bažnyčia ir pasau
lis“. 114 psl„ pabrėžia: „O jeigu dvasiškijos 
įnašas tautinės mūsų sąmonės išvystymui 
bei valstybės puoselėjimui iš tikro buvo 
didžiulis, tai tik todėl, kad čia buvo ugdo-

Yra ir daugiau, kurie eina pačioj jau
nystėj į mirtį.

Nauji talentai. Vasario 11 d. Valparaiso 
universitete gerais pažymėjimais muzikos 
mokslą baigė Raminta Lampsaitytė, kuri 
Chicagoje davė jau vasario 21 d. pianino 
koncertą. Mes džiaugiamės Ramintos dide
liu talentu jau kelintą kartą, o dabar turi
me jau ją aukštąjį mokslą baigusią. Talen
tų maža čia tėra, todėl LF turėtų skirti 
premijas jiems. O kol kas niekas nesirūpi
na talentų ugdymu!

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas 
įvyks 1972 m. Chicagoje. Išleistas jau ati- 
šaukimas, kad visi rengtųsi jame dalyvau
ti ir jį paremti. Bet iškilo protestų banga, 
kad rengimo komitetas su pirm. R. Saka- 
dolskiu priešakyje norįs atsikviesti iš oku
puotos Lietuvos jaunimo atstovų ir leisti 
čia jiems pasireikšti. Organizacijos tokį 
kongresą, sako, rengiasi ignoruoti, kongre
se nedalyvauti ir jo neremti, kol komitetas 
viešai šio užsimojimo neatšauks.

Dainų šventė. Šią vasarą turėsime dainę 
šventę. I ją suvažiuos 1500 dainininkų iš 
Amerikos ir Kanados. Dainuos ir mokslei
vių chorai. Gaila, kad šventė vyks sename 
pastate. Neseniai vėl pastatytas didžiau
sias Me Cormick Place pastatas. Ta senoji 
salė talpina 4.500 žmonių, o šventėn lietu
vių susirenka iki 9-10 tūkstančių.

Muz. Armonas bus vyriausias šventės va
dovas. Programa dar neaiški.

Balfas. Chicagos apskrityje vykdytasis 
piniginis vajus užbaigtas. Surinkta šį kartą 
24 tūkstančiai dolerių. Vajus baigtas vaka- 
•u Gimimo parapijos salėje, vadovaujant 
žurn. Vyt. Kasniūnui. Padaryti pranešimai 
apie rinkliavą, padėkota rinkėjams. įtei
kiant net dovanų knygomis. Pobūvy buvo 
ir kon. P. Daužvardis, kuris pasakė kalbą.

Miesto Tarybos rinkimai. Vasario 23 d 
čia buvo miesto tarybos narių rinkimai. 
Miestas ką tik buvo iš naujo pertvarkytas 
apylinkėmis, lietuvių kolonija Marquette 
Parke perskelta per pusę. Todėl dabar 13 
ir 15 apylinkės sudarytos, o tai sumažino 
lietuvių iėgas. Rungėsi net 3 lietuviai: Ok- 
sas, J. Bacevičius ir Janulis, bet visi pra
laimėjo.

Bal. Brazdžionis
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mas ne tik lietuviškumas, bet kartu ir at
sparumas ortodoksijai“.

2. Ar liet. Bažnyčia už laisvę, ar vergiją? 
Manytume, kad ir be atsakymo aišku.

3. Lietuvos pavergėjai katalikybės reikš
mę supranta ir visais būdais stengiasi pa. 
laužti. Būtų skaudu ir kenksminga, jeigu 
tremtyje, išeivijoje nebepajėgtume tos 
reikšmės suprasti. Būtų skaudu, jeigu ne
bevertintume Kražių kankinių, o ypač pas
kutinės okupacijos nukankintų katalikų, 
pradedant eiliniais ir baigiant vyskupais.

4. Lietuvybės ir katalikybės ir bendrai 
tikybos santykiavimo vertę kitaip, negu H. 
Gasperas. pabrėžia ne koks religinis orga
nas, bet, pavyzdžiui, autoriui, rodos, neto
limas laikraštis „Dirva": „Klaidinga yra 
manyti, kad tikyba ir tautybė visai atskiri, 
nieko bendro neturį, visai negretintini da
lykai. lyg tai būtų kone priešingos, net vie
na kitą konkuruojančios vertybės... Blės
tant mumyse patriotizmui, sykiu menkėja 
ir religinis gilumas, dvasiškai menkėja vi
sas žmogaus asmens tūris“ (1970. 91 nr„ 
3 psl.).

Taigi derinti lietuvybę su katalikybe ar 
bendrai religija neturėtų būti rizikinga. 
Priešingai: rizikinga nederinti.

Anglijos Lietuvių Katalikų Eendrija yra 
už tokį derinimą, už laisvę ir pakantą.

S. Matulis

MIGRUOJANČIO VĖŽLIO PASLAPTIS

Brazilijos pakrantėje gyvena didžiulis 
žaliasis vėžlys Chclonia mydas. Jo ilgis sie
kia 1,60 m, svoris — iki 250 kg. Gyvena iki 
100 metų. Nors vėžliai gyvuoja Žemėje jau 
daug milijonų metų, bet iki šiol nebuvo ži
noma. kad ši vėžlio rūšis migruoja.

įdomu tai, kad žaliasis vėžlys niekada 
nededa savo kiaušinių ten, kur gyvena. Jis 
minta Brazilijos pakrantės jūrų augalais, 
kurie auga rifų apsaugotuose vandenyse. 
Tačiau savo kiaušinius dėti jis keliauja j 
rytus: plaukia Atlanto vandenynu apie 
2000 kilometrų iki nedidelės Prisikėlimo 
salos, esančios vidury Atlanto, kiek arčiau 
prie Afrikos, negu Pietų Amerikos konti
nento. Ten jis padeda^ savo kiaušinius į 
smėlį atvirame, neapsaugotame nuo van
denyno bangų krante. Po to vėžliai vėl 
plaukia 2000 km atgal į Braziliją. Į vieną 
pusę ši jo kelionė trunka apie mėnesį.

Zoologus domina klausimai: kodėl vėž
liai kasmet atkeliauja dėti kiaušinių tiks
liai į tą pačią vietą, kur dėjo anksčiau. 
Kaip vėžlys keliauja? Kokiais būdais jis 
kasmet, neturėdamas jokių kelrodžių, taip 
tiksliai suranda savo kelią? Antras klausi
mas: kas atsitinka su jaunikliais? Išsiritę 
iš kiaušinių, jaunikliai šliaužia į vandenį 
ir dingsta visus metus. Po mėtų beveik už
augę atsiranda Brazilijoje.

Zoologai pasiryžo ištirti vėžlio migraci
jos problemą. Jų planas toks: kiaušinių dė
jimo metu pagauti kelias vėžlio pateles, 
pritvirtinti prie jų tam tikras elektronines 
plūdes ant pakankamai ilgo kabelio, kad 
vėžlys laisvai galėtų pasinerti, ir stebėti jo 
kelią. Ištyrus vėžlių keliavimą, gal paaiš
kės ir jauniklių gyvenimo būdas pirmai
siais metais.

I. V. (Mokslas ir gyvenimas)

KAM PRIKLAUSO KIAULĖS ŠONINĖ?
„Lovoje rasta kiaulės šoninė priklauso 

žmonai, nes aš esu nesveikas ir tokios atsa
komybės pakelti negaliti“.

„šluota“ (Iš pasiaiškinimo milicijai)

Britų salos man buvo žinomos dar Lietu
voje — iš knygų, filmų. Tuomet galvojau, 
kad norėčiau pamatyti Stonehenge, Had- 
riano sieną, Canterbury. Visuomet domė
jausi istorija, ypač romėnų laikais, ir vadi
namaisiais tamsiaisiais amžiais, Romos val
džiai sugriuvus. Britanijoje romėnų, sak- 
sų. vikingų laikų liekanų labai daug.

Dabar, gyvendamas Britanijoje, aplart- 
kiau Stonehenge, Hadriano sieną tarp Ško
tijos ir Anglijos, buvau Dorsete prie vadi
namosios Maiden Castle, priešistorinės 
tvirtovės, apjuostos septyniais pylimais. 
Pagaliau panorėjau aplankyti vikingų na
mus — šiaurinės Škotijos salas.

Susisiekimas į tas salas palaikoriias lėk
tuvais iš Aberdeen arba laivais iš Leith ar 
Aberdeen. „North of Scotland, Orkney and 
Shetland“ laivų bendrovė parūpina tokiai 
kelionei viską — apsimoki kelionę laivu, už 
viešbutį, maistą, transportą. Kelionėje pa
prastai išbūni nuo 6 iki 13 dienų. Užsaky
mai siunčiami labai anksti, vasario-kovo 
mėnesiais, jei nori gauti vietą. Bendrovė 
turi kelis laivus, pavadintus keltų šventų
jų vardais — „St. Olaf“, „St. Rongvald“, 
„St. Ninian“, didžiausias keleivinis laivas 
— „St. Clair“. Du paskutinieji plaukioja 
reguliariai tarp Leith. Aberdeen. Kirkwall 
(Orkney) ir Lerwick (Shetland). Mažiau
sias yra ..Earl of Zetland“, 1.300 tonų, pa
laikąs susisiekimą tarp Lerwicko Shetlan- 
do pietuose ir įvairių salų ir salelių šiau
rėje.

Pirmadienį, liepos 24 d„ su škotų bičiuliu 
sūnum Sandžiu atvykau autobusu į Leith, 
Fdinburgho uostą. Konduktorius nurodė 
mums, kur išlipti, ir atsidūrėme tuščioje 
gatvėje tarp aukštų sandėlių, nebežinoda

LIETUVOJE
ŠIAULIŲ ŽYDŲ BĖDOS

Clevelando „Dirvoje J. Grauda, naudo
damasis „The Jewish Chronicle“ laikraščio 
pranešimu, šit ką rašo apie Šiaulių žydus:

„Dabartiniuose Šiauliuose gyvena apie 50 
žydų šeimų. Kada atsitinka kam iš tų šei
mų numirti, vežk numirėlį, kaip visi, į val
džios paskirtą plotą, netoli Rekyvos. Čia 
negalima nė užsiminti apie kokias religi
nes bendruomenines kapines.

„Todėl ir žydų negausingos bendruome
nės nariai gula kartu su nežydais bendra
me kapinių plote".

KINO TEATRŲ PLANAS VIRŠYTAS
„Tiesa“ rašo, kad 1970 m. Palangos kino 

teatrus aplankė daugiau kaip pustrečio mi
lijono žiūrovų. Ir penkmečio planas viršy
tas net ketvirtadaliu!

DZŪKO LOPINĖLIS
Gruodžio mėn. „Švyturyje“ išspausdinta 

toks senyvo dzūko keiksnojimas:
„Anė pasisiuvau miestely kosciumą. Tai- 

gis, nors skiautukį būtų pridėjį. Žairija iš 
liulkos nukris, ar šuva kiškų perplėš, tai 
kuomgi lopyc? Baika, anksčiau kiškos beri' 
plačios buvo, atkirpai žmogus, tai da liktų. 
Nūnai — cik dūdukės... Kibą jie ten iš tu 
skiautukų matracus muša... Paprašiau, tai 
| mane kad nudabojo, turėjau stupyc".

Dzūkas skundėsi, kad pirkęs kostiume 
nerado pridėto jokio lopinėlio ar sagos.

LIKO KLUMPIŲ IR UŽSIENIO 
LIETUVIAMS

Plungėje mirė senas ir garsus klumpių 
meistras Kazimieras Butkus. „Literatūra 
ir Menas“ rašo, kad jo palydėti į paskutine 
kelionę buvo atėję „žmonės, kurie jau 53 
metus dėvėjo jo darbo klumpes, tokias 
lengvas, tokias smagias ir dailias“.

Jo dirbtuvėje liko daug įrankių klum
pėms daryti, liko dar ir klumpės „apnešio
tos, vieluke suveržtos Plungės žemdir
biams.

„Liko daug suvenyrinių klumpaičių 
mums ir nemaža klumpių užsienio lietu
viams“.

ŠVENČIONIŲ ARBATĖLĖ
Maskvos „Pravdoje“ A. Tamoliūnas ra

šo:
Švenčionys — nedidelis miestelis rytinė

je Lietuvoje. Jau greit bus 100 metų, kaip 
čia įsikūręs gydomųjų arbatų fabrikas. Tai 
vienintelis toks fabrikas visoje Sovietų Są
jungoje. švenčioniškę gydomąją arbatą no
riai perka Anglija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Švedija.

Fabriko direktorė Joana Danilevičienė 
rodo laišką iš Amerikos. Biznierius rašo, 
kad sutinkąs nupirkti visą fabriko produk
ciją.

— Ot, gudruolis, —- juokiasi direktorė. 
— juk gydomosioms žolelėms ii’ mūsų ša
lyje didelė paklausa.

— Kaip ir kitokius vaistus, taip ir mūsų 
stebuklingąsias žoleles, — sako Danilevi
čienė, — žmogus geria kietai aprėžtomis 
dozėmis. Iš vieno kilogramo išdžiovintų žo
lių gaunama labai daug tokių dozių. 1969 
metais įmonė davė 485 tonas gydomosios 
produkcijos. Iš tokio kiekio galima privirti 
didelį ežerą gydomosios arbatos.

Einu j cechus pažiūrėti, kaip iš įvairių 
šaknelių, lapelių, žiedelių ir žievės gami

**************★****★*******★★**************+*******★*■**+****
P. SEVERS

ATOSTOGOS SALOSE
mi, kur eiti. Praeivių kaip ir nėra. Nuosta
bu, kad taip tuščia. Kitaip vaizdavausi 
Leith uostą. Het, žinoma, susiradome kelią 
į laivą. Jiį mums parodė toks uniformuotas 
vyras. Tai ir nuėjome tarp dviejų aukštų 
sandėlių. Bet laivą „St. Ninian“, kuriuo tu
rėjome išplaukti, radome dar tuščią. Jau 
prikrauta nemaža lagaminų, o žmogaus — 
nė gyvos dvasios. Tik apie 7.30 vai. vakare 
pradėjo rinktis keleiviai ir buvo atidaryta 
kasa. Stiuardai išvedžiojo keleivius į kaju
tes.

„St. Ninian“ — didokas laivas, 3.000 t., 
dviejų sraigtų, varomas dizeliniu motoru, 
talpinąs 150 keleivių I klasės ir apie 100 
antrosios, be to, jame dar telpa poza šimtu 
tonų įvairių prekių. Keturi deniai, puikus 
valgomasis salonas, švara nepaprasta. Ke 
leiviai — Skotai ir anglai. Nemaža zaikų.

„St. Ninian“ pajuda iš uosto 9 vai. vaka
ro. Dar šviesu, bet staiga nusileidžia ūka
na. ir laivas vos juda pirmąsias porą my
lių, iki atsiduriame atviroje jūroje. Rada
ro sietuvas sukasi aplinkui, o laivo sirena 
atsiliepia bosu kas pora minučių. Daros, 
šalta, tad iš denio nueiname į kajutę.

Aberdeene buvome jau anksti rytą. Pc 
pusryčių išeiname apžiūrėti uos'o ir mies
to. Uoste yra laivų iš daugelio kraštų: grai. 
kų, ispanų, danų, vienas lenkų. Čia nema
nos laivų statyklos. Aberdeenas vadinamas 
„granito miestu“ ir iš tikrųjų jis toks yra. 
Už miesto yra granito laužykla, 300 m gi
lumo ir miesto valdyba nežino, ką su ta 
duobe dabar daryti. Didžioji gatvė eina 
šiaurės-pietų kryptimi, plati, gal pusantros 
mylios ilgumo. Judėjimas didelis.

Aberdeeną palikome 5 vai. vakare. Nors 
diena buvo graži, bet jūroje šalta, vėjas 

nami vaistingieji mišiniai. Technologija pa
prasta. Visokius augalus pagal receptą su
pila į maišytuvą, vėliau smulkina ir rū
šiuoja.

Fabriką aptarnauja tūkstančiai vaistinių 
augalų rinkėjų. Tiekimo skyriaus viršinin
kas Alfonsas Jasiukevičius su pagarba kal
ba apie kaimo senelius pensininkus, kurie 
puikiai pažįsta kiekvieną žolelę ir jos gy
domąsias ypatybes.

Beveik 90 procentų žaliavos į Švenčionių 
fabriką ateina iš Lietuvos.

„BALTARAGIO MALŪNAS“ VOKIŠKAI
Rytų Vokietijos leidykla Eerlyne išleido 

vokiečių kalba K. Borutos romaną „Balta- 
ragio malūną".

V. ŽILINSKAITĖS VAKARAS RYGOJE
Rašytoja-jumoristė Vytautė Žilinskaitė 

dalyvavo jai skirtame literatūros vakare 
Rygoje.

„LIETUVOS“ ANSAMBLIO GASTROLĖS
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis 

„Lietuva“ išvyko ilgai kelionei gastroliuoti 
po Sov. Sąjungą.

NAUJAS FILOSOFIJOS MOKSLŲ 
DAKTARAS

Vilniaus universiteto docentas Donatas 
Sauka apgynė filologijos daktaro disertaci
ją „Lietuvių tautosakos savitumas ir meni
nė vertė“ ir gavo daktaro laipsnį.

LIETUVIAI MENININKAI LENKIJOJE
■Lenkijoje Bydgoščiaus mieste sąusio 

mėn. pabaigoje buvo surengta septynioli
kos lietuvių tapytojų ir grafikų paroda.

PASKAITOS VILKAVIŠKIO 
NAUJOKAMS

Praeitais metais Vilkaviškio jaunuo
liams, kurie turėjo stoti į sovietinę armiją, 
buvo perskaityta 200 paskaitų, o, be to, dar 
veikė ir karinė parengimo stovykla.

PLAKATO PARODA
Vilniuje buvo suruošta „Pabaltijo plaka

tas 1971“ paroda. Tai yra trečioji tokio po
būdžio paroda.

K. ŠAPKA VARŽĖSI SU AMERIKIEČIAIS
Šuolio į aukštį rekordininkas vilnietis 

Kęstutis Šapka kartu su Sov. Sąjungos 
sportininkais varžėsi su Amerikos sporti
ninkais Los Angeles. Oaklande ir New Ydr- 
ko miestuose.

KARTOJAMAS ČIURLIONIS
Lietuvoje jau ketvirtą kartą išleistas M.

K. Čiurlionio dailės kūrybos aplankas „Re
produkcijos“ (20.000 egz.), be to, pasirodė 
St. Budrio knyga „Algimantas Stoškus“ — 
vitražisto gyvenimas, kūryba. (ELTA)

VAIŽGANTAS KLAIPĖDOS TEATRE
Klaipėdos dramas teatras neseniai pasta

tė Vaižganto „Nebylį“. Veikalą pastatė Rai
mundas Samulevičius. nurodęs, kad Vaiž
ganto kūrybą parodyti teatre — nepapras
tai sunkus uždavinys. (ELTA)

KIEK LIETUVOJE KOMUNISTŲ?
„Gimtasis kraštas“ rašo, kad šiuo metu

L. ietuvoie yra daugiau kaip 120 tūkstan
čių komunistų.

stiprėja, ir „St. Ninian“ pradeda iš lėto 
nardyti. Mano Sandy džiaugiasi tuo siū
bavimu, įsivaizduoją esąs jūrininkas.

„15 mylių per valandą, taigi turime būti 
Kirkwallyje apie 4 v. ryto“, atsako stiuar
das į mano klausimą. „Vėjas? Jis mūsų 
nestabdo. Matėme blogiau“.

Sandy nepatenkintas, jis neri matyti tik
rą audrą.

Sekantį rytą atsikėliau labai anksti. No
rėjau pamatyti iš tolo Orkney salas. Gero
kai šalta, rytas miglotas, jūra dar nerami. 
Škotijos pakraščiai išnyko horizinto pie
tuose. šiaurės vakaruose pasirodo tamsi li
nija, už pusvalandžio vakaruose pamatau 
aukštą uolą, su blykčiojančiu jūros švytu
riu, o mylia aplinkui uolos — verdančios 
bangos. Tai Rentlar.d skerries, povandeni
nės uolos, liekanos jūros sugriautų salų. 
Vargas laivui, kuris audros metu ten už
klysta. Toliau South Ronaldsry statūs 
krantai. Praplaukiame mažą Burray salą, 
uždarančią įėjimą į Sccpa Flow iš rytu. 
Dar toliau — mažos salelės Coninsay su 
mirgančiu jūros švyturiu, ir įplaukiame i 
St. Ronsay, Firth. Tai plati įlanka, vedanti 
į vakarus, einanti tarp Shapinsay salos ir 
Orkney, dar vadinama Pomona. Ir ščni 
prieš mus, pakraštyje ir kalvose, didžiau
sias Orkney miestas Kirkwallis su 6.000 
gyventojų.

Orkney salos (jų yra apie 100. iškaitant 
mažąsias) buvo apgyvendintos labai anks
ti, dar neolito laikais. Skarabrae — priešis
torinis kaimas, Stovintieji akmenys. Ring 
of Brogar. ir kitas prie Stenness vakaruo
se — tai liekanos anų nežinomų žmonių 
gyvenimo.
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Europos Lietuviu Kronikų
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Po 5 svarus — A. Endrukaitis ir J. Lata
kas, 1 svarą — V. Apanavičius ir 90 p. — 
A. Kuscenas.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

DBLS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 

XXIV metinis suvažiavimas Londone, Lie
tuvių Namuose, vyks pagal šitokią darbo
tvarkę:

Šeštadienis, 1971 m. balandžio 24 diena: 
13 vai. Suvažiavimo atidarymas, Prezi
diumo rinkimai, Sveikinimai, Mandatų ir 
Nominacijų komisijos rinkimai, XXIII Su
važiavimo protokolo skaitymas, DBLS Val
dybos pranešimas: a) Sąjungos pirmininko, 
b) Vicepirmininko, c) Iždininko, Tarybos 
pirmininko pranešimas, Revizijos Komisi
jos pranešimas, Diskusijos ir apyskaitų pri
ėmimas.

17 vai. Lietuvių Namų Akc. B-vės akci
ninkų metinis susirinkimas.

19 vai. Vakarienė.
Sekmadienis, 1971 m. balandžio 25 diena: 

9 vai. Pamaldos. 11 vai. Suvažiavimo tąsa: 
Mandatų ir Nominacijų komisijos praneši
mas, Rinkimai: a) Valdybos 2 narių, b) Ta
rybos 5 narių, c) Revizijos komisijos. Klau
simai ir sumanymai.

13 vai. Suvažiavimo uždarymas.

SERGA D. KANIAUSKAS
Dažnai apkeliaudavęs Britanijos lietuvių 

kolonijas, vis kupinas visokiausių sumany
mų, vis susiradęs gražių darbų, vis kur 
nors talkoj dalyvavęs, jau daug metų tai 
darydamas iš nuolatinės savo gyvenamo
sios vietos — Glasgowo, mūsų malonusis 
teatralas Domas Kaniauskas šiuo metu 
sunkiai serga ir guli ligoninėje, kaip prane
ša jo bičiulis A. Mikalauskas.

Mielajam Domui linkime pasveikti ir vėl 
pasirodyti mūsų lietuviškuose susibūri
muose.

LONDONAS
PAMALDOS VAKARŲ LONDONE

Kovo 28 d., sekmadienį, 12.30 vai., bus 
lietuviams pamaldos vakarų Londone — 
1 Courtfield Gardens, W. 13.

BIBLIOTEKA PRATURTĖJO
Pik. T. Vidugirio vadovaujamojo DBLS 

Centrinio skyriaus didžioji biblioteka per
nai smarkiai praturtėjo: F. Neveravičius 
padovanojo jai 185 knygas, nupirkta buvo 
37.

Deja, skaitytojų biblioteka tais metais 
turėjo tik 21. Jiems 34 siuntiniais buvo iš
siųsta skaityti 141 knyga.

Bibliotekai vadovauja ir ją tvarko pik. 
T. Vidugiris.

BRADFORDAS
KUBO SUSIRINKIMAS 

Vyties klubo narių metinis 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas balandžio 4 d., sekmadienį, 3 v. 
p. P-

Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kt.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

MIRĖ K. ČIŽAUSKAS
Kovo 4 d. Blanford ligoninėje mirė 61 m. 

amžiaus Klemas čižauskas.
Velionis palaidotas kovo 10 d.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKOS STOVYKLAI
K. Bivainis — Nottinghamo Skyr. Ka

riuomenės minėjimo pelnas 20 sv., R. Spa
lis — Halifax 5 sv., X — Manchesteris 4 
sv.. P. Pakalniškis — Londonas 2 sv.

Skautiškas ačiū.
Rajono Skautų Vadija

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 

atostogas mūsų svečių namuose.
Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke

lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
deni. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
OSHAVA

ALPINE ROAD 
VENTNOR

ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

ITALIJA
MISIONIERIŲ IŠLEISTUVĖS

Kovo 2 d. iš Romos išskrido į Sanpaulą 
(Eraziliją) lietuvių misijai kun. Stasys Ši
leika. Vėliau ten vyks laivu kun. Pr. Gavė
nas.

Vytėnuose suruoštose kukliose misionie
rių išleistuvėse dalyvavo Romos lietuviai ir 
svečias iš JAV, VLIKo pirmininkas dr. K. 
Valiūnas.

Ir vietinės italų parapijos klebonas su
rengė lietuviams misionieriams išleistuves 
bažnyčioj, kur malda ir muzika itin gražiai 
pasireiškė jaunutis misijų būrelis. Misio
nieriai koncelebravo pagrindinėse parapi
jos mišiose ir dialoguotu pamokslu žmo
nėms nušvietė savo numatytą misiją. Itin 
jaudino fraskatiečių nuoširdumas: vieni ža
dėjo niekad neužmiršti, kiti — kasdien 
melstis už misionierius, o parapijos biule
tenio redaktorius prašė pasiųsti žinių, ku
rias parapiečiai mielai skaitysią.

Vytėniškis

SVEČIAI VYTĖNUOSE
Susitikę organizaciniams darbams greti

moj Tusculanos viloj Frascaty, Vytėnų lie
tuvius neseniai aplankė saleziečių univer
siteto Romoje vicerektorius bei teisės fa
kulteto dekanas prof. Gustave Leclerc (bel
gas), Krišnagaro generalvikaras Joseph 
d'Sousa (indas) ir New Rochelle (USA) 
saleziečių provinciolas kun. John Malloy 
(amerikietis). Visi trys gėrėjosi vieta ir ap
linka.

Kelioms dienoms atvykęs Romon svar
biais reikalais, vasario 27 d. Vytėnuose lan
kėsi ir VLIKo pirmininkas, dr. K. Valiū
nas.
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ŠVEICARIJA
MINĖJIMAS SU VYSK. DR. A. DEKSNIU

Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariai 
vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties paminėti buvo susi
rinkę Ciuriche vasario 21 d. Renginiui iš
skirtinai šventinį pobūdį ypač suteikė Va
karų Europos lietuvių vyskupo dr. Antano 
Deksnio dalyvavimas. Vyskupas pirmą kar
tą oficialiai aplankė Šveicarijos lietuvius ir 
laikė iškilmingas pamaldas, asistuojamas 
kun. dr. P. Celiešiaus ir Šveicarijos lietu
vių kapeliono kun. prof. dr. J. Juraičio. 
Ryšium su vyskupo apsilankymu pamaldo
se šį kartą gausiau nekaip paprastai daly
vavo lietuvės vienuolės, gyvenančios išsi
sklaidžiusios kone po visą Šveicariją.

Po pamaldų vyko bendruomenės narių 
metinis narių susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo J. Jakaitis. Apie valdybos veiklą 
pranešimą darė pirmininkas dr. P. Radvila, 
revizijos komisijos vardu kalbėjo dr. K. 
Augevičius. Į valdybą buvo perrinkti lig
šiolinis pirmininkas dr. P. Radvila, vice
pirmininkas dr. A. Dargužas (Hofer) ir 
sekretorė-kasininkė I. Augevičiūtė-Kaestli, 
buv. Šveicarijos konsulo Lietuvoje žmona. 
Revizorium perrinktas dr. K. Augevičius.

Dr. A. Geručio pasiūlymu buvo principe 
priimtas nutarimas, kad Šveicarijos lietu
viai sudės aukų Vasario 16 gimnazijos sta
tomo bendrabučio vienam kambariui įreng
ti (DM 4.000 vertės).

Po susirinkimo vyko bendri pietūs. Jų 
metu vyskupą pasveikino dr. A. Gerutis, 
pabrėžęs, kad dr. Antanas Deksnys yra ne
be pirmas naujausiu laiku Lietuvos vysku
pas, ėjęs mokslus Šveicarijoje. Jeigu trys 
vyskupai buvo nelietuviai (Seinų vysku
pas K. I. Lubienskis, Ed. A. O'Rourke — 
savaime Rygos vyskupas, bet su lietuviais 
glaudžiai susigyvenęs, — Vilniaus vysku
pas E. von Roppas), tai kiti buvo susipratę 
lietuviai (arkiv. Jurgis Matulaitis, vysk. 
Prncškus P. Bučys, vysk. Vincentas Pa- 
dolskis, vysk. Vincas Borisevičius, sovietų 
1947 m. Vilniuje nukankintas, vysk. Juo-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — kovo 28 d., 11.15 vai.. 

Liet. Židinyje.
COVENTRYJE — balandžio 4 d., 12.45 vai., 
Šv. Elzbietos bažnyčioje. Gavėnios susitel

kimas. Iš vakaro ir po pamaldų para
pijiečių lankymas pagal pranešimą.

NOTTINGHAME — balandžio 4 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — balandžio 10 d., 
Did. šeštadienį, 6 vai. vakare, Convent 
of Mercy, St. John's Square. Gavėnios 
susitelkimas. Balandžio 11 d., Velykų I 
d., 11 vai. velykinės pamaldos.

EIRMINGHAME — balandžio 12 d., Vely
kų II d., 11 vai., 21 Park Rd.. Moseley. 

BRADFORD — balandžio 4 d.. 12.30 v.
HALIFAX — balandžio 4 d.. 3 v. p. p.. Pel

ion.
BRADFORD — balandžio 11 d., 12.30 v. 
BRADFORD — balandžio 18 d., 13.30 v. 
LEEDS — balandžio 18 d., 3 v.. Holy Rosa

ry bažn.
HUDDERSFIELD — balandžio 25 d., 1 v.. 

St. Joseph bažn.
MANCHESTER — rekolekcijos kovo 28 d., 

11 vai. Bus svečias kunigas. 

zapas Labukas-Matulaitis). Į jų eiles nūn 
įsijungė vysk. dr. Antanas Deksnys, kurį 
Šveicarijos lietuviai su pasididžiavimu lai
ko saviškiu, nes jis čia, Šveicarijoje, ėjo 
aukštuosius mokslus.

Toliau kalbėjo vyskupas dr. A. Deksnys, 
prisiminęs savo studijų laikus Šveicarijoje. 
Eaigęs studijas, jis jau nebesiryžęs grįžti 
Lietuvon, nes tuo metu mūsų tėvynėn bu
vo įžengusi armija ir okupavusi kraštą. 
Tuomet dar jaunas kunigas išvyko Ameri
kon dirbti pastoracinio darbo tarp išeivių 
lietuvių, į kurių eiles netrukus įsiliejo jau
nųjų tremtinių banga. Paskirtas Vakarų 
Europos lietuvių vyskupu, jis pasiryžęs ap
lankyti visus laisvųjų vakarų kraštus, ku
riuose yra suradę prieglobstį mūsų tautie
čiai. Vyskupas išreiškė ypatingą džiaugs
mą pabuvoti Šveicarijos lietuvių tarpe, nes 
jis šį kraštą laikąs tarytum savo antrąja 
tėvyne.

Po vyskupo kalbos, kuri, kaip ir pamal
dų metu pasakytasis pamokslas, pasižymė
jo giliu lietuvišku patriotizmu, kalbėjo kun. 
dr. P. Celiešius, supažindinęs dalyvius su 
sielovados nusistatymu sudaryti tam tikrą 
tikinčiųjų tarybą, į kurią įeitų visų lietu
vių gyvenamųjų vakarų kraštų rinkti atsto
vai. Savaime šią tarybą sudarys ne tik dva
siškiai, bet ir pasauliečiai. Po kun. dr. Ce
liešiaus pranešimo tuojau pat buvo pasiū
lyti pasauliečių kandidatai. Išrinkta med. 
dr. Jonė Pečiulionytė.

Pietų metu deklamavo ir smuiku pagrojo 
lietuvių kompozitorių vieną kitą kūrinį Ja
kaičių ir Rothenbergerių sūnūs.

Vysk dr. A. Deksnys, į Šveicariją atskri
dęs iš Amerikos, išvyko iš čia į savo rezi
denciją Bad Woerishofen, Vak. Vokietijoje.

PRANCŪZIJA
VASARIO 16-OJI PARYŽIUJE

Bent vieną kartą į metus visų išeivių 
protai ir širdys mintimi ir jausmais skrieja 
į gimtąjį kraštą, į Gintaro pajūrį, į tą žemę, 
kur gimėm ir augom, kur laisvę atgavom, 
kur įžadus davėm, kad čia svetimiesiems 
mus vėl valdyti nebeleisim... Lemtis kitaip 
lėmė. Laisvę praradom, ir kur, kas ir kaip 
būriais ir būreliais svetur pasklidom. Ta
čiau nepasimetėm. Savisaugos instinkto ve
dami įsisteigėm savas organizacijas tam, 
kad išsaugotume dvejopų tautos paveldą: 
atsikovoti prarastąją laisvę ir apsidrausti 
nuo nutautimo. Laisvė ir lietuvybė! Tos dvi 
vertybės viena kitą papildo: tik laisvoj ne
priklausomoj valstybėj pilnai gali pražysti 
ir kerotis tautos įgimtos dvasinės savybės, 
ir tik stiprios, nuolat puoselėjamos dvasi
nės tautos savybės yra patikimiausias lai
das jos laisvei ir nepriklausomumui išlai
kyti.

Taigi visų išeivijoj sukurtų organizacijų 
vedamoji mintis ta pati: pajungti visas su
burtas jėgas vienam bendram darbui — vi
somis galimomis priemonėmis talkininkau
ti tautai jos pasipriešinime svetimųjų val
dymui. Bet kelias į laisvę yra ilgas. Tą ke
lią einam ryžtingai, bet, ak!, dažnai pa- 
vargstam, kartais suklumpam, dažnas gal 
ir viltį prarandam. Vis reikia stiprybės pa
sisemti. Iš kur? Atgi vis iš tos pačios vers
mės, iš tos garbingos praeities ir iš to dva
sinio paveldėjimo, kurį amžiais lietuvių 
kartų kartos krovė, iš paveldėjimo, kuris 
įgalino mus atpažinti save lietuviais esant, 
iš gimtosios kalbos, iš tautos sąmonės gel
mėse slypinčių mūsų tautinės kultūros sa
vaimingumų. Tie savaimingumai slypi tau
tos žodinėj kultūroj, smūtkelių drožiniuose, 
audinių ritiniuose ir jų raštuose, dainų me
lodijose, legendų ir pasakų padavimuose, 
šokių simboliuose, ratelių žaidimuose, ju
desių ritmuose ir daugybėje kitokių tauti
nę sielą atskleidžiančių išraiškų. Folkloras? 
Taip! Folkloras, bet tas folkloras ir sudaro 
žymiausią lietuvybės bruožą, kiek jis iš
reiškia tautos dvasinį tęstinumą, kiek jis 
atspindi tautos kultūros laipsnį.

Žinoma, taip per siaurai nevalia apibū
dinti lietuvybės. Ji reiškiasi vis naujais bū
dais ir formomis, ji nėra kažin kokia ant 
visados užfiksuota abstrakti sąvoka, jos ne
galima apriboti bei aptarti vien kalba, lite
ratūra ar savaimingomis meno išraiškomis. 
Lietuvybė kuriasi kasdien, kur lietuviai 
drauge gyvena, svetur ir krašte. Didieji va
sario 16 minėjimai irgi yra tam tikra lietu
vybės išreiškimo forma. Jie skiriami ne 
vien prisiminti ir priminti 16 Vasario akto 
reikšmei ir Valstybės atkūrimo sąlygoms, 
bet ir nepriklausomybės praradimo žiau
rioms sąlygoms. Tie minėjimai yra kartu ir 
politinis aktas, kuris pajaunina ir ugdo mū
sų patriotizmą, skatina ryžtą kovoti, kuris 
glaudina mus tarpusavy, suartina su kitais 
pasaulio lietuviais. Per spaudą susipažįs
tam su kitų bendruomenių panašiais minė
jimais ir pajuntam, kad visų širdys liūdi 
tais pačiais liūdesiais, džiaugiasi tais pa
čiais džiaugsmais, gyvena tomis pačiomis 
viltimis. Kiekviena P. L. B. vienutė, paski
ra bendruomenėlė, kad ir kaip maža ji yra, 
pasijunta stipresnė, pasijunta įrėminta į 
didžiulę emigracijos lietuvių organizaciją.

Tie minėjimai skiriami ir nuveiktų dar
bų apžvalgai, naujam ryžtui sustiprinti, 
naujoms perspektyvoms atskleisti. Mažytė 
Pr. L: B. stengiasi neatsilikti nuo kitų. Ir 
šįmet, kaip paprastai, kiek jos kuklios jė
gos leidžia, minėjimo programa buvo gana 

turtinga. Po iškilmingų pamaldų — minė
jimo aktas. Tirštai prisikimšusioj salėj 
daug garbės svečių iš Prancūzijos įvairių 
kampų atvykusių tautiečių, o taip pat kai
mynų latvių ir estų atstovų. Po Valdybos 
pirmininko gerb. kunigo J. Petrošiaus įva
dinio žodžio ir sveikinimų, žodį tarė Dipl. 
Šefas ministeris S. Lozoraitis, Prancūzijos 
bendruomenininkų aukštai vertinamas ir 
gerbiamas kasmetinis minėjimų garbės sve
čias. Ministeris apibūdino tarptautinę pa
dėtį ir ateities perspektyvas. Jo žodis, kaip 
dera, daugiau buvo taikomas svečiams 
prancūzams. Salėje buvo nemaža garbingų 
svečių prancūzų, Lietuvos draugų. Pa
žymėtina politinio turinio turtinga Am
basadoriaus de la Tournelle kalba. Jis 
kadaise buvo Prancūzijos pasiuntinybės pa
tarėjas Lietuvoje. Gilų įspūdį padarė prof. 
G. Matorė kalba. Jis paskaitė žiupsnį šiur
pių atsiminimų iš kalėjimo, kur jį buvo pa
talpinę Lietuvą užėmę bolševikai. Po pra
kalbų sekė gražus tautinės kultūros pos
mas: A. Martinkaitės vadovaujama tauti
nių šokių jaunimo grupė pademonstravo 
savo meną, itin gražiai pašokusi kelius tau
tinius šokius.

Kaip visur, taip ir Prancūzijoje minėji
mas turi tą pačią reikšmę: į pasaulinę są
žinę beldimasis nepasilieka be atgarsio. Sa
vo bylą pasauliui garsindami, susilaukiam 
ne vien užuojautos ir mūsų padėties supra
timo, bet matome kovoje už mūsų bylą įsi
jungiant žymius, vis gausesnius politikus, 
kartais vieną kitą valstybės vyrą, visuome
nininkus, rašytojus, sociologus, istorikus, 
įvairias tarptautines institucijas. Taigi ir 
Prancūzijos bendruomenės darbeliui gal 
maži, bet bendroj darbų jungty jie naudin
gi ir šį tą sveria.

Tenka apgailestauti tik vienas nejaukus 
reiškinys. Keli asmenys, kurių vienas ar 
kitas praeity buvo bendruomenei pasitar
navęs, dabar iš bendruomeninio darbo išsi
jungė ir nebesilanko į tautinių švenčių mi
nėjimus ar bendruomeninininkų subuvi
mus. Ką gi, juos tenka nurašyti į bendruo
menės pasyvą su viltimi, kad apsigalvoję 
gal jie ir vėl grįš į bendrą darbą.

J. L.

TRANSLIACIJŲ Į LIETUVĄ LAIKAS
Visuomenei pageidaujant, čia pateikiame 

lietuvių kalba radijo transliacijų laiką Lie
tuvai ir ilgį radijo bangų, kuriomis progra
mos transliuojamos.

Iš Madrido radijo siųstuvo lietuvių kalba 
programos girdimos Lietuvoje kasdieną po 
15 min., tris kartus. Programa pradedama 
11.30 vai., kitos programos kartojamos: 17 
vai. ir 22.30 vai., 32,04 metrų banga.

Iš Romos radijo stoties programos lietu
vių kalba transliuojamos po 20 min. kas
dieną nuo 19.45 vai. Bangos: 41, 24 ir 49, 
38.

Iš Vatikano radijo stoties programos 
transliuojamos kiekvieną vakarą (ir sek
madieniais) po 15 min. nuo 21.20 vai., 
31. 15, 41. 92 ir 48. 90 m. bangomis. Sekma
dieniais transliuojama pusės valandos prog
rama pradedant 9.30 vai., 25. 55 arba 31. 10 
metrų bangomis.

Iš Manilos (Filipinuose) radijo Veritas 
siųstuvo programa lietuvių kalba perduo
dama kasdieną po 25 min. Pradedama?. 30 
vai. ryto ir kartojama nuo 20 vai. Rytų Si
biro laiku (tarp Jakutsko ir Irkutsko). 
Bangos 19-25 metrų.

„Amerikos Balsas“ (Voice of America) 
lietuvių kalbos pusės valandos programas 
transliuoja 18.30 vai. 13 ir 19 bangomis. 
Programa kartojama 20 vai. vidurinėmis 
bangomis ir 19 m. trumpomis bangomis.

Visur nurodytas Lietuvos laikas. JAV-se, 
pvz., rytų laiku, klausantis tų pranešimų, 
tenka atsižvelgti į 8 valandų skirtumą (Či
kagoje — 9 vai. skirtumas ir tt.). „Ameri
kos Balso“ programa transliuojama Rytų 
Amerikos laiku 10.30 vai. ir kartojama 12 
vai. dieną. (ELTA)

VOKIETIJA
MIRĖ JONAS MEDUŠAUSKAS

Sausio 5 d. Miunchene mirė Jonas Medu- 
šauskas.

Jonas Medušauskas yra gimęs 1924 m. 
lapkričio 3 d. Ukmergėje, valdininko tėvo 
šeimoje. 1942 m. baigė Ukmergės gimnazi
ją. Po to studijavo Kauno un-te 4 semest
rus filosofiją. 1944 m. rudenį pabėgęs nuo 
raudonojo teroro į Vokietiją, pirmiausia 
įsikūrė Eichstaette. Čia turėjo galimybių 
vieną semestrą studijuoti teologiją. Bet, 
sveikatai sušlubavus, jis buvo priverstas 
ilgesnį laiką gydytis Pappenheimo, Freu- 
dentalio, Grundelsheimo sanatorijose. Tik 
1950 m. galėjo toliau tęsti studijas Miun
chene, 6 semestrus studijuodamas filosofi
ją, psichologiją ir meno istoriją. Bet svei
kata nebuvo pasitaisius tiek, kad būtų ga
lėjęs apvainikuoti mokslus diplomu. Visą 
laiką sirginėdamas, jis gilino privačiai savo 
studijas, rašinėjo į lietuvių spaudą, veik
liai dalyvavo Miuncheno apyl. bendruome
nės gyvenime, įvairiomis progomis ragin
damas visus skaityti ir platinti tą spaudą. 
1965 m. trumpai mokytojavo Vasario 16 
gimnazijoje: po to vienerius metus dirbo 
kaip lektorius Ehrenwirth leidykloje Miun
chene. Jo rūpesčiu minėtoji leidykla išleido 
Armonienės „Palikit ašaras Maskvoje“ vo
kiečių kalba.

Nuo 1966 m. rudens iki mirties buvo

MŪSŲ REIKALAS ŠVEICARIJOS 
DIENRAŠTYJE

Žymiausias šveicarų dienraštis „Neue 
Zuercher Zeitung“ vasario viduryje paskel
bė ilgėlesnį straipsnį apie lietuvių Bražins
kų pabėgimą Turkijon ir apie nepavyku
sius Simo Kudirkos ir Vytauto Simokaičio 
su žmona bandymus surasti politinį prie
globstį vakarų kraštuose. Išsamiau pami
nėjęs šiuos tris įvykius, laikraštis rašė: 
„Tas faktas, kad dažnėja atsitikimai, kai 
lietuviai bando pabėgti į laisvuosius vaka
rus, įrodo, kokia gili praraja skiria lietu
vių tautą ir prievarta primestąjį režimą“.

ARMIJA IR PARTIJA
Jugoslavijoje tvirtinama, kad Sov. Są

jungoje vyksta įtempimas tarp partijos vir
šūnių ir maršalų. Tai galį atsiliepti ir par
tijos kongrese, kuris turi prasidėti kovo 31 
d. Maršalai norį, kad būtų sukama į stali
nizmą.

Pagal naująjį penkmečio planą turi būti 
smarkiai padidinta kasdieninio vartojimo 
dalykų gamyba. Bet tas planas dar turės 
būti svarstomas partijos kongrese. Stali- 
nistai būtų priešingi tokiam posūkiui — 
gerinti žmonių gyvenimą.

ATEIKIM SAVO JAUNIMUI Į TALKĄ 
KONGRESĄ ORGANIZUOJANT!

Visų mūsų akys krypsta į jaunimą. Ir 
suprantama kodėl: jis užima vyresniųjų 
vietas, perima jų dirbamus darbus, kuria 
naują ateitį. Mums rūpi, kad ši ateitis būtų 
lietuviška ir atitiktų tuos siekimus, ku
riais gyveno bei sielojosi mūsų tautos pirm
takai, ugdydami tautinę sąmonę, kurdami 
tautinę kultūrą, organizuodami savą vals
tybę. Tad ir mūsų jaunimas turės tęsti ko
vą už Lietuvos laisvę ir apsispręsti už sve
tur gyvenančio lietuvio išlikimą savo tau
toje.

Šiam dideliam tikslui yra būtina turėti 
savo jaunimą organizuotą, sąmoningą ir 
suvokiantį tautinę bei kultūrinę savo atei
ties misiją. Tam jį visų pirma rengia jau
nimo organizacijos, ir joms turi būti ski
riamas pirmasis mūsų dėmesys. Bet tam 
taip pat reikia ir platesnės tautinės jung
ties, ir tokią jungtį sudaro pasaulio lietu
vių jaunimo kongresai.

1966 m. įvykęs pirmasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas savo uždavinį atliko. 
Jis parodė, kad jaunimo tautinis pajudėji
mas visuotiniu mastu yra galimas ir reika
lingas. Dabar esam pakeliui jau į antrąjį 
kongresą, kuris įvyks 1972 m. Šis kongre
sas remsis turima patirtimi ir turės tauti
nius jaunimo uždavinius papildyti, praplės
ti, pagilinti ir vykdyti. Kongresas turės su
traukti daugiau jaunimo ypačiai iš kitų 
kraštų. Turės apžvelgti jaunimo dirbamų 
tautinį darbą ir pasiektus kūrybinius lai
mėjimus. Turės smaigstyti gaires .ateičiai. 
Todėl jam reikia sudaryti tvirtą moralinę 
ir materialinę atramą. Tai kiekvieno lietu
vio pareiga ir uždavinys. Todėl ir kreipia
mės į visų kraštų lietuvių bendruomenes, į 
visų kraštų lietuvių organizacijas, į visų 
kraštų lietuvių spaudą 'bei radijo valandė
les, į visų kraštų paskirus lietuvius:

Stokime visi į II-jo Pasaulinio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso organizavimo talką!

Teikime visi šiam kongresui visą galimą 
moralinę bei materialinę pagalbą!

Ženkime visi kartu su savo jaunimu lie
tuviškos ateities keliu!

Stasys Barzdukas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos Pirmininkas, dr. 
Juozas Kazickas, II-jo PLJK Finansų Ko
misijos Pirmininkas, Romas Sakadolskis, 
II-jo PLJK Komiteto Prezidiumo Pirminin
kas.

1971 Vasario šešioliktosios d.

BMW automobilių techniškos bibliotekos 
vedėjas Miunchene. Staiga mirė 1971. I. 5.

Jonas Medušauskas buvo ateitininkas ir 
Liet. Fronto bičiulis. Paliko našlę Jaqueli- 
ną, senutę motiną Lietuvoj ir kitus gimi
nes.

A. G.
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