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TOS TAUTOS NEKALTOS
Vasario 3 d. European Liaison Group mi
nint savo įsikūrimo metines, tų grupę su
darančių tautybių atstovams ir jų svečiams
— britų politikams ir visuomenininkams
britų lordas St. Oswaldas pasakė tokią kal
bą:
Pirmasis ir pats aiškiausias šio vakaro
užsimojimas yra toks, kurį aš būčiau lin
kęs bandyti atlikti labai asmenišku būdu,
padaryti tai nesistengdamas kitų čia esan
čiųjų kaip nors į tai įjungti ar susieti su
šia proga. Tasai užsimojimas yra gana pa
prastas ir visiškai pateisinamas — pasvei
kinti šios grupės steigėjus ir atlikti tai su
pasigėrėjimu, bet ir be jokių globos užuo
minų. Jaučiu reikalą paaiškinti tai, nes,
kaip kilęs iš Britų salos, esu įsitikinęs, kad
iš tikrųjų jūs galėtumėte jaustis turį pa
grindo greičiau globoti mus, šeimininkus,
tarp kurių jūs teikėtės pasinaudoti prie
globsčiu.

Jūs ateinate pas mus iš tų kraštų, iš tų
tautų, kurios, panaudojus ginkluotą jėgą,
pateko kaip aukos į svetimųjų tironiją.
Jums, tur būt, dažnai atrodo, kad mes iš
viso nerūpestingai žiūrime į tos pačios ti
ronijos mums grasinantį pavojų, nekreip
dami į jį dėmesio. Suprasti šį pavojų nebū
tinai reiškia, kad reikia kelti triukšmą, bet
jis reikalauja politiškai daug atidesnės lai
kysenos, negu pastarosios Britų vyriausy
bės yra dariusios.
Aš tikiu ir esu tuo įsitikinęs, kad mes
pasimokytume, jeigu jūsų paklausytume.
Per šią grupę nuo šiol sklis jūsų suderintas
balsas, į kurį mums iš savo pusės išminti iga būtų atgręžti savo ausį. Mes visi supra itame, kad jūsų nelaimėms, tai formai ir po
būdžiui kančių, kuriose dabar gyvena jūsų
tautos, pagrindą sudarė Jaltos sutartis. Ne
trukus bus išleista knyga, keista, kad pir
ma tokios rūšies, kuri bus skirta visai Jal
tos istorijai, nušvies pasaulio politinės pa
dėties sceną anuo istoriniu metu. Ji yra pa
rašyta Robert Conte, Prancūzijos parla
mento nario, ir yra jau išversta į anglų
kalbą, kad duotų maisto protams tų, kurie
ją skaitys Britanijoje, ir gal paskatins susi
telkti. Ko ta knyga neduoda, tai, būtent,
nekalba apie busimąsias pasėkas tų, ku
riems pasisekė išvengti Jaltos sutarties kie
to sprendimo. Viena jos pasėkų buvo ta,
kad Vakarai buvo priversti skirti nepapras
tai daug žmonių ir darytis didelių išlaidą,
idant galėtų atsispirti prieš Geležinę uždan
gą, tą uždangą, kuri yra pati aiškiausia pa
sėka anos sutarties sąlygų.
Ši proga nėra tinkama ginčytas dėl to,
ar NATO šiuo metu yra pakankamai stipri
ir pasiruošusi. Bet kaip tik laikas, o, mat o
manymu, turėtų būti sprendžiamasis laikas
priminti sau, kokia buvo esminė Jaltos filo
sofija, kalbant realiosios politikos termi
nais. Ką du atsakingieji Vakarų kraštai iš
tikro sunkiai atgaudami kvapą sakė, tai
kad likusio laisvo pasaulio sąlyginio saugu
mo sumetimais turi būti paaukoti tam tikri
kraštai, tam tikri niekuo nekalti kraštai.
NATO tikslas yra žiūrėti, kad nebereikėtų
daugiau panašių aukų sudėti, o tarp tokių
aukų — ir kvaila būtų nesakyti to — būtų
ir Britų salos. Visi Vakarų Europos kraštai
didžiai trokšta, kad taip neatsitiktų. Taip
tų, kurie yra studijavę komunizmo tikslus
ir veiklą, gyvas yra tikras pasibaisėjimas
tokia galimybe. Bet pastebėta, ir tai būti
nai reikia iškelti, kad vis nenorima patikė
ti, jog tokia galimybė iš tikro gali įvykti.
Norima vis mažinti tokio pavojaus galimy
bę, ir abejingumas dėl tokio pavojaus tik
rumo tėra dorybė tol, kol jis neišvirsta į
nesidomėjimą ar fantazavimą.
Kai kas mūsų, tiktai ne aš, sakosi, kad
jie yra pajėgūs labai gerai perprasti dabar
tinių sovietinės Rusijos vadų galvojimą ar
pasidaryti išvadas, ko jie siekia. Eet įrody
mus mes turime akivaizdžius. Nesigriebdami statistikos, nekeldami aliarmo, iš tiesų
dar net pasistengdami neiškelti visko, gali
me pasakyti, kad Varšuvos pakto pajėgos
yra žymiai didesnės ir galingesnės, negu
būtų galima pateisinti grynai gynybos su
metimais tam atvejui, jei Vakarai pultų.
Be to, jie turi žinoti, jog toks atvejis, kad
Vakarai pradėtų puolamąjį karą, tiesiog
neįmanomas įsivaizduoti, sovietinė vyriau
sybė planuodama negali su tuo nesiskaity
ti. Dėl to mes teisėtai galime klausti, kam
reikalingi tie didžiuliai kiekiai tankų ir lėk
tuvų, pats didžiausias povandeninių laivy
nas, koks tik kada nors buvo pastatytas ir
sudarytas vienos atskiros valstybės pasau
lio istorijoje. Tai sudaro be galo didelę ne
produktingų išlaidų naštą net ir milžinišku
išteklių turinčiai Rusijai. Sakoma, kad su
durtuvais viską galima daryti, tik negali
ma ant jų sėdėti. Niekam neateis į galvą
siūlyti, kad povandeniniame laive galima
maloniai praleisti atostogas.
Tai mums priderėtu įsisąmoninti, kaip
komunistai yra ištroškę naujų žemių ir
naujų tautų. Pastarųjų metu baisūs įvykiai
yra parodę mums, kaip sovietinė vyriausy
bė susitvarko su bet kokiu individualizmu,

net jei eina reikalas dėl tokių žmonių, ku Mes esame buvusi kolonijinė valstybė, o
rie lieka lojalūs komunizmo tikslams. Kaip ji šiuolaikinė, iš tiesų tai dar vis tebesiple
gi jie pasielgtų tuo atveju, jei kritiškai su čiant! kolonijinė valstybė. Pastaruosius
silpnėtų buržuaziniai Vakarai, kuriems jie trisdešimt metų mes praleidome apgalvo
pavydi ir kuriuos smerkia? Jūs, kurie susi tai perleidinėdami tos buvusios imperijos
rinkote mūsų žemėje, kaip atstovai komu kraštų vadams valdžią. Tuo tarpu Rusija
nizmo prieš jų valią sudorotų tautų, galite su tokiu pat ryžtingumu vis dar papildinėmums pasakyti tiek apie komunizmo apeti jo savo kolonijines valdas.
tą, tiek ir apie jo minčių eigą. Mes gerai
Ligi šiol sovietiniai valdovai ne tik nie
padarytume, jei išklausytume jūsų, nes ko kam nėra davę laisvės toje didžiulėje carų
munizmo apetitas toli gražu dar nėra pa imperijoje, kaip yra atsitikę visur kitur pa
tenkintas.
saulyje, bet dar yra prisijungę didelius plo
Esama slaptų ir įtartinų ženklų, kad so tus gerai dirbamos žemės ir daugelį milijo
vietinė vyriausybė ir jos pakalikai Čeko nų buvusių nepriklausomų tautų gyvento
slovakijoje ruošiasi suvirškinti ir praryti jų prie rusiškų valdų. Pakaks, jei suminėą kraštą Sov. Sąjungoje tuo pačiu būdu, sim bendriausius skaičius nuo 1939 m. Per
kaip buvo padaryta per pastaruosius 30 tuos 30 metų SSSR į savo teritoriją įjungė
metų su kitomis laisvę mylinčiomis ir no- ir savo valdžion perėmė papildomai
priklausomybę turėjusiomis tautomis. Tai 122.751.000 gyventojų ir 682.000 kvadrati
sakydamas, turiu galvoje, pavyzdžiui, tris nius kilometrus teritorijos. Jei lyginsime,
Baltijos kraštus ir Ukrainą, o taip pat tirš tai yra ketvirtadalis skaičiaus gyventojų
tai gyvenamas Lenkijos. Rumunijos ir Če .ų tautų, kurioms šis kraštas suteikė nepri
klausomybę per tą patį laikotarpį. Britani
koslovakijos sritis.
Reikalinga kremnologo, specialisto ne tik ja davė nepriklausomybę 600 milijonų, o
.comunistinės politikos, bet ir komunistinės jeigu priskaičiuosime dar kitų Europos
procedūros ir kalbos, kad gerai suprastum kraštų įvykdytuosius kolonijų panaikinimo
reikšmę straipsnio, neseniai išspausdin o politikos duomenis, tai susidarys 900 mil.
Aš čia neišvardysiu visų tragiškų daly
iurnale Nova Mysl, kas reiškia „Naują min
kų,
kuriuos tie 123 mil. Rusijos pavergtųjų
tį“, ir tas žurnalas yra Čekoslovakijos ko
munistų partijos oficialus organas. Duoti patyrė per pastaruosius 30 metų. Visi jie
tokiam organui Naujosios minties vardą yra europiečiai. Tai turėtų būti ypač svar
būtų beveik juokingas terminų sumaišy bu mums šiandien, kai kalbame apie save
mas, jeigu tai nereikštų grėsmės daugeliui naujas pastangas tikrai įsijungti į Europą.
milijonų pasaulio žmonių. Mes žinome, kad Kai kalbame apie Europą ta prasme, tai
komunizmas šiandien yra ko mažiausiai di mes ir mūsų kaimynai už kanalo paprastai
namiška, pati nelanksčiausia, pati nejaut turime galvoje Vakarų Europą — apie kraš
riausia politinė filosofija, o taip pat pati tus ir gyventojus Geležinės uždangos toje
labiausiai pasenusi ir žiauriausia. 1968 m. laimingoje pusėje. Šitaip žiūrėdami, mes
įvykiai parodė, kokia ji yra nepajėgi prisi klystame ir esame neteisingi.
Kol mes negalvojame, kad dirbame visos
derinti prie pasikeitimų ir besikeičiančių
Europos
aušrai, nes pavergtosios tautos
norų pačiame judėjime, o tačiau tai y.a
kraštas, kuriame toks sukeistais vardais eventualiai gi bus laisvos ir norės įsijungti
vadinamas dalykas gali būti rimtai svarsto į besiplečiančią bendruomenę, tol turi būti
mas oficialiame leidiny to režimo, primes.o kažkas netaip. kažkas biauraus su tuo mū
nuo jo kenčiančiai tautai. Sakau, kad nesu sų vartojamuoju susiaurintu „Europos“ ter
kvalifikuotas tiksliai aptarti tą grėsmę, ku minu.
Kol Europa, kaip dabar yra, ribosis še
ri įžiūrima tame mano minimame straips
nyje „Proletarinis socialistinis internaci > šiais ar Septyniais ar Dešimtim ar didesniu
nalizmas“. Užteks tik pasakyti, o šia pro;a skaičium kraštų, dabar sudarančių laisvuo
ir reikia pasakyti, kad kai kurie geriau už sius europiečius, vyrus ir moteris, tol ji dar
mane kvalifikuoti tiki, jog tai yra įžanga į nėra visa. Tai dar tėra tik tokia Europa,
tolimesnę eigą dar vieną Europos tau ą kurioje trūksta tautų, tiek daug davusių ir
įjungti į iš esmės azijatiška tironija besi iki neseniai dar turtingų ištekliais kultū
tvarkančios sovietinės Rusijos ribas, kai ros ir civilizacijos, kurias mes paveldėjome
mūsų visų troškimas yra matyti daugiau ir kurias mes galėtume paneigti tik su aiš
laisvų tautų Azijoje ir visur kitur pasauly kiu nuostoliu sau. Tai yra toks netiesiogi
nis mano būdas pasakyti, kad tikiu į Euro
je.
pos visumą, į mūsų pačių apsijungimą ir tų
Tas nurodinėjimas į proletarinį sovieti
kitų tautų, visų lygių ir su vienodomis isto
nės sistemos pobūdį yra standartinis masa
riškai teisėmis į tokius pat standartus ir
las, kuris per pastaruosius 50 metų tikrai atsakomybę būti europiečiais. Tokį supra
„traukė“ į save nenorinčius galvoti ir nuotimą aš nešiojuos visada, kai tik mano vaiz
laidžiuosius. Istorija nežino, kad kada nors
duotę sujaudina šio žemyno didžiulė ir ver
būtų buvusi tokia tironija, kuri nesisakytinga geroji galia, šio mūsų žemyno.
tų, kad ji veikia tik vien gera norėdama
žmonėms. Greičiausia, tokios tironijos nie
kada ir nebus, kuri šitaip nesisakytų. Ko
munistinė sistema iki šios dienos oficialiai
vadinama „proletarine demokratija“. Iš tie
sų sukilimai prieš komunizmą per paskuti
— Turtingų privačių piliečių grupė JAV
niuosius 15 metų buvo ne kariniai ar bur
žuaziniai, jie buvo darbininkų sukelti. Bu kreipėsi į Apollo programą vykdančią
dapešte 1956 m. darbininkai ne tik sudarė Houstono stotį, teiraudamiesi, ar nebūtų
pagrindinę sukilimo bazę, bet dar atkakliai galima gauti atliekamo erdvės laivo skristi
pravedė visuotinį streiką, kai kova buvo į mėnulį (astronautų būtų tokių, kurie su
baigta, kai sovietinė armija sugniuždė tiktų privačiai skristi).
— Remiantis 83 kraštų suteiktais duome
vengrų armiją. Daugumas mūsų atsimena
me panašius streikų atvejus — statybos nimis. 1969 m. nuo pasiutimo gydyti buvo
darbininkų Stalino alėjoje Berlyne, Zispo 429.823 žmonės, 331 mirė.
— Britanijoje po streiko nebegrįžo į paš
mašinų gamyklos darbininkų Poznanėje.
Czepel plieno darbininkų ir Tatabanios ka tus dirbti 1.800 tarnautojų.
— Dabar Britanijoje koncertuojąs Rau
syklų darbininkų Vengrijoje. Pats vėliau
sias atsitikimas ir dėl to aiškiausiai išlikęs donosios armijos ansamblis savo progra
mūsų galvose yra sukilimas Lenkijoje, to mose, be kita ko, yra šitaip įsirašęs: „An
kiuose miestuose kaip Gdynia, Gdanskas ir samblis turėjo didžiulio pasisekimo, kai
Szczecinas, numalšintas žiauriomis prie koncertavo Čekoslovakijoje“.
— „British Journal of Anaesthesia“ rašo,
monėmis, kokias komunistų valdžia visada
naudoja, ir pareikalavęs ne mažiau kaip kad 4 Liverpoolio gydytojai apklausinėje,
ką sapnavo anestezijos apimti ligonys, o,
300 aukų.
Nė vienas tų ir kitų panašių streikų ne pasirodo, kad iš jų apklaustųjų 24 ligonių
buvo baigtas susitarimu ar trečiųjų teisme, 7 sapnavo, kad jie geria bare ar baliuje, 5
kaip yra įprasta šičia ir kituose kraštuose, kalbėjosi su Dievu arba aiškinosi šio pa
daugiau demokratiškuose negu tik iš var saulio blogybes, vienas — kad pasaulio ga
do. Trečiųjų teismas buvo atliktas automa las atėjo, o viena moteris — kad triukšma
tų ir tankų. Pasaulis pamatė, kaip tų sate dariai įsisiautėję mėtė dartus į jos pilvą
litinių kraštų darbininkai beviltiškai, bet (jai buvo daroma pilvo operacija).
— Greenvillės, Pietų Karolinos (JAV)
kupini pasipriešinimo dvasios grumiasi su
•visu valstybės aparatu, tos valstybės, kuri burmistras Cooper White įsakė policijai už
pasiruošusi pasinaudoti kariniais ginklais, pulti butą, kuriame buvo areštuoti 22 jau
iškaitant ir sunkiuosius, kad sugniuždintų nuoliai, rūkiusieji marijuaną, tarp jų ir jo
septyniolikametis sūnus.
tą dvasią.
Neseniai turėjau progos įsigyti naujo pa
— Švedijoje gyvena 575 amerikiečių ka
tyrimo, tris mėnesius susipažindamas su riuomenės dezertyrai, bet apie penktadalis
Jungtinėmis Tautomis, kai vadovavau Bri jų yra nubausti už kriminalinius nusikalti
tų delegacijai Visumos susirinkimo Trečia mus — 62 dezertyrai 66 kartus nusižengė
jam komitetui. Viena pažymėtina tos insti narkotikus draudžiančiam įstatymui, 33
tucijos keistybė yra ta laisvė ir tasai savim nubausti už vagystę, 31 už apsivogimą par
pasitikėjimas, kuriais naudodamosios so duotuvėse, 14 už muštynes, 12 už apiplėši
vietinė delegacija ir jų satelitinės delegaci mą.
jos kalbėjo apie kolonializmą ir imperia
— Prieš pora metų Australijoje dar ne
lizmą, priskirdamos tokius įvaizdžius eilei buvo nė vieno čiliečio, o dabar jų kas mė
Europos kraštų, bet niekados nepriskirda- nuo atvažiuoja bent po 300, iš viso jau yra
mes jų sau.
apie 3.000, ir taip vyksta dėl to. kad savo
Rusija ir Britanija turi imperialistinę krašte jie nemato greitesnės ekonominės
praeitį. Eet ties tuo ir baigiasi panašumas. pažangos ir politinio pastovumo.

PASAUL YJE

JAU METAS
STRAIPSNIAI AMERIKIEČIŲ
SPAUDOJE
JAV spauda kovo mėn. pabaigoje keliais
atvejais rašė apie Baltijos kraštus, apie
juose ryškiai pasireiškiančias tautines, na
cionalines nuotaikas. Iškeltas ir reikalas
jiems suteikti laisvo apsisprendimo teisę.
Lietuvių spauda ir organizacijos su pasi
tenkinimu atžymėjo žinomo kolumniste
David Lawrence straipsnį, „US News &

V. NOREIKOS GASTROLĖS
Dainininkas V. Noreika vasario mėn.
antrojoje pusėje dainavo Rytų Vokietijos
Berlyno ir kitų miestų operų teatruose, su
žmona pasirodė solo koncertuose ir Berly
no televizijoje.
Būdinga, kad Noreikos į netolimą Vokie
tiją vyko ne tiesiu keliu, bet... per Mask,
vą.
(ELTA)

World Report“ vedamuoju išspausdintą
kovo 29 d. laidoje. Straipsnis apie tautų
laisvą apsisprendimą baigiamas žodžiais:
„Jau atėjo metas visam pasauliui reikalaui pagerbti laisvo apsisprendimo dėsnį ir
Rytų Europos tautoms atsipalaiduoti sve
timo valdymo ir leisti joms pasirinkti jų
pačių valdymosi formą. Tai yra laisvo apsi
sprendimo esmė“. Lawrence vienas straips
nis buvo paskelbtas 1970 m. birželio mėn.
..New York Times“ dienraštis, pastarai
siais mėnesiais dažniau teikiąs informacijų
apie Baltijos kraštus, komunistų suvažiavi
mo Maskvoje išvakarėse, kovo 29 d., įdėjo
Harry Schwartz rašinį apie „įtampos reiš
kinius Brežnevo karalystėje“. Schwartz jau
nebe pirmą kartą primena padėtį Baltijos
kraštuose. Svarbi straipsnio vieta, kurioje
autorius pažymi, jog šiuo metu esama dau
giau. kaip per visą eilę metų, „nacionalisti
nių nuotaikų, jų bruzdėjimo“ ir ypač uk
rainiečių, latvių, lietuvių, estų ir sovietų
mahometonų, taip pat ir sovietų žydų, tar
pe.
(ELTA)

V. STATULEVIČIUS JAV

JAV-se viešėjo prof. dr. Vytautas Statulevičius, Fizikos ir matematikos instituto
direktorius. Jis buvo pakviestas paskai
toms universitetuose JAV Tautinės moks
lų akademijos. Lankėsi Čikagoje, New Yorko. Kalifornijos ir k t. universitetuose.
Prieš penkerius metus panašią kelionę
vykdė Vilniaus universiteto prof. J. Kubi
lius.
(ELTA)

O. JUODYTĖS-CHADARAVIČIENĖS
SUKAKTIS
Aktorei Onai Juodytei-Chadaravičienei,
gyvenančiai Lietuvoje, kovo mėn. sukako
60 m. amžiaus. Ji Kauno valst. teatro dra
moje pasižymėjo dar nepr. Lietuvos laik
mečiu.
(ELTA)

SEPTYNIOS
Neduoti ginklų Pakistanui!
Aktyvesnieji senatoriai reikalauja, kad
JAV nebeduotų ginklų Pakistanui. Taip pat
reikalaujama išaiškinti, ar ligi šiol duotieji
ginklai nėra naudojami malšinti sukilimui
Bengalijoje (Rytų Pakistane).
Spaudžiamas skolų, kurių jis turi užsie
niuose iki 3 milijardų dolerių, Pakistanas
nusiuntė savo finansų minister; į JAV pra7
syti jų vyriausybę ir Pasaulinį Banką pini
gų, bent atidėti 20 mil. dol. mokėjimo ratą.
Lėktuvai Egiptui
Sov. Sąjunga pradėjo siųsti Egiptui nau
jausio modelio kovos lėktuvus, kurie net
esą pranašesni už amerikiečių Phantomus.
naudojamus Izraelio.
Amerikiečiai abejoja, ar Egiptas turės
lakūnų tokiems lėktuvams valdyti.

dienos

Kariuomenės atstovų skaičius komitete
iš 31 pakilo iki 36.

Pasipriešinimas silpsta
Rytų Pakistane silpnėja pasipriešinimas
vyriausybės kariniams daliniams.
Vyriausybės kariuomenė žygiuoja į prie
kį. Didesnės reikšmės nematyti ir po tų
gandų, kad sukilėliams tiekia ginklus Indi
ja.

Kliūtis skersai kelio

Vakarų Vokietijos vyriausybė laikosi
įsitikinimo, kad Sov. Sąjunga esanti linku
si tartis su Vakarais.
Didžiausia kliūtis skersai kelio esanti
Rytų Vokietija, kuri vis palaikanti įtempi
mą, areštuodama V. Vokietijos piliečius,
laikydama pasienyje minų laukus, šaudy
Brandtą prie sienos!
dama be atodairos, jei kas bando pereiti
Suimtas jaunas vokietis, slankiojęs apie sieną.
Vokietijos prez. Heinemanno namus, kuris
suimtas prisipažino norėjęs nudurti prezi Vakarai ir Kinija
dentą. kanclerį Brandtą ir kai kuriuos miį Kinijos sostinę Pekiną suvažiavo ame
nisterius dėl jų Rytų politikos. Prie savęs
jis turėjo Hitlerio fotografiją. „Mein rikiečių, britų, kanadiečių, kolumbiečių ir
Kampf“ ir atsišaukimą atgaivinti nacių Nigerijos stalo tenisininkų rinktinės, kurias
partiją, o taip pat rankoje ištatuiruoią priėmė net pats ministeris pirmininkas Čou
En-lajus.
svastiką ir SS ženklą.
Tuo pat metu prez. Nixonas pasiūlė at
Vokietijos vyriausybės nariai dažnai pra
dėjo gauti grasinamųjų laiškų, ir manoma, šaukti Kinijai taikytus kai kuriuos preky
kad tai yra įtaka kraštutinių dešiniųjų de bos ir kelionių suvaržymus. Britai atstato
monstracijose keliamų šūkių „Brandtą prie telefono ryšį su Šanchajum, kuris buvo nu
trauktas 1949 m. Jungtinių Tautų gen. sekr.
sienos“ ir panašių.
U Tantas iškėlė klausimą, kad Kinija turė
Šekspyras kaltas
tų dalyvauti didžiųjų valstybių konferen
Šekspyro veikale, kuris vaidinamas Če cijose.
koslovakijoje, yra toks sakinys: „Mes pri
pratę prie gėdos... ir kartais tai yra net
Iš visa to daromos išvados, kad tarp Va
karų ir Kinijos prasidės gerų santykių pa
gera politika“.
Žiūrovai apie 10 minučių plojo po to sa vasaris. jei tik Vakarai sugebės naudotis
kinio, o „Rude pravo“ įspėjo: jeigu tokie tinkamais diplomatiniais ėjimais ir pasi
dalykai kartosis, teatre bus nuleidžiama už stengs išsaugoti ligi šiol izoliacijoje buvu
danga, žmonės bus paprašyti išeiti, ir pini sios Kinijos veidą garbingą.
gų už bilietus jie neatgaus.
įsakymas maitintis iš gyventojų
Nekenčiamajai Graikijai
Pabėgėliai tvirtina, kad į Bengaliją (Ry
Britanijos ir Prancūzijos atitinkami ban tų Pakistaną) atsiunčiamiesiems Pakistano
kai nutarė duoti Graikijai 104 mil. svari kariniams daliniams įsakyta tiekimu apsi
paskolos.
rūpinti vietoje, imant rekvizicijas.
Kaip žinome, tuose kraštuose Graikija
Tai aiškinama vyriausybės noru pa
nėra populiari dėl savo režimo.
spausti gyventojus, nors esanti ir ta gali
mybė. kad Pakistanui trūksta pinigų ka
Ginklai Ceilonui
riuomenei viskuo aprūpinti.
Eritanijos vyriausybė nutarė patenkinti
Ceilono prokomunistinės vyriausybės pra
šymą duoti ginklų kovai su marksistiniais
EUROPOS LIETUVIS —
sukilėliais krašte.
Tie marksistai puldinėja miestus, val
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
kad tautinės vienybės sumetimais reikia
parsikviesti atgal dabar Ispanijoje gyve ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
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savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina metams 3,50 sv„ do
Trys vadovaujantieji kagėbistai
Į Sov. Sąjungos komunistų partijos cen lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
tro komitetą, be kita ko, išrinkti trys žy joje — DM 30.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
mūs kagėbistai (KGB — slaptosios policiios atstovai), trys generolai, kurie saugu jų skelbimu turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
me dirbo jau Stalino laikais.
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SIMAS KUDIRKA BELETRISTO KNYGOJE
JURGIO GLIAUDOS „SIMĄ“ PERSKAIČIUS
Simo Kudirkos vardas mūsų tautos isto
rijoje liks kaip šviesi žvaigždė, kuri buvo
brutalių jėgų užgesinta kovoje dėl laisvės.
Jis veržėsi j laisvę, rizikuodamas savo ir
savo trijų šeimos narių ateitimi, gyvybė
mis. Šitą riziką tegali suprasti tas. kas yra
gyvenęs bolševikinės valdymo sistemos ne
laisvėje. Biurokratai ir egoistai, kuriems
laisvė tebrangi tiek, kiek ji naudinga jų
karjerai, šitos rizikos nesuprato ir nesu
pras. Nuoširdūs idealistai politikai tai le
gali suprasti, bet ar tokių politikų pasau
lyje dar yra? Simas Kudirka, be abejo, j
tai atsakytų neigiamai.
,
Jurgis Gliaudą, produktyvus ir populia
rus beletristas, daugelio premijuotų roma
nų autorius, daugiažanris rašytojas, greit
ir kruopščiai surinko medžiagą apie Sime
Kudirkos tragišką kovą dėl laisvės ir para
šė beletristine forma patrauklią šios kovus
isteriją. Tai, žinoma, ne romanas ir ne apy
saka, bet politinis beletristinis reportažas.
Jis mums brangus tuo. kad jis ne tik mūs.;,
bet ir kitų tautų žmonėms parodys, jog ka
va dėl asmens ar tautos laisvės yra pa s
brangusis žmonijos idealas. Tai bus doku
mentacija ne tik mūsų, bet ir kitų tautų is
torijai. „Viltis“ atliko pagirtinų uždavi rį
šią svarbią knygą greit išleisdama.
„Sovietinės Lietuvos" žvejybos laivo ra
distas Simas Kudirka, anot Gliaudos, bu c
per trisdešimt metų peržengęs vyras, dai
liai ir raumeningai nuaugęs, atletas, p ibrėžtinai stipraus sprando, apie pusanLc
šimto svarų svorio. Jo įdegusiame jūreivio
veide spindėjo paslėpta laisvės troškimo
idėja. Ši idėja Kudirkos sąmonėje subren
do po Čekoslovakijos sukilimų. Jis tada gū
džiai sekė spaudą ir jautė tiesą tarp eil ičių. Čekų noras išsivaduoti iš rusiškai bol
ševikinės vergijos rėžė jo sąmonę. Jan Palach susideginimas įkvėpė jam norą auko
tis dėl laisvės.
Simas mėgo kalbas. Jo radisto spintukė
je buvo keli žodynai. Jis mokėjo pusėtinai
ir angliškai. Jis mėgo ir iškarpas iš spa idos, aforizmus. Tai intelektualinio tipo jū
reivis.
Bražinskų pabėgimas į Turkiją dar la
biau sužadino Simo norą pabėgti į laisvąjį
pasaulį. Ir šią mintį jis, matyt, puoselėjo
ilgą laiką, laukdamas tik patogios progos.
Ši proga atsirado, kada „Sovietinės Lietu
vos“ žvejybos laivas atsidūrė šalia ameri
kiečių Vigilant laivo. Dabar Simas kiekvie
ną sekundę išnaudojo psichologiniam pasi
ruošimui pabėgti. Deja, jo šis gerai supla
nuotas perbėgimas iš laivo į laivą buvo su
kliudytas JAV laivyno biurokratijos, kuri,
anot Gliaudos. dėl politinio analfabetizmo
Simą Kudirką išdavė bolševikams. Iš pa
teikiamųjų J. Gliaudos faktų atrodo, kad
kalčiausi šioje byloje yra admirolas W.
Ellis ir kpt. F. W. Erownas. Juodu, nesiorientuodami politinėje plotmėje, būdami
toli nuo įvykio vietos, davė įsakymą Vigilanto vadovybei Simą Kudirką grąžinti so
vietams. Ellis pakartotinai įsakinėjo: „Jei

gu mes gausim perbėgėlį, mes turime jį
grąžinti. Jeigu vyras šoks į vandenį, sutei
kite rusams bet kurį pirmumą tam vyrui
išgelbėti“. Žinoma, nemažiau kalti ir kiti
JAV biurokratai, kurie, vengdami politinio
konflikto su rusais bolševikais, nesiryžo
Kudirkos atveju aiškintis aukštesnėse in
stancijose, bet savivališkai nusprendė šį

KALBOS APIE LIETUVĄ KONGRESE

dalykas, kad tas jų rūpestis yra nuoširdus,
bet ką tokiu rūpesčiu galima padėti, reikia
kibti pačiam į darbą, reikia suprasti, kad
bendruomeninė veikla nėra vaidinimas, o
gyvenimas. Ją ne kritikuoti reikia, o taisy
ti, skatinti, nes taip darydami priduosime
jai jėgos. Mums nereikia nei sporto, nei sce
nos žvaigždžių, mums reikia veiklių lietu
vių“.

Lietuvos
nepriklausomybės
sukaktis
Kudirkos įvykis liks juodžiausia dėmė, ap JAV Kongreso Atst. Rūmuose paminėta va
šlakstyta nekalto lietuvio krauju, tautų sario 18 d. Lietuvos reikalu kalbėjo apie 40
A. Rūmų narių, invokaciją sukalbėjo vysk.
laisvės istorijoje.
A. Deksnys. Senate Lietuvos klausimą iš
kėlė: sen. Erooke, Mass., (vienintelis neg
DAILĖS FESTIVALIS
Jurgis Gliaudą. SIMAS. „Vilties“ leidi ras senatorius), vasario 9 d., o vasario 11
nys. 1971. 158 psl. Kaina 3 dol. Knyga gau d. kalbėjo senatoriai E. Kennedy, H. Hum
Kalifornijos lietuviai birželio mėn. ruo
(ELTA) šiasi surengti dailės festivalį Los Angeles
nama: „Viltis“, 6907 Superior Ave, Cleve phrey ir kiti.
land, Ohio 44103. USA.
mieste.

LIETUVIŲ VEIKLA IR AUKOS

ATSIŲSKIT MUMS ŠIMTĄ SIMŲ
laisvės kovotoją paaukoti bolševikiniam salizmui.
Paskutiniai Jurgio Gliaudos knygos sky
riai apie Simą yra tiesiog tragiškai šiurpūs,
vada Vigilanto vadovybė apsisprendė iš
duoti Simą Kudirką rusams, jis šaukė ant
iškai į Eustį: „Duok man peilį, aš noriu
lusižudyti“. Už Eusčio nugaros stovėjo pel
ei rusų bazės jūreiviai, ir Kudirka žinojo,
tad tai yra budeliai. Ūmai ir paaiškėjo, kad
įie elgėsi su Kudirka budeliškai. „Simas
blaškėsi tarp penkių sovietų, kurie mušė jį
ris per galvą, nors smūgiai kliuvo į veidą,
per ausis, per sprandą. Staiga Kudirka par
griuvo, ir tuoj vienas sugriebė saujon jo
riaukus, vieno mirksnio greičiu pakėlė jo
ąalvą už plaukų ir visu smarkumu trenkė į
plieninius laiptų turėklus, prie kurių jie
zilko auką. Ir čia pakartotinai jie daužė jo
’aivą veidu ar šonu į laiptų turėklus (žr.
146 psl.). Vėliau rusai pririšo Kudirką prie
rablių, už kurių užkabina pririšimo lynus,
movė Kudirkos kaklą į kilpą. Užnėrę kil
pą ant Kudirkos kaklo, bolševikai bandė
savo auką įkelti į savo denį. Nusitempę į
nalūnsparnio tūpimo aikštę, jie vėl mušė
savo auką, daužė kumščiais dar smarkiau.
Amerikiečiai matė bolševikų planą: mušti
Simą per galvą, kad jis netektų sąmonės.
Tada lengva su belaisviu elgtis kaip su ne
gyvu kūnu. Sovietų laivo vadas Burkalas
taip pat mušė Kudirką ir vadovavo mušimo
veiksmams. Kai kurie amerikiečiai bandė
užstoti Kudirką, bet jų vadovybės buvo su
drausti. Vienas iš amerikiečių padarė tei
singą išvadą: „Dabar aš žinau, ko verta as
mens laisvė ir kiek daug reiškia žmogui gy
venti Amerikoje...“ Deja, šitie žodžiai Simo
Kudirkos nebešildė.
Jurgio Gliaudos knyga apie Simą bus la
bai įdomi ne tik lietuviams, bet ir kitų tau
tų skaitytojams, todėl ją reikėtų išversti į
daugybę kalbų. Ypač ji rekomenduotina
mūsų jaunimui, kuris per mažai pažįsta
bolševikinę tikrovę ir tikrąjį bolševikų vei
dą. Iš paskutinių trijų skyrių reikėtų pada
ryti santrauką mūsų tremties mokyklų
skaitinių knygoms.
Perskaičius šią knygą, kyla didžiausias
pasipiktinimas ne tik dėl bolševikų barba
riškumo, kuris lietuviams yra gerai pažįs
tamas, bet ir dėl amerikiečių pagrindinių
žmogaus teisių, garantuotų tarptautiniais
įstatymais, laužymo ir išniekinimo. Simo

„Dirva“ rašo, kad „Vilties“ leidyklos iš
leistoji Jurgio Gliaudos knyga „Simas“
apie Simo Kudirkos tragedijų entuziastiš
kai perkama.
Daug kas, sako, rašo: „Atsiųskit mums
šimtą „Simų“!“

ŠVENTARAGIS
Per „Pradalges“ ir „Dirvą“ dalimis
spausdintasis Vytauto Alanto istorinis ro
manas ..Šventaragis“, greičiausia, bus iš
leistas atskira knyga „Vilties“ leidyklos.
„Amžinasis lietuvis“, didžiulis to pat ra
šytojo romanas iš Amerikos lietuvių trem
tinių gyvenimo, kaip tikimasi, bus leidžia
mas Nidos Knygų Klubo.

ALG. GUSTAITIS „EVENING OUTLOOK“
DIENRAŠTYJE

Iš Vokietijos patirta: lietuviai, net ir se
nelių prieglaudoje gyveną, aukojo Tautos
Fondui gelbėti Bražinskams. Ilgametis Vil
ko rėmėjas, senelių prieglaudoje Vechtoje,
Old., daugelį metų gyvenąs Stasys Motu
zas T. Fondui išsiuntė 20 dol., o ten pat gy
venąs Antanas Barkauskas — 40 dol. Va
sario 16-sios proga šiedu lietuviai T. Fon
dui paaukojo po 100 DM, taigi daugiau
kaip po 20 dol.
Iš St. Motuzo atsiųstų spaudos iškarpų
matyti: Oldenburgo ir aplinkinė spauda
skelbė plačius straipsnius apie Lietuvą.
Kai kurie tų straipsnių pasirodė 1970 m.
pabaigoje (30 metų Lietuvos okupacijos
sukaktis), kai kurie vasario 18 d. (apie
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį). Vi
sais atvejais vokiečių spaudai informacijų
suteikė St. Motuzas, „buvęs laisvosios Lie
tuvos burmistras", senelių prieglaudos gy
ventojas. Straipsniai iliustruoti paties Mo
tuzo medžio drožinių reprodukcijomis. Jis
dar pagamino specialių atviručių apie ge
nocidą su savo darbų nuotraukomis ir kt.
(ELTA)

„Dirva“ rašo, kad žurnalistas Algirdas
Gustaitis labai vykusiai ir dažnai lietuviš
MIRĖ J. ŽYLA
kiems reikalams iškelti panaudoja Santa
Monica (Kalifornija, JAV) leidžiamojo
Škotijoje, Glasgove, sausio 31 d. mirė 80
dienraščio „Evening Outlook" laiškų sky metų lietuvių visuomenės veikėjas Juozas
riaus skiltis.
Žyla.
J. Žyla daug pasidarbavo šv. Kazimiero
DONUM BALTICUM
draugijai, buvo Blaivybės ir Sąjungos na
Šių metų pradžioje Švedijoje išleistas rys ir nuolat buvo renkamas atsakominstambus baltistikos veikalas (598 psl.) ,,Do goms pareigoms.
num Balticum“, skirtas pagerbti norvegų
MALDA PATIKO
kalbininkui Christian S. Stang'ui, nusipel
niusiam baltistikai ir slavistikai. Rinkinį
Prel. dr. Leonardo Gižinsko malda, praėj.
išleido švedų leidykla „Almquist — Wikmetais įdėta Elta-Press biuletenyje Romo
sell“ Stockholme.
Veikale rašo kalbininkai, gyveną abiejo je, ypatingai patiko italams. Malda, kurio
se geležinės uždangos pusėse: Lietuvos, je nupasakojamas Lietuvos likimas, tautos
Lenkijos, Sovietų S-gos, JAV, Australijcs, kančios rusams kraštą okupavus, ištisai,
per du puslapius, paskelbta žurnale „Para
Vokietijos ir kt.
Iš okup. Lietuvos mokslininkų įdėti llel© 38“, 1970 m. nr. 12. Tai Europos ap
straipsniai: praėjusiais metais žuvusio prof. jungimui ugdyti skirtas poltikos, kultūros
J. Kazlausko, V. Ambrazo, S. Karaliūno, V. žurnalas, kurio straipsniai skelbiami ketu
Mažiulio, K. Morkūno. A. Sabaliausko. V. riomis kalbomis. Šioji Gižinsko malda at
Urbučio, A. Valeckienės, Z. Zinkevičiaus, iš spausdinta ir Belgijos, Olandijos ir Prancū
(ELTA
Vakarų pasauly gyvenančių: L. Jurgutytės- zijos laikraščiuose.

Baldauf, P. Joniko, A. Klimo ir J. Lingio.
Veikalas laikomas vienu stambiausių lygi
namosios baltistikos leidinių, išleistų Va
karuose.
(ELTA)

JIE ZIRZIA...

„Mūsų Pastogės“ „Redaktoriaus žodyje“
rašoma:
„Yra tam tikra kategorija žmonių, kurie
TELEFONO SUKAKTIS
niekados nepatenkinti. Jie zirzia. Tuo savo
Šįmet sukako 75 metai, kai buvo įvestas zirzėjimu jie tariasi dirbą visuomeninį dar
telefonas Vilniuje.
bą, jie rūpinasi, kad būtų geriau, ir galimas
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KAZIMIERAS BARĖNAS

MĖSININKAS KINGAS
— Labas vakaras, misteri Kingai, — pasakė ji
ir norėjo atsilenkti mėsininko.
— Palauk, misis, — prabilo Kingas. — Kur gi
tu dabar mėsą perki?
— Niekur, — atsakė Veronika.
— Ar niekur? Dėžutėmis maitinies? Ne, tu per
ki pagrindinėj gatvėj. Ar geri kaimynai gali taip da
ryti? Ar gražu aplenkti mane ir neiti pinigus ki
tiems? Kas, ar mano mėsa kitokia? Aš tau pasaky
siu, misis: šitaip negalima elgtis. Mes maitiname jus
savo rankomis, o jūs kandate. Tu pasakyk savo vy
rui, kad jis tau paimtų diržą.
— Palik mano vyrą ramybėje!
— Tu tyčia pasakyk jam. Jis supras.
— Gerai, duok du šnicelius, — pasakė Vero
nika, ir jie abu suėjo mėsinėn. — Duok, ir aš skubu
namo. Tamstos kalbos nėra gražios- Niekas čia taip
nepastoja žmonėms kelio.
— Aš daugiau suprantu už kitus, ir man rūpi
savo krašto ateitis, — pasakė jis, vyniodamas mėsą.
— Visi apsileidžia utėlėm, o aš — ne. Aš negaliu
apsileisti, čia mano kraštas.
Kingo kalba ne tik suerzino, bet ir išgąsdino
Veroniką. Gal jis nesveikas? Tų peilių ir kirvių mė
sinėje bent po kelis išsklaidyta ant stalų. Švystelės
vieną kartą, kai galutinai susimaišys jam protas, ir
Veronika galvoja, kad negyva ji neturės jokios pa
guodos, jei Kingas už žmogžudystę bus uždarytas
kalėjiman. Tai ji bent kartą kas savaitę užeidinėjo
Kingo mėsinėn. Kingas vis būdavo piktas ir nekal
bus. Jis dabar jau neburnodavo, bet dėl to Veroni
kos nerimas tik didėjo. Nerimą didino laikraščiuose
užtinkamos žinios apie rasinių nesusipratimų ban
gą. Jie prasidėjo Notting Hill rajone, o dabar, žiū
rėk, ir Veronika buvo liudininkė panašaus triukšmo.
Autobuso konduktorius jamaikietis susikibo su pa
gyvenusiu anglu keleiviu. Veronika negalėtų pasa
kyti, kuris pradėjo ir dėl ko. Ji pradėjo dairytis tik
tada, kai jamaikietis jau visu balsu rėkė, reikalau

damas sustabdyti autobusą ir išmesti tą keleivį, šo
feris sustabdė autobusą ir paskambino inspektoriui,
kad tuojau atvažiuotų. Keleiviai paskubomis dalijo
si nuomonėmis. Viena moteris atsigrįžo ir į Veroni
ką.
— Jis karščiuojasi, — tarė ji, bet Veronika
paskubėjo išeiti, nes tuomet sustojo kitas autobusas.
Ji nebenorėjo laukti.
Tą vakarą Kingas stovėjo tarpduryje, atsirė
męs į staktą. Veronika pasuko į duris, bet mėsinin
kas pakraipė į šalis galvą ir tarė, į ją net nepasižiū
rėdamas:
— Vėlu. Jau uždarau, nieko neparduosiu.
Nustebusi ji išėjo, o namie atpasakojo Kostui
atsitikimą autobuse ir Kingo žodžius. Atsisakymas
parduoti mėsos turėjo kažkokią ypatingą prasmę,
kuri gąsdino Veroniką. Tas atsisakymas niekaip ne
siderino su įkyraus mėsininko ligšioline laikysena.
Ji atnešė nedidelę sumą, kelis šilingus, bet Kingas
juk brangina kiekvieną grašį ir net jėga pasiryžęs
atimti, jeigu kas geruoju nenori duoti. Liuteris Kin
gas...
Ji visą vakarą kalbėjo apie mėsininką ir nenu
rimo vietoje. Kalbėdama ji perėjo visus kambarius,
surasdama vis naujų spėliojimų, kas atsitiko Kingui.
Gal ir išėjo iš proto? O gal nori parodyti savo valią
toms utėlėms, kurias jis sakosi maitinąs? Ji kalbėjo
Kostui, o šis ėjo iš paskos, klausėsi, ramino ją ir pa
dėjo spėlioti Kingo pasikeitimo reikšmę. Kai Vero
nika įėjo į tamsų priekinį kambarį, Kostas dar sto
vėjo koridoriuj.
— Stovi, žiūrėk, prie vartelių Liuteris Kingas!
— šūktelėjo Veronika Kostui.
Jis atskubėjo pas žmoną. Kingas iš tikro stovė
jo ties jų varteliais, žiūrėjo į duris ir laikė rankoje
šuns dirželį- Šuo tupėjo šalia jo. '
— Kas dabar bus? — sušnibždėjo Veronika.
Kostas nerado atsakymo. Jie abu žiūrėjo į langą.
Kingas dar tebestovėjo ir dairėsi į duris ir į savo šu

nį, kuris atsikėlė, uostinėdamas šaligatvį paslinko
tolyn ir įtempė mėsininko laikomąjį diržą. Kiek il
gai jis čia stovės? Veronikai dingtelėjo, kad jis gal
lauks visą naktį ir rytą sutiks juos išeinančius. Bet
mėsininkas ryžosi: pamažu atidarė vartelius, patam
pė šuns diržą ir įėjo į kiemelį. Pusiaukelėje stabtelė
jęs, žengė jis tuos kelis likusius žingsnius iki durų,
ir tuomet nakties tyloje sučirškė skambutis. Veroni
ka net pašoko į pasienį. Storasai tas velnias vis dėlto
ateina!

Ne, ji išgirdo greitus žingsnius, ir girgžtelėjo
varteliai. Kai Veronika vėl pasuko galvą į langą,
Kingas jau buvo šaligatvyje, prilaikė dar vartelius
ir tempė savo šunį. Paskui jis nuskubėjo šaligatviu.
Veronika tą naktį nemiegojo. Ji ir pati viena
svarstė ir su Kostu, kad šitaip gi nebus galima gy
venti. Jie nepajėgs dieną ir naktį saugotis patys ir
žiūrėti, kad neatsiliktų kas nors namams. Tie namai
— pirmieji nuosavi Veronikos gyvenime, bet ar ne
geriausia bus parduoti juos ir ieškotis kitų, kur kai
mynystėje nėra Liuterio Kingo. Visi žmonės geri ar
pakenčiami fabrike, parduotuvėse ir kaimynystėje,
niekas dar jai nėra pastojęs kelio ar atbėgęs naktį
gąsdinti, o mėsininkas Kingas, matai, ką išdarinėja!
Sunkus jai buvo ir sekmadienis nemiegojusiai.
Ji ir tylėjo, ir kalbėjo, ir apsvarstė, kic\ už namus
turėtų prašyti ir kiek galėtų gauti, bet pirmadienį
prabėgo skersai gatvės, kad nesusitiktų Kingo, ir nu
važiavo į fabriką. Ji nenorėjo parduoti namų — čia
ramu, gera, dėl to palauks dar tolimesnių įvykiųGal viskas ir aprims. Negi tas mėsininkas čia ir siau
tės, kaip jam patinka? Yra policija, yra įstatymai,
ir Kingas tegu per daug nesišakoja. Jeigu jis dar kar
tą ateis paskambinti, tai ji pro užpakalines duris iš
siųs Kostą pašaukti policijos.
Kingas prekiavo, bet Veronika niekada jau nuo
anos nakties net nežvilgtclėjo į jo mėsinės pusę. Kos
tas jai sakė, kad jis prekiauja, nes jis praeina ko ra
miausiai pro šalį ir mato mėsininką ar tarpduryje
dyką stovintį, ar už savo stalų viduj, kai būna kokia
vieniša pirkėja.
(Bus daugiau)

ŠARŪNAS VERŠELIS REDAKCIJOJE
Esame išsispausdinę R. E. Šilerio repor
tažą apie Šarūną Veršelį.
Dabar „Nepriklausoma Lietuva“ rašo,
kad Šarūnas Veršelis dirba Vokietijos jau
nimo žurnalo „Bravo“ redakcijoje.

VERKĖ IŠ DŽIAUGSMO
Vienas sporto laikraštis JAV pavadino
lietuvį Johny Unitas (Jonuką Jonaitį) „vi
sų laikų geriausiu sporto varžovu“. Pasta
raisiais metais jis, mat, pasidarė labai po
puliarus sportininkas.
Jaunoji Kathy Doran net apsiverkė iš
susijaudinimo ir džiaugsmo, kad jos die
vaitis Jonukas Unitas davė jai savo auto
grafą.

K. BINKIS SCENOJE
JAV daugelis lietuvių kolonijų, minėdamos 50 metų Lietuvos teatro sukaktį, vaidi
na Kazio Binkio draminius veikalus.

GYVYBĖS ŽENKLAI
Tikėjimas į Dievą turi būti gyvas. Turi
pasireikšti apčiuopiamais ženklais.
žmogus yra laikomas gyvu, kol plaka jo
širdis ir kvėpuoja jo plaučiai. Kokie yra
ženklai, kad tikėjimas yra gyvas? Pasirink
sime tik du paprasčiausiai suprantamus
ženklus — malda ir geri darbai.
***
• Kadangi tikėjimas, kaip buvo minėta,
yra neįkainojama Dievo dovana žmogui,
kaip ryšys tarp Sutvėrėjo ir tvarinio, tarp
Tėvo ir vaiko, tarp Atleidėjo ir nusikaltė
lio, tai žmogus ir turi tą ryšį — bendravimą
su Dievu — palaikyti pats, kad tikėjimas
būtų gyvas.
Toji su Dievu bendravimo priemonė yra
malda. Mintimi ar ištartu žodžiu kreipima
sis į Dievą. Trumpas, bet nuoširdus. Daž
nas, bet sąmoningas.
Antras tikėjimo gyvybės ženklas yra geri
darbai. Tai tikėjimo kvėpavimas.
Tiesa, yra žmonių, kurie, nors į Dievą ne
tiki, bet daro gerus darbus: daug aukoja
labdarybei, globoja vargšus ir tt.
Reikia skirti gerus darbus, kurie daromi
iš prigimties linkimo juos daryti, ir tuos,
kurie plaukia iš tikėjimo, nors žmogus ir
nėra linkęs jų daryti. Aišku, kad gerų dar
bų teisingas įvertintojas tėra tik Dievas,
kuris mato ir supranta net slapčiausius ge
rų darbų motyvus. Bet savaime aišku, kad
Dievui labiau patinka tie geri darbai, ku
rie daromi tikėjimo dvasioje palaikyti
tampriems ryšiams su Dievu.
Kristus sako:
— Jūs teisiate kūniškai... Mano teismas
yra teisingas, nes nesu vienas, o drauge su
Tėvu (Jon. 8, 15-16).
Geri darbai, kylą iš tikėjimo, dvelkia
Dievo garbinimu ir artimo meilės šilima.
***
Kad geriau gyventume, apsaugotume sa
vo turtą ar sveikatą, pastovų darbą, turi
me įvairių organizacijų, draugijų, klubų ir
kt. Mokame nario mokestį, einame į susi
rinkimus, išrinkti valdybosna uoliai dirba
me, laikomės įpareigojimų nuostatų. Jei to
viso nedarytume, mus išbrauktų iš narių
sąrašo.
Mūsų tikėjimas taip pat reikalingas ap
saugos, nes yra turtas, ir priemonių jo stip
rinimui. nes jo didėjimui nėra galo. Mes tu
rime Bažnyčią, matomą Dievo vaikų orga
nizaciją. Ji mums teikia sakramentus, kad
mūsų tikėjimas būtų saugus ir stiprėtų.
Tik gana keista, tiesiog nesuprantama,
kad pasitaiko tokių, kurie save laiko tikin
čiais, ir net skaudžiai įsižeistų, jei pava
dintume „bedieviais“, bet nenori prisiimti
jokių pareigų: lankyti pamaldas, imti sak
ramentus, būti kokios religinės draugijos
nariu.
Tai yra prieštaravimas pačiam sau. At
metimas priemonių, be kurių tikėjimas ne
gali būti gyvas. Užvertimas ir išdžiovinimas šaltinio, iš kurio turi veržtis geri dar
bai. Jei esame gyvosios Bažnyčios nariai,
turime būti gyvi. Kitaip būsime nudžiūvu
sios šakos, kurias Dievas nulauš ir numes
šalin.
**•
Šio sekmadienio mišių evangelijoj Kris
tus mus kviečia:
—■ Aš esu gerasis ganytojas. Pažįstu savąsias avis, o jos pažįsta mane (Jon. 10.14).
Sekime paskui Jį!

■
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NESIDERINA SU KONSTITUCIJA
AR NUSIKALTAU SOVIETŲ SĄJUNGOS ralinį auklėjimą sutinkamai su jų įsitikini
mais..."
PRIIMTAI JUNGTINIŲ TAUTŲ
3 str. pabrėžia: „Kad būtų likviduotas ar
DEKLARACIJAI?

ba išvengta diskriminavimo, apibrėžto šio
Neseniai Vakarus pasiekė kun. Antano je konvencijoje, valstybės, kurios yra jos
Šeškevičiaus gynimosi kalba teisme, dalyvės, įsipareigoja: a) panaikinti visus
kuri buvo pridėta prie ..Baudž. bylos įstatyminius nutarimus ir administracinius
Nr. 5817 kaltinamojo kun. Šeškevičiaus potvarkius ir nutraukti diskriminacinio po
Antano, s. Kazimiero, gim. 1914 m.” būdžio administravimo praktiką švietimo
Kun. A. Šeškevičius Molėtų rajono pro srityje“.
Kaip pagal tą konvenciją mūsų tėvai ga
kuratūros 1970 m. liepos 27 d. buvo ap
kaltintas mokęs Dubingių parapijos li savo vaikams užtikrinti religinį ir mora
vaikus katekizmo ir nuteistas vienerius linį auklėjimą, kada vaikams kunigas ne
metus kalėjimo. Jis pagal kaltinamąjį gali nė keleto žodžių pasakyti tada, kada
aktą vaikus katekizmo mokė Dubingių nei tėvai, nei vaikai ko nors nesupranta?
bažnyčioje 1970 m. birželio pabaigoje Už tai kunigas teisiamas tame krašte, ku
ir liepos pradžioje. Spausdiname iš ris tą konvenciją ratifikavo. Argi nereikia
trauką iš jo gynimosi kalbos. „PrLŽ“ laikytis to. kas priimta kaip įstatymas? Pa
redakcija „Suvienytas nacijas“ pakeitė gal tą konvenciją mano byla turėtų būti
tuoj pat nutraukta.
į „Jungtines Tautas“.
Jungtinių Tautų organizacijoje 1948 m.
Religinė diskriminacija vykdoma Kinijo
gruodžio 10 d. buvo priimta „Visuotinė je ir Albanijoje, kurie nesilaiko leninizmo.
žmogaus teisių deklaracija", kurią priėmė Ar sektini tie atsilikę kraštai, ypač kai tu
ir pasirašė Tarybų Sąjunga. Tos deklaraci rime tokius tarptautinius įsipareigojimus?
jos 18 str. sako: „Kiekvienas žmogus turi
Ta konvencija neprieštarauja BK 113
teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę: str., nes jis draudžia, kaip ir Leninas, reli
ši teisė leidžia... laisvai išpažinti savo reli giją dėstyti mokyklose, bet nieko nesako,
giją kaip pavieniai, taip ir bendrai. Laisvai .<ad būtų uždrausta privačiai dėstyti tikymokytis religijos mokslų, pravesdinėti pa oą bažnyčiose.
maldas ir atlikti religines apeigas“.
Taigi, pagal Tarybinę Konstituciją ir pa
Deklaracija mūsų valstybės priimta, pri gal Lenino principus bei tarptautinius įsi
imta ir tai, kad „leista mokytis religijas pareigojimus religijos privatus dėstymas
mokslų“, bet kodėl nevykdoma? Pagal tą yra leidžiamas. Tuo pačiu pagal bendrus
priimtą deklaraciją galime ne tik katekiz teisės dėsnius negali būti jokio potvarkio
mą, bet ir tikybą dėstyti, nes visi turi teisę prieš Konstituciją. Jei tai būtų leista, tada
jos mokytis. O aš esu teisiamas už tai, kad ką Konstitucija viena ranka duoda, prie
keliolika vaikų patikrinau ir keletą žodžių šingas potvarkis kita ranka tai atima, ir
nežinantiems paaiškinau.
Konstituciją paverčia tik gražia iškalba.
Pagal tą įsipareigojimą ne tik neturi būti
Iš viso, kas čia pasakyta, darau išvadą:
man keliama byla, bet turi būti visiems
1) Aš kaip kunigas turiu griežtą sąžinės
leista mokytis tikybos už mokyklos ribų.
pareigą mokyti religijos dalykų visus tikin
Jungtinių Tautų organizacijoje 1960 m. čiuosius, tiek suaugusius, tiek mažus.
2) Šitas pareigas laisvai atlikti užtikrina
gruodžio 14-15 d. Paryžiuje buvo pasirašy
ta „Konvencija dėl kovos su diskriminaci Tarybinė Konstitucija, tarybiniai įstatymai
ja švietimo srityje". Ji buvo ratifikuota ir tarptautiniai įsipareigojimai.
3) Taigi, nesu niekuo nusikaltęs tarybi
TSRS Aukšč. Tarybos Prezidiumo 1962 m.
liepos 2 d., įsigaliojo 1962 m. lapkričio 1 d. niams įstatymams; nenusikalsčiau net tada,
Paskelbta „Vedomostiach Verchovnovo So kada pilnai dėstyčiau tikybą. O vis dėl o
vietą SSSR“ 1962 m. Nr. 44 ir Vyriausybės aš esu teisiamas ne už kokį prasikaltimą,
o už savo kaip kunigo pareigos dar nepilną
Žiniose.
■ Tos konvencijos 1 str. 2 p. sako: „šioje atlikimą.
konvencijoje žodis „švietimas“ apima visus ' Liudininkų parodymai patvirtina, kad aš
religinio mokymo užsiėmimų neorganiza
švietimo tipus ir laipsnius“.
5 str. 1 p. sako: „Valstybės, kurios yia vau ir sistemingai nemokiau.
1) Nei vienas liudininkas nieko neminė
šios konvencijos dalyvės, laiko, kad tėvai ir
atitinkamais atvejais įstatyminiai globė jo, kad aš surinkdavau vaikus į Dubingių
jai... galėtų užtikrinti vaikų religinį ir mo- bažnyčią, kaip mane kaltina kaltinamoje iš-

PILIETIS IR DOKUMENTAI
„Tiesa“ (kovo 14 d.) „Dienos aidų“ sky
relyje rašo, kad jaunimas, sukakęs 16 me
tų, tampa pilnateisiais piliečiais, ir jiems
yra išduodami pasai. Įteikiant pasą, val
džios atstovai primena teises ir pareigas ir
palinki tą asmeninį dokumentą gerbti.
Tame skyrelyje taip pat rašoma, kad „pa
są priimti ar perduoti kaip užstatą drau
džiama“. Eet vis dėlto atsiranda darbuoto
jų, kurie reikalauja paso kaip užstato. Pvz„
norint išsinuomoti pačiūžas Vingio (Vilniu
je) parko čiuožykloje, reikalaujama paso.
Arba jei apsigyvena viešbutyje pilietis, tai
tarnautojai pasilaiko pasą, iki jis išsikraus
to.

PROF. TADUI IVANAUSKUI PAGERBTI
Pagerbti gamtininko ir mokslininko prof.
Tado Ivanausko atminimui komunistų par
tija ir ministrų taryba nutarė pavadinti
Kauno Zoologijos muziejų „Kauno Tado
Ivanausko zoologijos muziejum.“
Taip pat numatoma Tabariškių kapinėse,
kur palaidotas T. Ivanauskas, pastatyti
antkapį — paminklą, o prie namo, kuriame
paskutiniaisiais gyvenimo metais jis dirbo,
įtaisyti memorialinę lentą.
Taip pat pasižadėta pagaminti dokumen
tinį filmą apie jo gyvenimą ir veiklą ir dar
išleisti apie jį knygą.

LIETUVOJE
PAVEIKLESNĖ VEIKLA

„KATEDRA“ VILNIAUS TEATRE

A. Sniečkus, savo ataskaitoje, pateikto
je okup. Lietuvos kom. partijos suvažiavi
me, kovo 3 d. kalbėdamas apie komunistų
uždavinius ideologinėje srityje, ne tik pa
lietė, pavardžių neminėdamas, tariamuo
sius Lietuvos išdavikus, bet ir puolė taria
mai gėdingą lietuvių išeivių Vakaruose
vaidmenį. Sniečkus dar pripažino, kad Vakarų ideologai, esą, dabar veikia rafinuo
čiau, kitais žodžiais, komunistai pripažįsta,
kad išeivių politinė veikla esanti paveikęs
nė, tobulesnė. Pagal Sniečkų, tie išeivii.
ideologai „deda viltis j vis dar esamus na
cionalistinių elementų likučius ir labiausiai
atsilikusius gyventojų sluoksnius, kartais
net skatindami juos daryti valstybinius nu
sikaltimus“. Jei, pagal Sniečkų, Lietuvoji
beliko tik „nacionalistų“ likučiai, tai iš tik
rųjų kaip suprasti tą nepaprastą dėmesį,
kuris skiriamas išeivių, jų veiklos, jų ra
dijo valandėlių veiklai?
(ELTA)

Vilniaus akademiniame teatre buvo pa
statyta poeto Justino Marcinkevičiaus dra
ma „Katedra“.
Toji drama sudaryta iš dešimt giesmių
apie architektą Lauryną Stuoką-Gucevičių, kuris apie 1783 m. pradėjo statyti Vil
niaus katedrą, ir to statymo laikotarpį.
Dramos režisierius yra H. Vancevičius,
L. Stuoką-Gucevičių vaidino aktorius A.
Rosėnas.

KALTINIMAS RAŠYTOJAMS

ATIMTI VAIKAI
„Tiesa“ (III.26) rašo, kad iš A. Bluzmanienės, adventistų sektos pasekėjos, Vil
niaus miesto Spalio rajono liaudies teismas
atėmė jos du mokyklinio amžiaus vaikus
už jų „moralinį ir fizinį žalojimą“.
Motina kaltinama, kad jos įtakoje vaikai
visko šalinosi — choro, knygų, susirinki
mų, šeštadieniais nelankydavo pamokų.

RAUDONOJI VĖLIAVA

Dėl Lietuvos rašytojų, dailininkų ir kt.
kūrėjų, komunistų suvažiavimas paskelbė
Sov. Sąjungos žemės ūkio ministerija
tokį kaltinimą: jų, ypač jaunų, kūryba ne ir profsąjungos centro prezidiumas pa
visada „glaudžiai susijusi su dabartimi, skirstė pereinamąsias raudonąsias vėliavas
kartais pasireikšdavo klasinių pozicijų ne tiems rajonams, kurie geriausiai pasirodė
tvirtumas, nekritiškas susižavėjimas su tu vykdant 1970 m. žemdirbių lenktyniavimą.
Lietuvoje tokį atžymėjimą gavo šakių
riniu nesusijusiais, kūrybiškai nepateisin
tais eksperimentais formos srity“. Partija rajonas.
pareikalavo idėjiškai ir meniškai brandžiu
kūrinių arba tokių, kuriuose turi atsispin 
DIDYSIS „GIRSTUPYS“
VATIKANO-MASKVOS LINIJA
dėti vadinamoji komunistinė statyba. Ta:
Kauno Dainavos rajone atidaryta didžiu
„Mūsų Pastogė“ (kovo 22 d.) rašo, kad reiškia, kad ir kultūros srity laukiama
Vatikano pareigūnas arkivyskupas Agosti žvarbesnių vėjų, jau buvusių stalininių lė prekybos krautuvė „Girstupys“. Norint
laikmečiu.
(ELTA) apeiti visas parduotuvės linijas, reikia su
no Casaroli buvo nuvažiavęs į Maskvą.
vaikščioti visą kilometrą kelio.
Vatikano spauda spėja, kad arkivyskupo
GATVIŲ PAVADINIMAI
Joje bus pardavinėjama maistas ir dra
vizitas, greičiausia, atidarė kelius paskirti
vyskupams Lietuvai. Taip pat jis tikisi
„Literatūra ir menas“ rašo, kad prieš bužiai ir kiti namų apyvokos dalykai.
„Tiesa“ rašo, kad „Girstupys“ yra pati
„kad šis dialogas tęsis ir gali duoti teigia Kokius penkerius metus viename laikraš
mų rezultatų“. Bet toks spėjimas esąs per tyje skaitytojas piktinosi Vilniaus senai didžiausia prekybos krautuvė visose Pabal
ankstyvas, o popiežiaus Pauliaus vizitavi siais gatvių vardais, kaip, pvz., Lenktoji, tijo respublikose.
mas Maskvos esanti tik politinė fantazija. Kreivoji, Pušų ar Lokių.
Į tą laišką reagavo istorikai ir kalbinin
MUZIEJAI IR PAMINKLAI
kai, norėdami įtikinti, kad senieji gatvių
vardai yra labai reikšmingi.
Vilniuje išleistas naujas neperiodinio lei
vadoje. Visi sako, kad patys ateidavo.
Dabar, renkant naujoms gatvėms vardus dinio „Muziejai ir paminklai“, sąsiuvinis.
2) Kad sistemingai nemokiau, matyti iš
šių liudininkų parodymų (suminima eilė ar perkrikštijant senąsias, tariamasi su is Turiny plačiai pagerbtas P. Galaunė, daug
liudininkų pavardžių). Iš visų liudininkų torikais ir toponimikos specialistais. Nau vietos skirta liaudies menui ir buičiai, be
jieji Vilniaus priemiesčio prekybinių vietų to, nemaža medžiagos apie restauraciją,
parodymų aišku, kad tikrai nebuvo sistemingo mokymo, o tik žinių patikrinimas, pavadinimai dabar yra „Riešutas“, „Šile archeologiją, užsienio muziejų veiklą ir kt.
(ELTA)
trumpai paaiškinant atskiriems vaikams lis“. Lazdynuose nutiestas Architektų pros
pektas.
tai. ko jie nesuprasdavo.
Praeitais metais išnyko Juškos gatvė, jos
KVARTETO IŠVYKA
(Prancūzijos Lietuvių Žinios)
vietoje yra Onuškio. Kauno Žaliakalnyje
nebėra Gėlių rato, Minties rato, Tulpių, Le
Lietuvos styginis kvartetas vasario
*★★★★*★★******★*★★★★**■★*****•★★★★★***************★*******★★***★★*★★***★★★★★*■★***★**★*★★**<> lijų gatvių.
mėn. vieną savaitę koncertavo Vengrijoje,
Bet tokie pakeitimai sudaro daug pro Djor ir Sopron miestuose. Šalia Brahmso
P. SEVERS
blemų, kaip rašo „Lit. ir menas“: „Perre ir Haydno kvartetų, lietuviai supažindino
gistruojami pasai, klaidžioja laiškai, sun vengrus su J. Juzeliūno Trečiuoju kvarte
kėja paštininkų darbas“.
tu.
(ELTA)
Unst salą, pačią šiaurinę Shetlande, ap galva ir pečiais, pilkais sparnais. Iš tolo lias valandas praleido laivo tiltelyje su vai
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lankėme autobusu dar prieš trejetą dieną. atrodo, kad tai uolos juda ir dreba, tiek te rininku ir kapitonu.
Tuomet buvome pačioje salos šiaurėje — nai tų sparnuočių. Žemai, prie vandens, kai
Iš laivo ir vėl į kitą laivą, šįkart į St.
Saxavorde. Ant aukštos kalvos yra Na.o kur prisilaiko būriai kitos rūšies paukš Clair, 3.800 tonų. Tai didžiausias bendro
radaro stotis, aptverta aplinkui, fotogra- čių, mažos vištos didumo, balta krūtine, vės laivas, paimąs 180 I klasės keleivių.
ruoti draudžiama, bet vaikščioti netoliese juoda apykakle ir sparnais ir juokinga gal Gavę kajutę, išeiname dar į miestą nusi
AR TIESA, KAD JUOZAS JURGINIS
savo amžininkus gerbti tautą, kelti jos kul
galima. Saxavord — tai uolotas pusiasalis, va, kurioje išsiskiria platus (vertikaliai) pirkti mažmožių. 4 vai. p. p. pradeda rink
ŽEMINA DR. J. BASANAVIČIŲ?
tūrą, branginti gimtąją kalbą. Tuo J. Ba
žiūrintis į šiaurę. Gilios įlankos iš abiejų snapas, balti veidai ir apskrita juoda ke tis keleiviai. Iš viršutinio denio viskas pui
pusių. Rytų pusėje, žemai, matomas Ha- purėlė. Tai puffinai.
kiai matoma. 6 vai. popiet „St. Clair“ paju
sanavičius nusipelnė visų pažangiųjų žmo
Unst saloje yra nedidelis kiekis chromito da nuo krantinės. Audra šauksmų atsisvei
roildswickas, kitoje, vakarų, pusėje ilga,
G. I. Rimutis E. L. Nr. 8 straipsnyje „Tie nių pagarbą“.
siaura uola, o ant jos baltas jūros švyturys, ir žaliojo akmens — serpentine, vartojamo kiname su krantu. Tolame, ir mašinos su sa yra tokia“ palietė dr. Joną Basanavičių
Aš čia nesiimu ginti J. Jurginio nei že
Muckle Flugga, pats šiaurinis Britų salose. papuošalams. Parsivežiau kelis gabalėlius. dunda pilnu greičiu, ir Lerwicko miestas ir ir Juozo Jurginio įžangą į dr. Jono Basa minti dr. J. Basanavičiaus.
I pietus matoma vėl siaura ilga jūros įlan Nušlifuotas jis yra labai gražus.
uostas mažėja, tolsta ir pagaliau pranyksta navičiaus raštus. Rimutis rašo, kad „Jono
Bet vertinkime tuos dalykus tikros tiesos
šeštadienio rytą „Earl of Zetland“ paju horizonte. Dar vakaruose slenka ilgas kal Basanavičiaus pažiūra į tautą, rašo įžan
ka, o dar toliau, pietuose, ilgas gėlo van
šviesoje ir gyvenamojo laiko sąlygose.
dėjo iš Haroldswicko atgal į pietus, į Ler- nuotas krantas. Praplaukiame pro Sum- goje Juozas Jurginis, buvo siaura, be so
dens ežeras — Looh of Cliff.
Eus daug vertingiau mums visiems sem
Saxavorde matėme daug didelių jūros wicką. Miglotas, šaltas rytas. Išplaukėme burgh Head švyturį, ir Shetlando salos ga- cialistinio turinio“.
tis stiprybės iš praeities.
iš
įlankos,
ir
greitai
aukšti
krantai
pasislė

paukščių, vadinamųjų didžiųjų skua. Jie
Jutinai išnyksta iš akių. Rytą būsime
Kaip tik man po ranka pateko Juozo
S. Kasparas
peri sausumoje. Tarp samanų galima už pė ūkanoje. Šaltas rytų vėjas lydėjo mus Aberdeene.
Jurginio knyga „Istorija ir poezija“. Ten
tikti vieną ar du jauniklius lizde. Bet sau visą dieną, plaukiančius tarp salų ir sale
Jūra darosi nerami, ir mano Sandy pasi 255 puslapyje „Jonas Basanavičius — ra
gokis motinos! Ji puola aklai ir taikosi į lių, tarp aukštų krantų Balta Sound ir junta blogai. Bet tabletė ir pusė valandos šytojas ir publicistas“ nurodoma, kad jo
akis. Skua yra anties dydžio, bet daug il Uyed Sound, tarp Uyed salos ir Unst. Iš lovoje pataiso berniuko savijautą.
pažiūra į tautą buvo siaura ir be socialinio
gesniais sparnais. Jos maitinasi ne tik žu plaukę 6 vai. ryto. 9 vai. buvome ties FetPaskutinė naktis šiaurės jūroje, paskuti turinio. Ar Rimutis nepertaisė „socialinio“
vimi, bet kitų, mažesnių paukščių kiauši lar sala. Apie pusiaudienį pamatėme toli nė šiais metais, nes kitą vasarą vyksime į „socialistinį“? Abu jie reiškia maždaug tą
pietuose Lerwicko įlanką, o 2 v. po pietų vėl tenai. Tos uolėtos salos turi savotiško patį. Rimutis, matyt, galvoja, kad sociali
niais ir jaunikliais.
Muckle Flugga uolose gyvena tūkstan „Earl of Zetland“ sustojo Lerwicko kran grožio. Visų pirma ramybė toli nuo miestu, nis ar socialistinis jau reiškia komunizmą LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
čiai mažų jūros paukščių, anglų vadinamų tinėje. Sandy su gailesčiu išėjo iš laivo, su jų triukšmu, hippiais ir vagišiais, sen ar socializmą. Ir jam atrodo, kad Jurginis 1 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
„kittiwakes“, mažesnių už karvelį, balta mat, buvo susipažinęs su kpt. Harvey ir ke sacingais dienraščiais, politika, streikais ir Basanavičiaus nemėgsta, nes tas ne socia
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
visu tuo, ką vadiname moderniuoju gyve listas. To žodžio prasmė yra didelė, ir rei
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
nimu. Šiaurėje rasi vienišas salas, jūros kia žiūrėti, kaip ir kur jis panaudotas ir
suorganizavusi
paukščius, grėsmingas bangas, daužančias kam panaudotas.
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
Bet Juozas Jurginis rašo apie Joną Basa
aukštus krantus. Rasi švarų dangų ir ūka
ną ir šaltą vėją. Rasi taip pat vaišingus navičių toje knygoje:
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
„Kaip kartais gyvenime pasitaiko: garbė geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
žmones, mažas sodybas ant uolėtų krantų.
Susidursi su legendomis apie senovės jū užtemdo nuopelnus. Jonas Basanavičius Lietuvoje.
uždirba aukštą ir pastovų nuošimti, investuoti
ros karalius — vikingus. Ten jų kapai ir (1851-1927), „Aušros“ leidėjas, politinis
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
paslaptingi bokštai, statyti laiko ūkanoje veikėjas, kultūros darbuotojas, gydytojas, kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
BALTIC SAVINGS & Investments co.
išnykusių žmonių. Vyk į šiaurę — nesigai mokslininkas. Tarp daugelio jo pelnytai čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
igytų garbingų vardų stinga vieno — rašy vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir
lėsi.
Atidarius depozito sąskaitą Baltic Savings
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
Sekmadienio rytą buvome Aberdeene pa tojas. Šis vardas jam priklauso“...
& Investments Co., Jūsų sutaupos duos gerą
Toliau Jurginis rašo:
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
sveikinti šalto lietaus, kokio nematėme sa
nuošimtį, ir nebus jokių rūpesčių dėl mokėji
„Į lietuvių tautos istoriją J. Basanavi ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
lose.
mo valstybinių mokesčių.
; H
Iš Aberdeeno traukiniu namo, į Glasgo- čius įėjo ne kaip politinis veikėjas, lietu Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
wą. Atostogų sapnas pranyko kasdienybė viškos buržuazijos ideologas, o kaip labai ti kokius nors papigintus standartinius
Į
produktyvus kultūros darbuot jas, kaip is siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
je.
Be kita ko, 1468 m. Orkney ir Shetland torinio ir folklorinio žanro raštų autorius, prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
i
ii salos atiteko škotų karaliui Jokūbui III, mokslo populiarintojas ir jo teikėjas. Na neperšama ir nesiūloma.
Dėl atidarymo sąskaitos ir kitų informa
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
kaip užstatas vietoje 60.000 florinų, kai jis cionalinis judėjimas būtų buvęs neįmano
cijų prašoma rašyti:
; vedė danų princesę. Kraitis niekuomet ne mas be tautinio sąmoningumo kėlimo, be džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
buvo gautas. Perėjimas į Škotijos valdžią savosios kalbos, kultūros ir tautos praeities
aukštinimo
“
.
SIUNTINIŲ SKYRIUS
buvo juodos dienos pradžia salų žmonėms.
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO.
Jis užbaigia apie J. Basanavičių:
Vėliau jie skundėsi, kad gavo tik „tironiją,
yra
jau
įsigijęs
tautiečių pasitikėjimą. Kas
(Z. Juras)
„J. Basanavičiaus pažiūrose buvo nema
brangų maistą ir godžius ministerius“.
per
jį
siuntė,
tai
žino, kad viskas bus tiks
ža konservatyvių dalykų, tačiau ne jie nu
Head office: 421 Hackney Rd.,
Į:
Dabar, kai shetlandiečiai nesutinka su lėmė kultūrinio palikimo reikšmę. Jis su liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar
Londono potvarkiais, tai grasina, kad su rinko daug liaudies kūrybos, ją paskelbė ir nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti,
ij
London, E. 2.En gland.
mokėsią aną senąją skolą ir prisijungsią išaukštino. Žodinę kūrybą surišo su met nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
Tel. 739-8734.
į Į vėl prie Danijos.
raščių, kronikų ir kitokių senosios litera
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors
i!
:
Sausio mėn. gale Lerwicke vyksta vikin tūros kūrinių faktine ir legendarine me
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio
Sudarome testamentus, administruojame
gų festivalis, vadinamas Up-Helly-A. Vy džiaga ir savo raštais praturtino tuomet
inuosavybę ir sutvarkome palikimo reikalus.
iįį rai dėvi vikingų drabužiais. Vyksta jie per buvusią labai skurdžią istorinio ir folklori- reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
miestą puikiame vikingų laive, kuris vė I nio žanro literatūrą. Tais raštais ir drauge 2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
| su publicistiniais straipsniais jis skatino
liau būna sudeginamas.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lioturiu Erouika
DĖL GYVENTOJŲ SURAŠYMO
BRITANIJOJE

tanijos lietuvių kolonijose. Prašome ją pa
remti.
Jeigu kas norėtų prisidėti prie platinimo,
prašome duoti žinoti savo adresą, atsiųsi
me bilietų platinti. Parapijos vadovybė lie
ka dėkinga visiems platintojams ir rėmė
jams už prielankumą darbe.

„Europos Lietuvio“ Nr. 8 esame atkreipę
dėmesį į balandžio 25 d. vykstantį gyvento
jų surašymą, ypač į tuos surašymo anke
tos klausimus, kuriais reikalaujama nuro
dyti savo ar savo tėvų gimimo vietą. Buvo
nurodyta, kad gimusieji dabartinėje Lietu
vos teritorijoje turėtų gimimo vietą rašyti:
Lithuania.
ŠEIMŲ POBŪVIS
Šįkart Britanijoje gyvenantiems skaityr
Manchesterio Moterų Būrelis ruošia batojams j „Europos Lietuvį“ dar įdedam.-s
andžio 24 d., 6 vai. vakaro, Manchesterio
anglų kalba rašytas lapelis su pavyzdžiais,
Soc. Klube šeimų pobūvį.
kaip reikėtų į tuos klausimus atsakyti.

MANCHESTERIS

TAUTOS FONDUI AUKOJO
K. Tamošiūnas — 5 svarus ir P. Senvair
tis — 1 svarą.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

DBLS SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas atidaromas šeštadienį, ba
landžio 24 dieną, 13 vai. Dalyvauti gali vi
si DBLS nariai ir jaunimo atstovai. Baisa*
vimo teišę turi tik delegatai.
Suvažiavimas vyksta Lietuvių Namuos?.;

L. N. B-VĖS AKCININKAMS
Akcininkų metinis susirinkimas įvyks
šeštadienį, balandžio 24 dieną, 17 vai.
Visi akcininkai kviečiami dalyvauti.

Kviečiamos visos šeimos dalyvauti.
Užsiregistruojama pas valdybos nares.

M. B. Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Manchesterio lietuvių skautų draugovės
;egužės 1 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Man.•hesterio Lietuvių Soc. Klubo patalpose
engia

Motinos Dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys Ant. Jaloveckas.
Meninę dalį išpildys skautai.
Po minėjimo visos motinos bus pavaišin-i
os arbatėle.
Maloniai kviečiame visus tautiečius mi|
įėjime dalyvauti.

Draugovių vadovai

MANCHESTERIO LIETUVIAI

Laikas bėga nesustodamas ir greitai
{artu daug kas keičiasi: daugiau nesvei
PAMALDOS LIETUVIŲ NAMUOSE
kuojančių, net bedarbių atsirado, viena k i*
D. B. Lietuvių Sąjungos suvažiavimo ta šeima pakėlė sparnus į užjūrius, meniproga balandžio 25 d. bus šv. Mišios Lietu lės pajėgos visai nusilpo.
vių Namuose 9 vai.
' Nežiūrint to, visuomeninė ir organizaciPrašomi dalyvauti ir apylinkės lietuviai. rė veikla tebetęsiama pilnu tempu ir ji ii
:iesų yra gana. įvairi. Metų ketvirtis pra-Į
ėjo, nedaug laiko, bet darbelio atlikta ticlį
r tiek.
.
į
ŠOKIŲ VAKARAS-GEGUŽINĖ
To ketvirčio mūsojo gyvenimo kronikai
Londono šeštadieninės Mokyklos Tėvų trumpai yra tokia.
Grupė, gegužės 1 dieną Londono Lietuvių
Sausis
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345a Vic
Naujuosius Metus sutinkame ramovėntį
toria Park Rd., London, E. 9) ruošia
suruoštame pobūvyje, kuris buvo širdingas
Didžiulį šokių vakarą-gegužinę.
Gros viena geriausių Londono šokių mu ir jaukus. Tuojau vyksta Lietuvių Namų
naujos valdybos (pirm. Stankevičius) po
zikos kapelų ,,Sorrento“, talkininkaujant jų
nuolatiniam ir labai populiariam daininin- sėdžiai su planais: gražinti patalpas, įreng
ti modernišką virtuvę ir kt.
• kui.
Sausio 10 tradicinis kalėdinis eglutės su-į
Įvairūs šalti užkandžiai, vynas ir įėjimas
buvimas. Pilna mažųjų, dar daugiau vyres-i
tik £1,25.
niųjų. Džiaugėsi skautų ir mokyklos komi-i
Pradžia 8 v. v., tęsis iki 1 vai. ryto.
tetas (pirm. Bernatavičius), džiaugėsi visi;
Bilietus galima įsigyti iš anksto pas F.
Senkuvienę, K. Makūną, V. Jurienę, arba džiaugėsi „senelis“ (Motuzą).
Dar savaitė, ir metinis visos apylinkės
paskambinus telefonu 739 8734.
koordinacinis komitetas priima visų metų
ANTIKOMUNISTINĖ DEMONSTRACIJA darbo programą. Pirmininku lieka kun. V.
Kamaitis.
i
Democratic Alliance balandžio 25 d., sek
Baigėm sausį su mūsų parapijos gausiu
madienį, ruošia Londone didelę antikomu susirinkimu, kuriame aptariama Bendrijos
nistinę demonstraciją.
reikalai bei lietuvių kapinių problemos.
1
Demonstracijos dalyviai 2.15 vai. renka
Vasaris
į
si prie Speakers Corner (Marble Arch). Iš
6 d. visi lietuviai švenčia Vasario 16 mi-i
čia bus žygiuojama prie sovietų ambasa
nėjimą Lietuvių Namuose. Tai DBLS sky-;
dos.
riaus pareiga, kurią jis atliko gerai. Buvo'
Kalbas sakys britų parlamento nariai,
įdomi kun. A. Putcės paskaita, stud. Gašlū
švedų politiniai vadai ir pavergtųjų tautų
no poezija, Kutkutės, Barauskaitės dainos;
atstovai.
visų galingas himnas, na, ir didysis pabenDemonstracijoje dalyvauja ir lietuviai.
dravimas.
Kviečiama kuo gausiau susirinkti.
13 d. Klubas kviečia Užgavėnių „bly
nams“. Šeimininkė Ivanauskienė taip ir pri
IŠLEISTUVĖS BABILIAMS
vaišino blynais, kugeliais ir kitokiais gar
Balandžio 25 d., sekmadienį, 7 vai. vaka dumynais. Ta proga baro „alutis-pututis“
re, Sporto ir Socialinio Klubo salėje ren kentėjo labai...
giamos išleistuvės išvykstantiems į Austra
Vėlgi kultūrinis-kūrybinis ratelis savo
liją J. ir S. Babiliams.
susirinkime, tarp daugelio klausimų, nuta
Užsirašyti pas Justą Dirvonskį, kleboni rė ruošti literatūros vakarą.
joje ar pas S. Kasparą.
20 d. visas pusšimtis lankosi Derbyje, ten
suruoštame Vasario 16 minėjime. Daug
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
įspūdžių, daugel naujų pažįstamų ir kartu
eilės šimtinių tautiečių pademonstravimas:
Gegužės 9 d., 5 vai. p. p., Sporto ir So
Lietuva turi būti laisva.
cialinio klubo salėje (345A Victoria Park
27 d. metinis ramovėnų susirinkimas, su
Road, London E.9).
traukęs aktingus narius, aptarė gana pla
čią veikimo programą.
Programoje dalyvauja Grandies jauni
Kovas
mas ir šeštadieninė mokykla.
6 d. paminėtas šv. Kazimieras. Kun. S.
Matulio puikiai paruošta paskaita gausiai
PARAPIJOS JAUNIMO DISKO
susirinkusiems tautiečiams suteikė daugel

LONDONAS

VAKARAS

Gegužės 15 d„ 7.30 vai. vak., Sporto ir
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Socialinio klubo salėje (345A Victoria Park MANCHESTER — balandžio 25 d., 11 vai.,
Road, E.9) parapijos jaunimas rengia di
pamaldos.
džiulį
HUDDERSFIELD — balandžio 25 d., 1 v.;
Disko vakarą.
St. Joseph bažn.
Kviečia jaunimą ir suaugusius dalyvauti. NOTTINGHAME — balandžio 25 d., 11.15:
vai.. Židinyje.
PARAPIJOS IŠVYKA Į LIETUVIŲ
DERBYJE — balandžio 25 d„ 11 vai. Brid
SODYBĄ
ge Gate.
Sekminių dieną, gegužės 30 d., parapija NOTTINGHAME — gegužės 2 d., 11.15
vai., Židinyje.
rengia iškylą į Lietuvių Sodybą. Užsirašyti
klebonijoje ir pas komiteto narius. Mokes CORBYJE — gegužės 2 d., 12 vai., šv. Pat
riko bažn. Iš vakaro parapijiečių lan
tis — vienas svaras. Sumokama užsirašant.
kymas.
LEICESTERYJE — gegužės 9 d., 12 vai.,
PARAPIJOS JONINIŲ VAKARAS
Švč. Širdies bažn.
Rengiamas birželio 26 d. Sporto ir Socia STOKE-ON-TRENTE — gegužės 9 d., 12.15
linio klubo salėje.
vai., Tunstall.
DERBYJE — gegužės' 16 d., 11 va!., Bridge
PARAPIJOS IŠVYKA I PAJŪRĮ
Gate.
NOTTINGHAME
— gegužės 16 d.. 11.15
Liepos 4 d., sekmadienį, parapijos išvyka
vai., Židinyje.
į pajūrį. Pramatyta Margate, Kent.
BIRMINGHAM® — gegužės 24 d., 11 vai.,
21 Park Rd., Moseley. Iš vakaro ir po
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ
pamaldų parapijiečių lankymas.
LOTERIJA
NOTTINGHAME — gegužės 24 d., 11.15
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais me
vai., Židinyje.
tais yra rengiama. Bilietus platina mūsų NOTTINGHAME — gegužės 30 d., 11.15
lietuviškos bažnyčios rėmėjai visose D. Bri
vai.. Židinyje.

naujų žinių apie. Lietuvos globėją. Parapi
jos komitetas sulaukė padėkos.
13 d. Pavergtųjų tautų komitetas (lietu
vių atstovai: Banaitis, Kutkutė, Padvoiskis
junj.) suruošė paskaitą apie Ukrainą. Se
kantį paskaita bus apie Lietuvą.
20 d. Anglijos rajono skautai ir skautės
suruošė Manchesteryje pirmąją „Kaziuko
mugę“, Bradfordo, Manchesterio, Derbio ir
kt. stalai lūžo nuo prekių. Gausybė tautie
čių darė „biznį“ iš peties, o prisiekusioms
skautėms Traškienei, Kutkutei ir kitoms
derybų ir darbo užteko. Visus nustebino
pirmą kartą pasirodę „cepelinai“ ir gausy
bė lietuviškų valgių (Ivanauskienė, Ba
rauskienė ir talkininkės). DBLS pirm,
skautininkas J. Alkis pagerbė įvykį atsilan
kymu ir viešu žodžiu. Skautn. Jakimavičius
užsitarnavo lietuviškos padėkos.
27 d. šiaurės Anglijos, lietuvių biuletenis
suruošė spaudos balių. Pilnutėlė svetainė
tautiečių prie turtingų išpuoštų stalų (šeim.
D. Dainauskienė su talkininkėmis Puriene,
Žebeliene) ne tik džiaugėsi pobūviu, bei
sužinojo, kokią didelę apylinkę ir kiek
daug bendradarbių aptarnauja tas biulete
nis.
Visų vietos organizacijų vadovų sveikininai, linkėjimai, tostai, dainos, šokiai. Biu
letenio leidėjai visus apdovanojo plunksna
kočiais su specialiais įrašais. Nesigailėjo
aukų savajam laikraštėliui ir dalyviai;
Gali didžiuotis Pūras ir jo bendradar
biai.
Ir taip sulaukėm balandžio — pavasario,
kuris vėl žada būti įvairus ir gyvas.

Doleriai lietuvybei
PASKIRSTYTAS LIETUVIŲ FONDO
PELNAS

Lietuvių fondo (JAV) pelno skirstymo
komisija paskirstė 1970 m. pelną, iš viso
31 tūkstantį dol. (12.400 svarų).
Lietuviškajam švietimui per JAV L. B.
Švietimo tarybą paskirta 13.300 dol. (5.320
svarų), papildomai dr. J. Girniui, kuris ra
šo „Lietuvių filosofijos istoriją“ ir lituanis
tikos skyriui Chicagos universitete išlai
kyti 4.300 dol. (1.720 svarų) ir įvairiems ki
tiems reikalams 13.400 dol. (5.360 svarų).
Į įvairių reikalų pastraipą įeina: Lietu
vių Rašytojų Draugijos premija 1.000 dol.
(400 svarų), The Association for Advance
ment of Baltic Studies 2.000 dol. (800 sva
rų), padėti dr. L. Baldauf-Jurgutytei išleis
ti jos parengtąją liet, lyrikos antologiją
lietuvių ir vokiečių kalbomis 1.000 dol. (400
sv.); vaikų laikraštėliui „Eglutei“ leisti.
1.000 dol. (400 sv.), „Lituanus“ žurnalui
leisti 500 dol. (200 svarų); Lietuvių Moterų
federacijai 200 dol. (80 svarų); Ateitininkų
organizacijos „Ateities“ leidyklos literai,
fondui išeivių lietuvių poezijos antologijai
padėti leisti 500 dol. (200 svarų); Lietuvių
muzikologijos archyvui .500 dol. (200 sva
rų).
:
PLB Valdybai duodama: V. Čižiūno „Šėli
mą Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje“ leis*
ti 500 dol. (200 sv.); mokykloms remti 500
dol. (200 sv.); operetės išlaidoms padengti
„Dainavos“ ansambliui 500 dol. (200 sv.)į
D. Dainutis
Vasario 16 gimnazijos bendrabučio staty
bai 1.000 dol. (400 sv.); tėvų saleziečių mo
kyklos bendrabučio statybai 300 dol. (120
sv.); J. Kario knygos apie Lietuvos pinigus
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
išleidimui paremti 500 dol. (200 sv.); Lie
Gegužės 2 d., sekmadienį, 3 v. p. p., Vy tuvių jaunimo kongreso parengiamiesiems
ties klube rengiamas
darbams 1.000 dol. (400 sv.); Chicagos Jė
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.
zuitų Jaunimo centrui 1.000 dol. (400 sv.);
Bus kun. J. Kuzmickio paskaita ir jaunų Kultūros Fondo dramos studijai 400 dol.
jų meninė dalis.
(160 sv.); „Čiurlionio“ ansamblio išvykai į
Motinėlės bus apdovanotos gėlėmis.
P. Ameriką 500 dol. (200 sv.); Lietuvių pro
Visos šeimos prašomos dalyvauti.
fesorių draugijai Amerikoje padėti išleisti
Vyties Klubo Valdyba
veikalą „Lietuvos universitetas“ 500 dol.
(200 sv.).

BRADFORD AS

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldos lietuviams evangelikams Bradforde bus balandžio 25 d., 14 vai.. Vokiečių
bažnyčioje.

ŽEMĖS DREBĖJIMO PASĖKOS

VOKIETIJA

PLOTELIS KAPINĖMS PLĖSTI

Jurgis Krasnickas buvo nužudytas 1922
m. spalio 25 d. Jis mokėsi Marijampolėje,
Voroneže, Vilniuje ir vėl Marijampolėje.
Studijavo Muensteryje, Vokietijoje. Veikė
ateitininkų organizacijoje, pavasarininkų
sąjungoje ir krikščionių demokratų partijo
je.
Jis savo sugebėjimais, išsilavinimu ir
veikla buvo išskirtinųjų tarpe. Pažinusiųjų
nuomone, jis vertas, kad mirties 50 metų
sukakties proga būtų tinkamai prisimintas.
Dar svarbiau, kad būtų primintas jo am
žiaus jaunuoliams, kad šie žinotų, kiek
daug jaunystė gali padaryti gera, jei nu
kreiptos jėgos teigiama kryptimi.
Ruošiamas apie Jurgį Krasnicką leidinys.
Renkami apie jį atsiminimai. Kiekviena ži
nutė labai branginama. Todėl visi, kurie
su juo mokėsi, studijavo ar organizacijose
veikė, prašomi parašyti atsiminimus ir ne
delsiant atsiųsti šiuo adresu: Pasaulio Lie
tuvių Archyvas (Jurgio Krasnicko leidi
niui), 5620 So. Claremont Ave.. Chicago,
Illinois 60636.

Vincentas Liulevičius
PENKIOLIKA UŽ DOLERĮ
Niekada nenuilstantis Stasys Motuzas iš
leido atvirutę: sunkus plaktuko ir piautuvo kotas slegia jau sulinkusį po juo žmogų.
Atvirutės viršuje užrašas: Lithuania, šone
užrašas: stop genocide.
Kaip atvirutės autorius ir leidėjas rašo,
ją išleisti buvo dviguba intencija: primint-’1
saviesiems ir kitataučiams Lietuvos golgotą, o jei visas atspausdintasis kiekis būti
išpirktas, tai susidariusiu pelnu paremti
Šalpos Draugiją „Labdarą“ Vokietijoje ir
BATUN Amerkoje.
Atviručių kaina: amerikoniškas doleris
už 15; platintojams nuolaida.
Adresas: Stasys Motuzas, 2848 Vechta/Oldb., Landwehrstrasse 1, W. Germany.

Amerikietis sako rusui:
— Kai mano žmona eina apsipirkti, ji sė
da į Volksvageną. Kai ji eina į svečius, tai
sėda į Kadilaką. O į užsienį skrendame lėk
tuvu.
Rusas sako amerikiečiui:
— Mano žmona apsipirkti eina pėsčia, į
operą ji važiuoja traktorių, o į užsienį mes
važiuojame tanku.

SU TRAKTORIAIS Į SVEČIUS
„Tiesa“ rašo, kad Lietuvos kolūkių trak
torininkai ir ūkių sunkvežimių šoferiai
naudoja traktorius ir sunkvežimius savo
asmeniškiems reikalams: „kaime dabar tie
siog madinga, kad traktorininkai visur
laksto su jiems paskirtais traktoriais. Jau
nekalbu apie sunkvežimių vairuotojus —
tiems greičiau net apsisukti“.

RAUDONAS IR ŽALIAS RAŠALAS
Pagyvenęs ilgesnį laiką Vakarų Vokieti
joje, vokietis pagaliau nebepajėgė atsispir
ti ilgesiui, kuris traukė jį grįžti namo į Ry
tų Berlyną. Bet prieš išvykdamas jis paža
dėjo parašyti broliui laišką. Jis žinojo, kad
atvirai negalės rašyti, dėl to jei sąlygos bus
geros, tai rašys žaliu rašalu, o jei blogos,
tai raudonu.
Po kiek laiko brolis susilaukė žaliu raša
lu rašyto šitokio laiško:
„Kaip ir tikėjausi, viskas čia puiku. Yra
daug darbų, daug maisto, daug visa ko. Ta
vo Karlas“.
Tačiau laiške dar buvo toks prierašas:
„Deja, tik ta viena bėda, kad negalima
gauti nusipirkti raudono rašalo“.

BRANGI LAŠIŠA
Amerikietis turistas nuvažiavo į Airiją ir
ten praleido visą mėnesį nesėkmingai meš
keriodamas lašišas. Jau taip jam nesisekė,
kad tiesiog neišpasakytai! Pagaliau pasku
tinę savo atostogų dieną jis vis dėlto paga
vo nedidelę žuvelę, atsinešė ją į viešbutį ir
zkųsdamasis parodė viešbučio barmanui:
— Ta žuvis man kaštavo 500 dolerių!
— Taigi, taigi, — atsakė barmanas, —
gerai dar, kad nesugavai dviejų.

MODERNUS ROMANAS

Žemės drebėjimo metu Los Angeles
(JAV) vasario 9 d. buvo papurtyta ir šv.
Kun. A. Putcė
Kazimiero bažnyčia. Didelių nuostolių jai
nepadaryta.
Iš lietuvių niekas nebuvo sužeistas, tik
daugiausia nukentėjo krisdami puodai,
MIRUSIEJI
lėkštės, paveikslai ir kai kur sienų tinkas
Kazimiera Norkaitienė, Bad Mergent- ar plasteris susprogo.
heim, mirė 1971 m. kovo 10 d., nespėjusi su
KNYGA APIE S. KUDIRKĄ
laukti 75 metų amžiaus. Palaidota kovo 15
d. Laidojimo apeigas atliko vietos vok. paComittee on Foreign Affairs (JAV) iš
rap. klebonas Frei. Giedojo parap. choras spausdino dokumentinę 247 puslapių kny
ir lietuvių grupelė. Dalyvavo daug artimų gą „Atempted Defection by Lithuanian Sea
jų, pažįstamųjų ir kaimynų.
man Simas Kudirka“.
Kazimiera Kudirkaitė-Norkaitienė buvo
Joje aprašyta lietuvio išdavimo istorija,
gimusi 1896 m. rugsėjo 8 d. netoli Šakių. taip pat įdėtos S. Kudirkos ir jo žmonos
Studijavo Peterburge teisės mokslus. Dir Genės fotografijos.
bo kontoroj. Sū visa jaunatviška energija
Knyga gaunama veltui per vietos kongįsijungė į Lietuvos valstybės atstatymą. resmaną.
1927 m. ištekėjo už Jono Norkaičio ir toliau
padėjo Lietuvos gerovę kelti. Bolševikinės
MIRĖ P. OSMOLSKIS
okupacijos pasėkoje buvo priversta palikti
Kovo
17
d. JAV mirė dailininkas P. Osmieląją tėvynę ir kartu su vyru ir sūnumi
išvykti į Vokietiją. Gyveno Igersheime ir molskis.
Jis yra iliustravęs daug lietuviškų knyBad Mergentheime. Buvo ateitininkė, Vok.
Liet. Bendruomenės ir Liet. Mot. Klubo na gųrė.

ŽINIOS APIE JURGĮ KRASNICKĄ

KAS LĖKTUVU, KAS TANKU

„Šiaurės Anglijos Lietuvių Biuletenyje“
Ant. Jaloveckas praneša, kad Mostono ka
pinėse dabar bus galima dar prisipirkti žzmės plotelį netoli nuo paminklinio kry
žiaus.
Duobės kaina būtų 28-30 svarų.

S. LAURUVĖNAS SVEIKSTA

Šių laikų romano turinys:
— Jis išėjo vienas pasivaikščioti. Jų akys
susitiko. Jie sėdėjo drauge, jų lūpos susitisusitiko. Jie sėdėjo drauge, jų lūpos susi
tiko. Jie gyveno kartu, jų advokatai susiti
ko.
(iš Draugo)

GRAŽIAUSIOS DOVANOS JŪSŲ
DRAUGAMS IR PRIETELIAMS
A. Baranauskas — The Forest of Anykš
čiai, kaina su persiuntimu
£1,82
K. Donelaitis — The Seasons
£1,82
B. Armonas — Leave your tears in Mos
cow

£1.82

P. Maldeikis — Meilė dvidešimtame am
žiuje
£2,25
O. Nendrė — Antroji banga, romanas
£1.61
L. Andriekus — Po Dievo antspaudais,
eilės
£1.40
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę 1,82
A. Maceina — Bažnyčia ir pasaulis £0,93
Periodika, žodynai, naujos plokštelės.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., KEW,
SURREY.

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius praleisti
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke

Manchesterio visuomenininkas S. Lauru- lių minučių kelio miesto autobusų garažas.
vėnas sausio 15 d. buvo darbovietėje susi Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
žeidęs, bet pamažu sveiksta.
denį. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.
Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos
Latvių gimnazija Muensteryje (Vokieti
ja) atšventė 25 metų jubiliejų. Per tą laiką ir rugpiūčio mėn.
LATVIŲ GIMNAZIJOS DARBAS

ji išleido 25 laidas su 155 gimnaziją baigu
siais abiturientais.
Iš viso tą gimnaziją lankė 2000 mokinių.

PAMINĖTA OPEROS SUKAKTIS
Chicagoje buvo suruošta akademija Lie
tuvos operos 50 metų sukakčiai paminėti.
Jos organizatoriai buvo pirm. A. Sprindys, garbės pirm. prof. J. Žilevičius ir ge
neralinis Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis. Tam įvykiui atžymėti buvo suruošta
operos paroda.
Pagrindinė akademijos paskaita buvo ra
šytojo, buv. operos solisto ir libretisto Sta
sio Santvaro.
Po paskaitos išklausyta operos veteranų
koncerto iš magnetofono juostos.
Akademijon susirinko gausi minia.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
OSHAVA
ALPINE ROAD
VENTNOR
ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

NAUJAS REDAKTORIUS
Chicagoje tėvų marijonų leidžiamasis
žurnalas „The Marian“ gavo naują redak
torių — kun. Antaną Miciūną, MIC.

BALTIJOS TRAGEDIJA
Chicagoje švedų filmų festivalyje buvo
parodytas filmas „A Baltic Tragedy“.
Jame yra pavaizduota, kaip baltiečiai bu
vo išduoti Sovietų Sąjungai. Filmas pasta
tytas vadovaujant J. Bergenstrahle 1970 m.

3, St. Dunstan's Gardens
London VV. 3
Tel. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc.,
Eccles, Manchester.

