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30 METU
Birželio 22 dieną sueina 30 metų nuo ano 

lemtingo musų tautos istorijos momento, 
kai, voKiečių-sovietų karui prasidedant, 
lietuvių tauta vieningai sukilo prieš sovie
tinį Lietuvos okupantą, paskelbė pasauliui 
lietuvių tautos suvereninių teisių vykdymo 
atstatymą ir sudarė laikinąją vyriausybę. 
Tai galėjo atlikti lik tauta, kurios valsty
binė sąmonė buvo puoselėta istorinėj ku
nigaikščių epochoj, tautinio atgimimo bei 
nepriklausomybės kovų laikais ir galutinai 
subrandinta nepriklausomybės klestėjimo 
metuose.

Dabar iš 30 metų perspektyvos su giliu 
susikaupimu žvelgiame į vieną iš tragiš
kiausių Lietuvos istorijos laikotarpių.

Nacių-sovietų 1939 m. rugpiūčio 23 die
ną gėdingu susitarimu Lietuva buvo pa
smerkta sovietinei vergijai, kuri prasidėjo 
1940 m. birželio 15 d. rusams ją okupavus. 
Nuo to momento prasidėjo Lietuvos sovie- 
tinimas ir sistemingas lietuvių tautos nai
kinimas, pasiekęs savo viršūnę masinių trė
mimų metu 1941 m. birželio 14-18 dieno
mis.

Nežiūrint žiauriausios pavergėjų prie
spaudos, visoje Lietuvoje gimė ir tvirtėjo 
pasipriešinimas okupantui, slaptosios spau
dos palaikomas ir Lietuvių Aktyvistų Fron
to vadovaujamas, šio pasipriešinimo pa
grindinis tikslas buvo atstatyti okupanto 
sutrukdytą Lietuvos suverenumo vykdymą. 
Tam palankus momentas atėjo 1941 m. bir
želio 22 d. vokiečiams pradėjus karą prieš 
sovietus. Slapta surankioti ginklai buvo 
nukreipti prieš okupanto karines pajėgas, 
ir iš Kauno radiofono birželio 23 d. rytą 
jau buvo paskelbta pasauliui, kad Lietu
vos suverenumas vėl atstatytas. Tuojau bu
vo sudaryta ir laikinoji Lietuvos vyriausy
bė. Tuo būdu po trijų dienų Kauną pasie
kusi vokiečių armija rado jį jau lietuvių 
valdomą ir tvarkomą. Herojiškose kovose 
žuvo daug pasiryžėlių, bet didysis tikslas 
buvo atsiektas. Sukilimas vyko ne tik Kau
ne, bet ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių. 
Taip buvo įrodytas visos lietuvių tautos 
ryžtas gyventi laisvai ir nepriklausomai.

Birželio 24 d. laikinoji vyriausybė rinko
si pirmojo posėdžio ir skubiai pradėjo vyk
dyti krašto administravimo ir tvarkos at
statymo uždavinius. Šis faktas buvo staig
mena naujajam Lietuvos okupantui ir ne
siderino su jo ekspansinės politikos pla
nais. Nei grasinimais, klasta nei vilionėmis 
okupantas neįstengė vyriausybės paversti 
savo politikos vykdytoja. Po šešių savai
čių darbo Laikinoji Vyriausybė okupanto

VLIKO DARBAI
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto po

sėdis, įvykęs New Yorke balandžio 30 d., 
išklausė Vliko Valdybos pirmininko prane
šimą, papildė 1971 m. sąmatą ir apsvarstė 
kitus klausimus.

Valdybos pirm. dr. J. K. Valiūnas pain
formavo apie pastarųjų dviejų mėnesių 
veiklą. Per tuos du mėnesius Vliko pirmi
ninkas penkias savaites lankėsi Europoje. 
Eūdamas Vokietijoje, jis aiškinosi Vokieti
jos „Ostpolitik“ kryptį, kiek ji gali paliesti 
Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių reika
lus. Iš patikimų šaltinių jis patyręs, kad 
Fed. Vokietija laikanti Baltijos valstybes 
neteisėtai sovietų okupuotomis, nors pra
ėjusių metų rugpiūčio mėn. Vokietija ir pa
sirašė sutartį su Sovietų Sąjunga.

Sovietams tą sutartį aiškinant kitaip, 
mūsų budėjimas, sekant tolimesnę tų kraš
tų tarpusavio politinę raidą, yra labai ak
tualus.

Romoje dr. Valiūnui viešint, kardinolas 
A. Samore Vliko pirmininką buvo pakvie
tęs pietų ir čia, dalyvaujant ir prel. V. Min
cevičiui, juos užtikrinęs, jog Vatikanas ne
turįs jokios slaptos sutarties su Kremliu
mi ir kad Vatikano politika Lietuvos at
žvilgiu nesanti pakeista.

Būdamas Romoje ir Madride, Valiūnas 
radęs visai gerai tvarkomas lietuviškas 
transliacijas Lietuvai iš Madrido, Romos 
ir Vatikano stočių. Jis radijo bangomis ta
rė žodį pavergtajai Lietuvai.

Apie savo viešėjimą Turkijoje dr. Va
liūnas nedaug tekalbėjo, nes jau apie tai 
buvo daug rašyta spaudoje. Jis tik atsakė

MIRĖ PETERIS AIGARS

Londone mirė latvių poetas, romanistas 
ir žurnalistas Peteris Aigars, Britanijoje 
eilę metų redagavęs latvių leidžiamąjį sa
vaitraštį, kurį laiką pirmininkavęs egzilų 
PEN klubui.

Gyvendamas Latvijoje, yra dirbęs laik
raščio redakcijoje, bendradarbiavęs žurna
luose ir laikraščiuose, leisdinęs savo kūri
nių knygas.

Paskutinioji jo poezijos svetur knyga 
pavadinta „Raudonasis traukinys“ ir skir
ta išvežimų temai. 

buvo priversta savo veikimą sustabdyti 
prieš savo ir tautos valią. Taip baigėsi 
paskutinis nepriklausomybės švystelėji
mas, naujųjų okupantų nuslopintas. Po to 
ėjo treji nacinio teroro metai, kurių metu 
lietuvių tauta vėl išvystė visą kraštą 
apėmusį pogrindinį pasipriešinimą. Tose 
pogrindžio kovos sąlygose buvo sudaryta ir 
vieninga politinė kovojančios tautos vado
vybė — Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Nacinę okupaciją 1944 m. pa
keitė bolševikinė, iki šiol tebesitęsianti.

Praslinkus 30 metų nuo ano didingo Lie
tuvos istorijos momento, šiandien galime 
drąsiai skelbti pasauliui, kad lietuvių tau
ta nenurims, kol Lietuvos suverenumas' 
bus vėl atstatytas. Tai įrodė 1941 m. suki
limas, visuotinis tautos pasipriešinimas 
okupantams, herojiškos partizanų kovos, 
gaivališkas pavergtųjų lietuvių laisvės sie
kimas ir po pasaulį išblaškytos emigracijos 
nepaliaujamas ryžtas dirbti ir aukotis tė
vynės išsilaisvinimo valandai priartinti. 
Lietuvos prisikėlimo viltis stiprina taip pat 
faktas, kad visa eilė valstybių dabartinės 
okupacijos nepripažįsta teisėta.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas kviečia visus laisvojo pasaulio lietu
vius šią reikšmingą sukaktį atžymėti taip, 
kad būtų padarytas reikšmingas įnašas į 
Lietuvos vergijos dienų sutrumpinimą.

Įkvėpkime ir mūsų jaunajai kartai suki
lėlių partizanų herojinę dvasią ir tvirtą pa
siryžimą aktyviai įsijungti į Lietuvos lais
vinimo darbą, šia proga raskime būdų at
kreipti pasaulio viešajai nuomonei į faktą, 
kad lietuvių tauta, parodžiusi tiek heroj iz- 
mo kovoje už savo krašto nepriklausomy
bę, tebėra sovietų pavergta, rusinama, nai
kinama, o Lietuva kolonizuojama rusais ir 
laikoma izoliuota nuo išorinio pasaulio.

Bražinskų, Kudirkos ir Simokaičių ban
dymai prasiveržti iš sovietinio kalėjimo at
kreipė pasaulio dėmesį į Lietuvos dabarti
nę padėtį ir pagyvino Lietuvos laisvinimo 
pastangas išeivijoj. Šios sukakties proga 
įvertinkime Lietuvos pasiryžėlių žygius ir 
panaudokime juos Lietuvos bylai pasauliui 
išryškinti.

Suderintomis jėgomis ir ryžtingai veiki
me. kol sukilimo ir jo pastatytos laikino
sios vyriausybės didysis tikslas užtikrinti 
Lietuvos nepriklausomybę, tada okupantų 
sužlugdytas, bus pasiektas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

New Yorkas, 1971 m. balandžio 30 d.

į jam Tarybos narių pateiktuosius klausi
mus. Kai kovo 8 d. Turkijos Aukščiausiojo 
Teismo Taryba panaikino žemesniųjų teis
mų sprendimus, Bražinskų byla atsidūrė 
Turkijos vyriausybės žinioje. Bražinskų 
advokato ir mūsų pastangos siekia, kad jie 
nebūtų išduoti sovietams.

Vliko pirmininkas Tarybos narius pain
formavo apie New Yorke balandžio 24 d. 
įvykusį lietuvių veiksnių pasitarimą. Jis 
dar pranešė balandžio 11 d. padaręs prane
šimą Miami, Floridoje, lietuviams apie Vil
ką bei jo veiklą ir taip pat kalbėjęs Cleve
land© lietuviams balandžio 26 d.

Vliko Finansų Tvarkytojas Jurgis Valai
tis prašė Tarybą papildyti šių metų sąmatą 
15.000 dol. ne kam kitam, bet Bražinskų 
gelbėjimo bylai vesti. Taryba prašymą pa
tenkino ir sąmatą papildė. Ji kviečia mūsų 
visuomenę tam reikalui aukoti Tautos Fon
do adresu (64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y., 
11378).

Tarybos posėdžiui pirmininkavo Rima 
Čerkeliūnienė, socialdemokratų atstovė, 
sekretoriavo Juozas Pažemėnas, Vienybės 
Sąjūdžio atstovas. Posėdy, šalia Vliko Ta
rybos narių, dalyvavo PLB ryšininkas Ba
lys Raugas ir Tautos Fondo pirmininkas, 
prel. J. Balkūnas. (ELTA)

LIETUVIAI ATSILIEPIA
Vlikui išsiuntinėjus telegramas lietuvių 

organizacijoms, prašant rašyti Turkijos Vy
riausybei ir ją prašyti neišduoti sovietams 
Prano ir Algirdo Bražinskų, viso pasaulio 
lietuviai atsiliepė labai jautriai. Jie išsiuntė 
ir dar tebesiunčia telegramas ir laiškus 
Turkijos vyriausybei; siunčia ir aukų Bra
žinskų gelbėjimo fondui papildyti.

Lietuvių pastangomis nemaža ir kitatau
čių prisidėjo prie Bražinskų gelbėjimo. Jau 
gauta žinių, kad telegramas bei laiškus 
siuntė: prof. G. Matore — „Unite d* Enseig- 
nement et de Recherche de la langue fran- 
caise a la Sorbonne“, Latvių Sąjunga Pran
cūzijoje, Australijos Baltų Taryba, Pasau
linė Estų Taryba, Pasaulinė Laisvųjų Lat
vių Federacija, Amerikos Latvių Sąjunga 
iš Vašingtono, BATUN iš New Yorko, Pa
ryžiuje veikianti „Ligue Francaise pour le 

defense des droits de 1 ‘Homme“. (ELTA)

L. ŠVALKUS

NEIŠGIRSTAS ŠAUKSMAS 
(Simui Kudirkai)

Grubiom rankom tau daužomas veidas, 
o ant denio vien kraujo lašai.
Nuo pakrančių uolos grįžta aidas, 
kad ne duonos, o laisvės prašai.

Tavo šauksmą nusineša vėjas, 
laša kraujas kaip beržo sula. 
Su tavim, smurto smūgius kentėjus, 
šaukia laisvės visa Lietuva.

Laisvėj augę netiesia tau rankos, 
kramto gumą šalti kaip ledai.
Bukapročiai! O širdys taip menkos, 
net gyvybę per jas praradai.

Tau kasmet kris į vandenį gėlės, 
ir tauta maldos giesmę giedos. 
Ar pravirks laisvės ugnį iškėlus 
statula be širdies ir gėdos?..

PAMINKLAS B. JAKUČIUI

„Karys“ (JAV) vasario mėn. numeryje 
rašo, kad pik. T. Vidugiris rūpinasi suorga
nizuoti pastatyti paminklą Edinbure miru
siam gen. št. pik. B. Jakučiui.

PAŠAULYJE
— New Yorko (JAV) valstijos guberna

torius Rockefelleris, kaip vienas jo parei
gūnų pareiškė, per pastaruosius 30 metų 
mokesčių kasmet nėra mažiau mokėjęs 
kaip septynženklėmis sumomis, o tai reikš
tų, kad ne mažiau kaip po milijoną dolerių.

— Trisdešimt dviejuose JAV kalėjimu©-, 
se laikomi 648 vyrai ir moterys, nuteisti 
mirti, kai kurie jau ilgesnį laiką, ir laukia
ma aukščiausiojo teismo patvarkymo, kol 
kas mirties Sausinės vykdymas yra sulai
kytas.

— Tas genialusis elektroninis kompiute
ris Ernis, kuris Britanijoje traukia laimėji
mus valstybinių lakštų loterijoje, pasirodo, 
nėra toks neklystantis, kaip apie jį sako
ma: seniai savo lakštus atgal pardavusiam 
žmogui jis ištraukė 50 svarų premiją, sąži
ningam žmogui, kuris ir iškėlė tą klaidą, ir 
dabar turės būti sudaryta komisija aiškin
ti, kaip tas neklaidingasis skirsto laimėji
mus, praleisdamas pro savo rankas milijo
nus svarų.

— Britanijos ministeris pirmininkas Ed- 
wardas Heathas savo jachta laimėjo lenk
tynes, pirmasis atplaukdamas per Britų ka
nalą iki Senos.

— Zanzibaro (Afrika) šeikas Karumi pa
skelbė miniai, kad bus sušaudyti 19 asme
nų, kurie suokalbiavę nuversti revoliucinę 
valdžią (jis neminėjo, -kad tuos žmones bū
tų teisęs koks nors teismas).

— Ispanijos sostinėje Madride buvo at
laikytos pamaldos Hitlerio mirties metinių 
proga, ir jose dalyvavo apie 200 -asmenų.

— Švedijos sostinėje Stockholme įvyko 
grumtynės, kai darbininkai atėjo į bulva
rą kirsti senų medžių, o apie tūkstanties 
medžių gynėjų minia pradėjo susirinkusi 
mėtyti akmenis ir butelius į darbininkus ir 
policiją ir policijos šunis (keletas žmonių 
buvo sužeista, keletas suimta, o medžiai, 
žinoma, vis tiek buvo nukirsti).

— Britų firmos International Computers 
Ltd. jaunas tarnautojas, pabuvęs tarnybos 
reikalais Sov. Sąjungoje, parašė „Times“ 
dienraštyje išspausdintą kritišką laišką 
apie sąlygas tenai, ir firma jam pasiūlė pri
imti trijų mėnesių atlyginimą, nors pagal 
sutartį kompensacijos jam būtų priklausę 
mėnesio atlyginimas, ir eik sau kito darbo 
ieškoti.

— Būrelis jaunų žydų Londone nuėjo į 
sovietinę atstovybę prašyti blankų vizoms 
gauti, nes jie norį važiuoti į Leningradą ir 
stebėti ten teisiamųjų žydų bylą, bet tas 
prašymas išsivystęs į ginčą, ir kai kurie 
tų jaunų svečių buvę apmušti ir išmesti.

— Britanija kasmet netenka vidutiniškai 
apie 400 gydytojų, kurie išvažiuoja dirbti 
į JAV, Kanadą, Australiją ir N. Zelandiją 
(tas skaičius sudaro apie penktadalį kas
met išleidžiamųjų gydytojų, baigiančių me
dicinos mokyklas).

— Ilgaplaukis jaunas švedas, nuvažiavęs 
į Albaniją, visas 7 dienas buvęs išlaikytas 
namų arešte — viešbutyje (prieš tai uoste 
grupė tokių pat ilgaplaukių švedų buvusi 
apmėtyta akmenimis, tai jis buvo privers
tas saugiai viešbutyje praleisti atostogas).

PO SARAPEROS MIRTIES

Paminėjęs paskutinio Estijos diplomato 
Londone Ernsto Saraperos mirtį, ta proga 
priminęs Baltijos kraštų prievartinį įjun
gimą į Sov. Sąjungą ir tų kraštų diplomatų 
padėtį nuo 1940 m., britų „The Observer“ 
gegužės 9 d. rašo, jog dabar ir vėl gali iš
kilti senas klausimas, kad britai oficialiai 
pripažintų Baltijos valstybių tą įjungimą.

Be kita ko, nurodoma, kad JAV ligi šiol 
nei de facto, nei de jure nėra pripažinusios 
Baltijos valstybių įjungimo ir vis tebepri- 
pažįsta senuosius tų valstybių diplomatus.

Jaunimo laisvalaikis
Šalia kitų neigiamybių, okup. Lietuvos 

spauda pastaruoju metu labiau susirūpi
nusi jaunimo laisvalaikiu. „Komj. Tiesoje“ 
komjaunimo pareigūnas Žaliauskas nusi
skundžia, kad Vilniuje gyvenąs jaunimas 
mažai domisi teatrais, kinais, spauda, kny
ga. Esą, 20 metų amžiaus jaunuolių tarpe 
dažnai gali išgirsti kalbant: „išgėriau“, „ne
prisimenu, kaip grįžau į namus“. Kreipia 
dėmesį jaunimas, gausiai lankąs kavines 
ar gatvėse vaikštąs su tranzistoriniais ra
dijo aparatais.

Keliamas klausimas: kodėl Vilniaus teat
rų salės dažnai būna pustuštės, ypač operos 
ir baleto teatro? Pasirodo, kad apklausinė- 
jus 250 Vilniaus jaunuolių, 85 net kelio ne
žino į operos ir baleto teatrą...

Dar paaiškėjo, kad jaunimas linkęs pa
žiūrėti detektyvinį filmą, paskaityti knygą 
apie tris muškietininkus. Jaunimas, pa
klaustas, kaip jis vertina teatro pastatymą,

SOV. SĄJUNGOS VISUOMENĖ

„Coventry Evening Telegraph“ anądien 
išsispausdino santrauką sir John Lawrence 
kalbos apie Sov. Sąjungos visuomenę, su 
kuria neberanda būdų susitvarkyti partija 
ir vyriausybė. Sir Lawrence yra buvęs bri
tų spaudos atstovas ambasadoje, dėl to jam 
sovietinis gyvenimas turi būti pažįstamas.

Jo nuomone, vadovybė Rusijoje nedavė 
tokios ideologijos, kuri patrauktų žmones. 
Kol buvo tvarkomasi vien teroru, tai žmo
nės slėpė savo galvojimą. Dabar aiškėja, 
kad nacionalizmas ir religija yra pagrindi
niai dalykai, kurie palaiko žmones. Nacio
nalizmas palaiko Sov. Sąjungą, bet jis ki
tas tautybes nustato prieš rusus.

Dabar pradeda savo nusistatymą viešai 
reikšti mokslo žmonės. Jie žino, kad yra 
reikalingi, tad ir išdrįsta.

Sir John Lawrence galvoja, kad kol kas
negalima laukti didelių pasikeitimų. Bet ii-i gazine“ atstovai ir rašytojas Harry Mark 
gainiui turės prasidėti irimas. | Petrakis.

SEPTYNIOS dienos
Kinija į Jungtines Tautas

Gen. sekr. U Tantas įsitikinęs, kad 1972 
m. rudenį Jungtinės Tautos nubalsuos pri
imti Kiniją.

Manoma, kad Kinija reikalaus savo kal
bą padaryti viena oficialiųjų (dabar oficia
liosios kalbos yra anglų, prancūzų, rusų ir 
ispanų).

Valiutų bėdos
Naują valiutų bėdą sukėlė vokiška mar

kė, nes į Vokietiją ėmė nenormaliai plauk
ti doleriai, kaip abejotina ar galima nuver
tinti valiuta.

Europos Ekonominės Bendruomenės 
kraštai svarstė, ką daryti bendromis pa
stangomis, bet nepriėjo jokio sprendimo. 
Pati Vokietija nutarė leisti savo markei pa
čiai nusistovėti.

Olandija irgi priėmė tokį pat nutarimą. 
Šveicarija ir Austrija nuvertino savo va
liutą.

Brežnevas į Paryžių
Sov. Sąjungos komunistų partijos vadas 

Brežnevas pažadėjo Prancūzijos vyriausy
bei atvažiuoti į Paryžių.

Tas vizitas, greičiausia, įvyks rudenį.

Kinietis išvežtas namo
Prancūzijos policija buvo iš triukšmingų 

palydovų atėmusi raudonąjį kinietį, kuris 
norėjo gauti prieglobstį.

Bet tas kinietis buvo grąžintas: ligoninė
je policininkas jam pasakė, kad Prancūzi
joje jis nepageidaujamas, o prezidentas bu
vo painformuotas, kad tas vienas žmogus 
suardys visus santykius tarp abiejų valsty
bių.

Prekybinis sandėris
Japonija yra pats didžiausias Sov. Są

jungos tiekėjas, bet netrukus bus pasirašy
ta nauja prekybos sutartis, pagal kurią 
tarp abiejų šių kraštų prekybos apyvarta 
per sekančius 5 metus bus daugiau kaip 5 
milijardai dolerių — prekyba padidės 12,7 
procentais.

Devyni teisiami
Leningrade pradėta 9 žydų byla, ir ta 

proga „Pravda“ išsispausdino straipsnį, 
puolantį sionistus.

Teisiamieji buvo areštuoti pernai, maž
daug apie tą patį laiką, kaip ir dabar jau 
nuteistieji, kurie buvo pakaltinti norėję pa
grobti lėktuvą.

Pasitarimai netrukus
Dar šį mėnesį bus atnaujinti pasitarimai 

tarp Čekoslovakijos ir V. Vokietijos.
Cukrus — taip, sviestas — ne

Svarstydami Britanijos priėmimo klausi
mą, Europos Ekonominės Bendruomenės 

trumpai atsako: patiko, nepatiko... Tai, pa
sak laiško autoriaus, liudija apie jaunimo 
dvasinį bei mąstymo skurdumą.

Tačiau, kur glūdi to „dvasinio skurdu
mo" šaknys, žinoma, nepasakoma. Tas jau
nimas su savo tranzistoriais nenoru lankyti 
ypač veikalus su propagandos šūkiais, po
linkiu skaityti vakariečių knygas — atrodo, 
tuo būdu kelia maištą kaip tik prieš skur
džią, agitacijos persunktą aplinką. Tai kaip 
tik kelia nerimą partijoje, nes ir „Komj. 
Tiesa“ pripažįsta, kad kultūros lobiais ne
sinaudoja „nemaža jaunimo dalis“. Dėl to 
jau numatyta visa eilė straipsnių ir laiškų.

(ELTA)

VENECUELA NESIVARŽO

Ryšium su Sovietų Sąjungos ambasados 
atidarymu Caracas mieste, Venecueloje, vi
soje Venecuelos spaudoje kovo 12 d. iš
spausdintas CIPDEM (Tarptautinio komi
teto ginti demokratijai) pareiškimas. Kai 
kurie laikraščiai, kaip „EI Universal“, pa
skelbė per visą puslapį iliustracijas apie 
rusų „žygius“ Čekoslovakijoje ar Kuboje. 
Keliuose straipsniuose pasisakoma prieš so
vietų diplomatus, paskelbtas ilgas sąrašas 
kraštų, kuriuose sovietų diplomatai buvę 
susekti, ėję šnipų pareigas ar buvę ištrem
ti. Laikraščiai išspausdino antraštes rusų 
kalba, kuriose pažymėta: „Sovietai, Vene- 
cuela bjaurisi jumis, pasisako prieš jūsų 
vyriausybę“. Kita antraštė Caracas mieste 
byloja: „Jūs visi tarnaujate KGB ir kuris 
jūsų yra svarbiausias agentas?“ (ELTA)

PREMIJA IR MEDALIS FILMUI

Chicagos šeštajame filmų festivalyje 
Švedijoje pastatytasis filmas „A Baltic 
Tragedy“ gavo „Award of Merit“ premiją 
ir aukso medalį.

Jury komisiją sudarė „Chicago Tribū
ne“, WB-BM radio stoties, „Chicago Ma- 

kraštai sutiko, kad būtų daromos nuolaidos 
Britanijos bendruomenės kraštų įvežama
jam cukrui.

Bet N. Zelandijos sviestui ir sūriui kol 
kas dar nenorima nuolaidų daryti.

Biznio šnipai
„The Guardian“ paskelbė, kad Britani

joje komersantai, užsienių ambasados ir ži
nias apie žmones renkančios agentūros 
sistemingai susirenka sau reikalingų duo
menų iš valstybinių įstaigų ir bankų.

Čou En-lajus norėtų gerų santykių
Kinijos ministeris pirmininkas Čou En- 

lajus pareiškė, kad jis yra pasiruošęs pra
dėti tartis su JAV.

Kartu jis pareiškė įsitikinimą, kad tarp 
Kinijos ir JAV tautų gerės santykiai.

Totorių skundas
Stalino laikais į Vidurinę Aziją išga

bentieji totoriai savo skunde komunistų 
partijos suvažiavimui, be kita ko, parašė:

„Šių dienų rusiškasis šovinizmas savo 
vandalizmu yra daug kartų pralenkęs se
novės germanų barbarus. Mums dar tebe
egzistuoja carinių laikų kalėjimai. Mes esa
me vergai, perkami ir pardavinėjami mū
siškių uzbekiškų ir ukrainietiškų ponų. Sa
ko, kad totorių jie nori tik laukų darbams“.

Skunde pavardėmis suminėta 20 polici
jos ir 10 partijos pareigūnų, kaltinamų 
nužudymais, nelegaliais areštais, vagystė
mis.

Žemės drebėjimas Turkijoje
Pietvakarinę Turkiją palietė žemės dre

bėjimas. Burduro mieste ir apylinkėse su- 
grauta apie 85 procentai namų. Pirmąją po 
drebėjimo dieną surasta 100 žuvusių.

Per pastaruosius, penkerius metus dėl že
mės drebėjimų žuvo apie 3.500 žmonių.
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SPALVINGI IR PRASMINGI PAVEIKSLAI
Parodoje buvo išstatyti 28 paveikslai. 

Euvo, tegu vien tik ir' rašomąja mašinėle 
perrašyti, katalogėliai, kur viskas tvarkin
gai ir prasmingai surikiuota ir sunumeruo
ta. paveikslai pavadinti vardais, pradedant 
simboliškuoju „Svetimame krašte“ ir bai
giant lietuviui pačia svetimiausia tema, ta 
vietinio gamtovaizdžio iškarpa, vieninteliu 
tokiu paveikslu — „West Ealing Common“. 
Apskritai, išskyrus kai kurias gėles, dau
gumas kūrinių yra lietuviški. Štai tik kele
tas tokių lietuviškai ryškiausių: „šventa
dieniška". „Kunigaikštis Kęstutis“, „Krė
vės kunigaikštis Šarūnas“, „Vienuolio Ve
ronika". našlaitėlės „Europos Lietuvio“ fo
ne ir kiti. Net ir gėlės, žinoma, kur gi nelie
tuviškos tokios kaip gvazdikai, ramunės, 
jurginai arba net ir saulėgrąžos! Vadinas, 
iš daugumo paveikslų šviečia Marijos Ba
ras lietuviška siela, kuri daugiausia ir tu
rėtų kalbėti lietuviui.

Apskritai ši spalvingų darbų paroda Ma
rijai Baras davė gražaus pasisekimo užsi
pelnytais komplimentais. Tokių kompli

M. BARAS PARODOJE
Jau iš DBLS ir LNB suvažiavimų matyti, 

kad Marijos Baras aliejinių paveikslų pa
roda, tuo pat metu suruošta Londono Lie
tuvių Namų salėje, kur ir suvažiavimo po
sėdžiai vyko, susilaukė malonaus oficialaus 
dėmesio. Parodą minėjo pirmininkai, pra
dėdami ir baigdami posėdžius, o suvažiavi
mų dalyviai plojo.

Žinoma, meno dalykuose oficialumas nė
ra lemiamas veiksnys. Bet šalia to oficia
laus pagyrimo buvo girdėti daug ir kitų 
balsų, neturinčių oficialumo atspalvių. 
Bendras visų balsas buvo remiamas pasi 
gerėjimu. Vieniems daugiau patiko gėlės 
kitiems portretai, tretiems tematiniai pa 
veikslai, bet visiems apskritai kas nors pa
tiko. Dar daugiau reikėtų pasakyti: kai ku
rie paveikslai darė žiūrovams įspūdį, ku
riam aptarti neužtenka žodžio patiko. Kai 
ką gąsdino Krėvės Šarūno akys, kai kaJ 
įsimylėjo ..Apynio spurgą, miežio grūde
lį...“, kai kas simboliškąjį „Svetimame 
krašte“, kai kas „Saulėgrąžų“ saulėtąjį 
spalvingumą ar tokią pat „Atsiminimų va
sarą“ su geltonu javų lauku ir mėlynais 
arkliukais, o kai ką traukė rūpestingas Vie
nuolio Veronikos žvilgsnis.

Meno reikalus daugiau užgriebiantieji 
nepasitenkino vien tuo, kad realistiškas 
portretas gali būti sumaišomas su gyvu 
žmogum ar kad gėlių žiedai ypatingi, švie
sūs, šaukią. Tie sakė, kad visa kas origina
lu ir nenusaldinta, kaip kad būna šokolado 
dėžučių viršeliuose. Stipru, originalu! Gal 
tik vienas balsas ir buvo girdėti, kad ark
liukai natūroje nėra mėlyni...

Beje, ir dėl tų arkliukų. Skulptorius An
tanas Eraždys, mūsų jau pasaulyje išgar
sėjęs menininkas, atsakymą davė čia pat 
dėl tų arkliukų: jeigu jie nebūtų mėlyni, 
tai jie visiškai netiktų į tą paveikslo peisa- 
žą. Ne jam vienam taip pat patiko „Medi
tacija IV“ su tuo už stalo sėdinčiu žmogum, 
bet, tur būt, tik jis vienas ir teoretiškai pa
grindė, kur yra to paveikslo teigiamieji pri
valumai. Dar jis ypač teigiamai vertino 
„Lietuviškas ramunes“, K. Barėno portre
tą, „Mergaitę“, „West Ealing Common“ 
(pastarasis yra atkreipęs specialistų dėme
sį ir angliškoje parodoje), „Portreto ški
cą“. Be kita ko, A. Braždys sakėsi, kad iš 
lietuvių dailininkų jis nežinąs nė vieno, ku
ris taip rimtai žiūrėtų į portretą ir kuriam 
taip sėkmingai tas darbas vyktų.

PASIDOMĖJIMAS IŠEIVIJOS 
DRAMATURGIJA

„Gimtasis kraštas“ rašo, kad Vilniuje ra
šytojų klube buvo surengtas emigracinės 
dramos veikalų literatūros vakaras.

Jame buvo perskaityta K. Ostrausko pje
sė „Duobkasiai“, o V. Kazakevičius skaitė 
paskaitą apie pokarinės išeivijos dramatur
giją.

KIŠENINIS DONELAITIS
Leipcigo (Vokietija) leidykla išleido ki

šeninio formato K. Donelaičio poemą „Me
tai“. Jos vertėjas — H. Budenzig. 

ARIVEDERČI, ROMA
Veronika prabėgo savo gyvenimu. Darbas, dar

bas, paskui bėgimas, nes Kostas buvo šaulių būrio 
pirmininkas ir bijojo pasilikti. O dabar ji ne tik šiaip 
taip gyvena, bet ir savo namus turi.

— Oi, kaip aš tave mylėčiau! — susijaudinęs 
šūktelėjo jis. — Mylėčiau kaip mergaitę, šviesią ka
ralaitę, rytą vakarą rnigdyčiau, nuo sunkių darbelių 
vaduočiau, rankeles tavo ilsinčiau, Verute tu, Veru- 
tėle, mano balandėle, šviesiausia ir balčiausia kara
laite. Mesk tą šventarį!

— O kur gi aš jį padėsiu?
— Mesk- Išsiskirk su juo.
-— Nieko jau nebus.
— Kaip nebus? Aš tavo tą Šventarį mačiau. 

Kursuose mačiau. Dvi savaites kartu mokėmės ir 
susitikinėdavom žemės ūkio kursuose. Kuriais me
tais? Nebeatsimenu! Toks paniuręs gaidukas. Metų 
nebeatsimenu, o tavo Šventario paveikslas išliko. 
Niūra toks. Nemačiau, kad pajuokautų, o pradeda 
kalbėti, kai reikia rimtus klausimus svarstyti. Ne 
mano skonio žmogus.

— Man geras.
— Man nepatiko. Sakau, Verutei turi būti nuo

bodu.
— Man gerai.
Siesikis dar atsinešė stikliuką, šįkart pilnesnį. 

O Veronika jau pradėjo kalbėti apie kelionę į na
mus.

— Pabūk dar. Verute, — stabdė jis. — Kada 
gi aš dabar pamatysiu tavo šviesų veidą? Išvažiuosi 
ir prapulsi, ir man liks tik svajonės. Galvosiu, kad 
tu kažkur gyveni toli nuo manęs, prisiminsiu darbe 
ir namie, dieną ir naktį sapnuosiu. Matysiu ir ne
miegodamas ir užmigęs tavo akis, tavo lūpas...

— O namo ar nevažiuosi?
— Važiuosiu. Taksį paimsiu, bir-bir-bir, ir sto

k
it dabar jie išsiaiškino, kad abiems bus tas pats 

traukinys, tik Siesikio miestelis toliau į pajūrį, dar 
koks penkiasdešimt mylių toliau.

K. BARĖNAS
— Važiuosim kartu, — nudžiugo Siesikis ir 

išėjo ieškoti taksio, o kai grįžo ir kai jie išėję susėdo, 
jis nenuvaldė pasitenkinimo. — Aš kaip devintam 
danguj. Verutė sėdi šalia manęs, ir mes važiuojam 
namo! Aš tave palydėsiu iki pat slenksčio. Išlipsiu 
tavo stoty ir palydėsiu, — ir jis prisiglaudė prie Ve
ronikos.

— Kaip gi paskui parvažiuosi?
— Po vidurnakčio eina kitas traukinys. Tave 

palydėsiu, atgal į stotį, sugriebsiu traukinį, ir aš na
mie. Jokios bėdos, Verute. Man vien tik malonu
mas. Prie vartelių atsisveikinsim, paskutinis sudie, 
paskutinis pasibučiavimas, arivederči, Roma, good
bye, God bless you, ir aš namie, palydėjęs savo my
limą po šitiek metų nesimatymo, savo mylimą prie 
pylimo. Paskutinis sekmadienis, arivederči, Veroni
ka mano miela, — ir Siesikis pasigrįžo į Veroniką, 
suėmė rankom jos veidą ir siekė bučiuoti, bet tuomet 
sustojo automobilis. Taip, jau stotis, traukinys bus 
antrojoj platformoj, lygiai dvi minutės, greičiau, 
greičiau. Veronika ragino jį ir skubėjo. Greičiau, 
greičiau, Stasiuk, traukinys atpuškuoja.

Traukinys jau trūktelėjo ir išjuda iš stoties- Jie 
sėdi prieš vienas kitą. Siesikis visu veidu šypsosi.

—- Važiuojam, — sako jis. — Važiuojam, Ve
rute, per kalnus ir miškus. Gaila, kad negavom lais
vų vietų šalia vienas kito susėsti. Kiek čia mums va
žiuoti? Dvi valandos? — Jis tiesia rankas. — Duok, 
išbučiuosiu rankutes. Duok savo brangias rankutes. 
Duok, palaikysiu, kad paskui visą laiką jausčiau ta
vo rankų šilimą ir rytoj ir metų metais.

Veronika apsidairo ir ištiesia jam savo rankas. 
Keleiviai dar nevarsto jų akimis, tai gerai, tegu jis 
palaiko jos rankas. Tik ji nenorėtų būti lydima na
mo. O gal Kostas anksčiau parėjo iš darbo, tai bus 
nei šis, nei tas. Kavalierius, žiūrėk, atlydėjo Veroni
ką! Bus tik juoko iš tokio lydėjimo, o dar susigalvos 
užeiti, dar sėdės, dar kalbės. Bet tuomet jis susverdė-

mentų ji yra jau ne kartą girdėjusi ir iš 
anglų dailininkų-mokytojų ir spaudoje kri
tikų, vertinančių jos kūrybinį originalumą 
ir kai kur palinkimą į dekoratyvumą. Mūsų 
laikraštyje jau yra buvę minėta, kad Mari
jos E aras du paveikslai yra savo metu buvę 
atžymėti anglų dailininkų parodose: jos na
tiurmortas gavo pirmąją vietą, o portreto 
škicas laimėjo taip pat aukštą įvertinimą.

Pabaigai galėtume pridėti, kad savo me
tu ji mokytoju gimnazijoje turėjo skulpto
rių Robertą Antinį, kurio dėmesį patraukė 
jos, tada dvylikametės, mokykliniai pieši
niai. Tuos piešinius jis susirinkdavo ir kaž
kur išsinešdavo, o iš jos reikalavo prisiekti, 
kad eis mokytis į meno mokyklą. Priesaika 
dėl daugelio priežasčių anuomet buvo už
mesta, dabar iš jos liko tik atsiminimas. 
Bet pastaraisiais metais Marija Baras ry
žosi tos priesaikos fone įkūnyti savo talen
tus ir sugebėjimus paveiksluose, jau nebe 
vaikiškai jausdama ir galvodama.

(p. an.)

Į ja, šypteli ir atsitrenkia nugara į sieną. Pramerkęs! 
dešinę akį ir staiga pasilenkęs į priekį, jis sumurma: |

— Duok rankutes, Verute. Duok savo mielas 
rankutes.

Bet jo ištiestos rankos suglemba ir nukrinta jam 
ant kelių. Jis sujuda, atsitiesia ir palinksta į kampą. 
Dabar, matyt, jau miegos. Veronika šypteli- Arive
derči, Roma! Traukinys jau įsibėgėjęs terkši. Bet 
Stasio galva kresteli ne pagal jo ritmą. Ta galva su- 
knapsi retais tarpais, tarytum turėtų savo ritmą. Jai 
greit nusibosta sekti tuos galvos krestelėjimus, dėl 
to ji pradeda dairytis į sutemusius langus su už jų 
kūpsančiais daiktų šešėliais. Bet ir daiktai trauktų 
akį, jei ji matytų jų spalvas.

Laikas bėga pamažu. Matyt, tas traukinio vie
nodas trinksėjimas dar jį prailgina ir sulėtina jo bė
gimą. Stasiukas dabar jau prasižiojęs knarkia savo 
kampe, ir ji jaučiasi viena ir grįžta mintimis atgal į 
šią dieną. Vietos ir žmonės, vietos ir žmonės, rodos, 
ritmingai kartoja ir paskubom judąs traukinys.

Artėja Veronikos stotis, ir traukinys sulėtina 
greitį. Tuoj nušvis stotis, ir ji sujuda. Taip, jau švie
sos užlieta jos miesto stotis. Ar pabudinti tą didįjį 
šnekutį Stasį? Pabudinti ir pasakyti sudie? Ar pabu
dintas jis nešoks eiti kartu su ja iš traukinio? Ji jau
čiasi pavargusi ir nebenorėtų klausytis Stasio tran
kaus kalbėjimo. Tegu miega. Jis taip skaniai šnarpš
čia, dar vis pravėręs burną. Arivederči, Stasiuk! Ar 
kitiems šitiekai metų?

Traukinys sustoja, ir Veronika skuba į du
ris. Išlipusi ji grįžteli ir dar šypteli sapnų karalijoje 
paskendusiai galvai. Per stotį ji skuba, tarytum ve
jama. bet gatvėje sustoja ir dairosi. Autobusas, tur 
būt, greit neateis tas naktinis. Ji nukaukši į pagrin
dinę gatvę, nes tiesiai eiti nuošaliomis gatvelėmis 
bijo Ji skuba, bet jau čia pat ir namai. Skuba ji su 
tuo miegančio Stasio vaizdu akyse. Tiek daug įspū
džių, ji pavargusi, ji gal šiąnakt neužmigs. Bet ji no
ri greičiau pasiekti savo lovą ir išsitiesti joje. Visi 
įspūdžiai susivyniojo į didžiulį kamuolį, ir ji nebe
žino, už ko griebtis ir nuo kurio galo pradėti raišyti. 
O iš to kamuolio stipriausiai atskamba Stasio kalbos 
atskiri žodžiai.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
NAUJAS „LITUANUS“

Naujausiame (1970 m. Nr. 4) „Lituanus“ 
numeryje išspausdinta Pauliaus Rabikaus
ko straipsnis apie Vilniaus akademiją jos 
augimo metais, Romano Plečkaičio apie 
scholastinę moralinę filosofiją Lietuvoje, 
Prano Pauliukonio apie Mykolą Krupavi
čių ir žemės reformą Lietuvoje, dviejų Ka
zio Almeno novelių vertimai ir dviejų kny
gų apžvalgos.

Taigi „Lituanus“ žurnalas vis eina ir su- 
pažindinėja anglosaksiškojo pasaulio inte
ligentiją su Lietuva ir lietuviškais daly
kais. Kartais tas žurnalas ir pakritikuoja
mas, kad ne visada neša tai, kas reikėtų. 
Žinoma, nuomonių yra ir gali būti viso
kiausių dėl tų pačių dalykų. Pavyzdžiui, 
mums atrodo truputį nei šis, nei tas versti 
į anglų kalbą K. Almeno „Bėgių“ rinkiny
je išspausdintąją novelę apie girtuoklį Ro
žę. Novelė gera, viena iš jo gerųjų, bet vis 
tiek nelietuviška. Norėtume suprasti, kad 
„Lituanus“ uždavinys būtų nešti kitiems 
lietuviškus dalykus.

(k. abr.)

. GARBĖS ŽENKLAS J. ŠIAUČIULIUI
Buvusiam mančesteriečiui J. šiaučiuliui 

už nuopelnus lietuviškame darbe Montrea- 
lio Mindaugo šaulių kuopa suteikė garbės 
šaulio ženklą.

R. MOZOLIAUSKO LAIMĖJIMAS
46 metų amžiaus skulptorius Ramojus 

Mozoliauskas konkurso keliu laimėjo Chi- 
cagos lenkų kapinėse monumentalinio an
samblio skulptūrinį projektą.

Dabar tas jo darbas yra jau pagamintas 
ir įmontuotas Chicagos lenkų Prisikėlimo 
kapinių mauzoliejaus sienoje.

R. Mozoliausko didelė skulptūra šv. Ona 
stovi ir Chicagos lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse.

400.000 LIETUVIŲ
Amerikoje yra apie 400.000 lietuvių kil

mės gyventojų.
300.000 yra gimę Amerikoje, o kiti 

100.000 yra atvykę iš Lietuvos ar kitų 
kraštų, kaip rašo „Draugas“.

DEIMANTINĖS SUKAKTYS
Waukegene (JAV) šv. Baltramiejaus pa

rapija švenčia 75 metų sukaktį.
Savo deimantinės sukakties šventės pro

ga dainuos tokio pat senumo ir parapijos 
choras.

KONKURSINIS RAŠINYS APIE PUTINĄ
Moksleivė Vaiva Vėbraitė už rašinį apie 

V. Putino-Mykolaičio kūrybą laimėjo Ame
rikos anglų kalbos mokytojų Tarybos aukš
tesniųjų mokyklų kasmet skelbiamąjį kon
kursą.

Vaiva savo rašinyje pristatė Putiną kaip 
pasaulinio masto rašytoją, panaudodama 
jo eilėraščius ir aptardama „Altorių šešė
ly“ romaną.

KAS ŽINO APIE MJR. P. RUSECKĄ?
Kas žino apie kūrėjo-savanorio ats. ma

joro Petro RUSECKO likimą? Turimomis 
žiniomis paskutinį kartą jis buvo pastebė
tas Vilniuje, tuoj karui pasibaigus (1945).

KAZIMIERAS ŠIMANAUSKAS 
ATŠVENTĖ 65

Gimęs 1906 m. balandžio 16 d. Skriau
džių parapijoj, Marijampolės apskrityje, 
jis mokėsi Marijampolės keturių klasių 
gimnazijoje. Tenai priklausė vadinamajai 
bešališko lavinimosi organizacijai, kurioje 
išmoko visuomeninio darbo. Ąžuolų Būdoj 
suorganizavo šaulių kuopą ir jai vadovavo; 
su jos talka pastatė tenai bažnyčią, šaulių 
namus ir kitus namus kunigui, šaulių ka
pelionui.

Iki Lietuvą užėmė bolševikai, jis dirbo 
kaip urėdijos sekretorius. Užėjus rusams, 
buvo areštuotas, kaip šaulių vadas, ir ne
maža iškentėjo kalėjime, iš kurio išvadavo 
užėjusi vokiečių kariuomenė 1941 m. Iki 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, darbavosi 
valdžios įstaigoje. Vokietijoje tarnavo prie 
amerikonų; prie IRO buvo lagerio vedėju. 
1947-49 m. Dornstate, prie Ulmo, lietuvių 
stovyklos švietimo vadovas. Iki 1950 m. ru
dens Ulme pabaltiečių komiteto pirminin
kas. Po to iki 1952 m. Ludwigsburge dirbo 
emigraciniame centre. Dėlei sveikatos pats 
negalėjęs išemigruoti, iki dabar tarnavo 
prie amerikiečių Stuttgarte, kaip sunkių 
mašinų vairuotojas. Sulaukęs 65-tąjį gim
tadienį, išeina į pensiją.

Gyvai reiškėsi visuomeninėje veikloje. 
Nuo 1965 m. sausio iki 1970 balandžio mėn. 
pirmininkavo VL Eendruomenės Stuttgar- 
to Apylinkei. Dabar yra jo paties įkurto 
laikraštėlio „Lietuvių Žodis“ redaktorius.

(Lietuvis Baden-Wuerttemberge)

PAMINKLAS P. ANDRIUŠIUI
Adelaidės (Australija) apylinkės valdy

ba sudarė Pulgiui Andriušiui paminklo sta
tymo komitetą.

Norima pastatyti lietuviško stiliaus pa
minklą.

JIS MYLĖJO VISKĄ, KAS LIETUVIŠKA
„Išeivių Draugas“ rašo, kad Glasgove 

mirė 86 metų Petras Truskevičius.
„Tai buvo vyras, kuris mylėjo viską, kas 

lietuviška“, rašo „Išeivių Dr“. Jo šeimoje 
buvo kalbama tik lietuviškai, todėl jo ir 
keturi sūnūs puikiai ir gražiai kalba lietu
viškai.

MIRĖ PROF. P. PADALIS
Balandžio 5 d. JAV po ilgos ligos mirė 

prof. dr. Pranas Padalis, gimęs 1911 m. 
gruodžio 7 d. šikšnių k„ Girkalnio vis., Ra
seinių gimnaziją baigęs 1929 m„ o V. Didž. 
Universitete ekonomijos mokslus 1933 m„ 
paskui gilinęs studijas Ciuriche ir Sorbo- 
noje ir 1938 m. Kaune gavęs daktaro laips
nį. Universitete dėstė 1935-1944 m.

Dalyvavo ateitininkuose, aktyvistuose, 
rezistentuose, laikinosios vyriausybės na
rys 1941 m., Lietuvių Fronto Bičiulių atsto
vas VLIKe, profesorius Detroite, dirbo 
Amerikos Balse, profesorius Arizonoje ir 
vėl Detroite, ypač puikus kalbėtojas.

„LAIMĖS ŽIBURYS“ VOKIŠKAI

Vokiečių kalba Muenchene leidžiamoji 
„Elta-Pressedienst“ Nr. 4 išsispausdino Jo
no Biliūno „Laimės žiburio“ vertimą. Vers
ta į vokiečių kalbą Rainer Eckert.

Šalia to išspausdintas ir didesnis straips
nis apie J. Biliūną.

GANGSTERIO KNYGA
Amerikoje senosios lietuvių kartos pali

kuonis garsusis gangsteris A. Karpius pa
rašė apie savo karjerą knygą „Public Ene
my No 1“.

A. Karpius kalėjimuose yra išsėdėjęs 30 
metų.

TAIP GYVENA SUSENĘ LIETUVIAI

„Draugas“ rašo, kad New Yorke gyvena 
daug senų lietuvių, kurie gauna mažas 
pensijas ir sunkiai verčiasi. Bet, rašo 
„Draugas“, tie pensininkai per socialinę 
šalpos organizaciją galėtų gauti nemokamo 
maisto korteles.

PREMIJOS
JAV Lietuvių Katalikų Mokslo Akade

mija įsteigė dvi kasmetines premijas. Pir
moji premija — 500 dol. — bus duodama 
tais metais labiausiai krikščioniškai kultū
rai pasitarnavusiam lietuviui laikraštinin
kui.

Antroji — 1.000 dol. — bus duodama už 
geriausią mokslo darbą.

Tas abi premijas įsteigė ir pinigus joms 
duoda vienas iš „Draugo“ redaktorių — 
kun. J. Prunskis.

STUDENTŲ PASIRINKTASIS
Ottawos (Kanada) universiteto studen

tai išsirinko prof. dr. A. Ramūną „Man 
of the year“.

LIETUVIŠKOS PAVARDĖS BALETE
Australų baleto grupėje, kuri gastroliuo

ja po šiaurės Ameriką, programoje įrašy
tos ir dvi lietuviškos pavardės: J. Janušai- 
tis ir L. Minkus.
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Po Chicagos dangum
Lietuvių Prekybos Rūmai. Jau 38 metai, 

kai čia įsisteigė ši lietuvių verslininkų 
draugija. Ji savo kasoje turi daugiau kaip 
40 tūkst. dolerių. Narių iki šiol buvo keli 
šimtai, bet paskutiniais metais kažin kas 
pasidarė, pradėjo nubyrėti. Vieni pamažu 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo, kiti nemato 
reikalo joje dalyvauti, tačiau draugija, rū
mais vadinama, neturi nei savo pastogės, 
nei didesnių savo veiklai planų. Jos veikla 
ribojasi bankietais, golfais ir smulkesnius 
parengimais.

Gegužės 16 d. įvyks metinis bankietas 
Beverly Country klube, kur bus pristatyti 
nauji parinktieji stipendininkai. Dalyvaus 
A. Brazis ir Byansko orkestras. Bus duotos 
trys stipendijos: Prekybos Rūmų, sen. F. 
Savicko ir Metropolitan Banko.

Čiurlionis Chicagoje. Birželio 5-6 d. ėja 
atvyksta iš Clevelando Čiurlionio ansamb
lis: choras, solistai, kanklių orkestras ir 
tautinių šokių grupė. Jis duos labai gražią 
programą prieš išvykdamasį P. Ameriką 
gastrolių. Pelnas skiriamas persekiojamai 
Bažnyčiai Lietuvoje padėti.

Pagirtini Veteranų žygiai. Dr. Adomavi
čius per Sophie Barčus radijo valandą sa
vo paskaitose iškelia šių dienų gyvenimo 
negeroves. Jam dėstant visus nemalonius 
reiškinius, net baisu darosi. Jei niekas ne
tvarkys jaunimo, narkotikų, žudynių ir 
kt., tai Amerika sulauks liūdnų dienų.

Bet štai neseniai Chicagoje pradėjo 
stipriau veikti Karių Veteranų komitetas

TRIUKŠMAS DĖL GUBERNATORIAUS 
MOKESČIŲ

Kalifornija, kaip sakoma, yra auksinė 
JAV valstija, turtinga, turinti netoli 4 tūks
tančių milijonierių, kurie turi savo žinioje 
apie 5 milijardų svarų vertės turto. Bet 
pati valstija nebesuveda savo biudžeto ga
lų su galais. Gubernatorius Reaganas, no
rėdamas išsiversti, net ėmėsi priemonių, 
kad būtų sumažintos išlaidos, ypač švieti
mo, medicininės pagalbos ir šalpos srityse.

Besiginčijant dėl tų jo pasiūlytųjų refor
mų ir biudžeto siaurinimų, staiga paaiškė
jo, kad pats gubernatorius savo valstijai 
nemoka mokesčių, nors jis laikomas dide
liu turtuoliu. Jis dalyvauja didžiuliame fil
mų biznyje, prieš porą metų pardavė di
džiulę rančą už arti pustrečio milijono do
lerių, turi kitokių nuosavybių. Bet mokes
čių inspekcijos valdininkėlis išdavė viešu
mai paslaptį, kurią sudaro Reagano mokes
tinėje anketoje: jis nenurodo jokių sumų, 
kurios galėtų būti apmokestinamos (be ki
ta ko, ir jo atlyginimas yra 20.000 svarų 
metams).

Gubernatorius supykęs atleido valdinin
kėlį, kad išdavė jo paslaptį. Bet vis tiek jau 
dabar žinoma, kad Kalifornijos gubernato
rius, turėdamas daug turto, vis tiek laiko 
save beturčiu ir sąvo valstijai nemoka mo
kesčių.

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar 
dovanų siuntinuką artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (1)

Puiki crimplene medžiaga suknelei neper
matomo nailono, gėlėta medžiaga dviems suk
nelėms, vyriškai eilutei vilnonė angliška me
džiaga, šilkinė gėlėta skarelė, išeiginiai vyriški 
nailono marškiniai, 1 p. vyriškų arba moteriš
kų nailono kojinių. £ 30.00

Siuntinio kaina su įskaitytu muitu ir viso
mis persiuntimo išlaidomis.
SIUNTINYS 1971 (2)

3 jardai eksportinės veliūro medžiagos 
paltui, 3% jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis, 
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2į^ jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailono lietpaltis.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomįs
£ 40.00

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų 
siuntinių, be jokių papildomų persiuntimo iš
laidų, tokių reikmenų, kurie Lietuvoje yra ver
tingi ir naudingi.

Dirbtinio minko kailio viršus apsiaustui 
£15.00, vilnonės gėlėtos skarelės £ 1.75, vyriški 
arba moteriški nertiniai £ 4.00, nailono marš
kiniai £ 2.75, nailono lietpalčiai £ 4.00, gėlėtos 
arba šilkinės skarelės £ 0.80, crimplene me
džiaga suknelei £ 3.50, puikūs ilgi vilnoniai 
šaliai £ 3.25 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

EUROPOS LIETUVIS

LIETUVOJE
MARGOLINAS RAŠO APIE TRĖMIMUS

„Draugas“ rašo, kad rusų emigrantų 
laikraštis „Russkoje Slovo“ išsispausdino 
J. Margolino atsiminimus apie lietuvių trė
mimą į Sibirą. Apie lietuvius iš Kauno jis 
rašo taip:

„Paskutinėmis dienomis prieš vokiečių 
puolimą iš Lietuvos išvarė dešimtis tūks
tančių politinių areštuotųjų, visą lietuvių 
elitą: turtingesniuosius, inteligentus, valdi
ninkus, žodžiu, visus įtariamuosius. Iš pir
mo žvilgsnio matėsi, kad tai „naujokai“: 
žmonės, neturintieji supratimo, kur juos 
gena. Ta procesija iš šio pasaulio dar vis 
turėjo garbingą, bet pergąsdintą išvaizdą... 
Ėjo apsirengę neaprašomais paltais, kaili
niais, o už jų buvo nešami ir vežami odi
niai lagaminai, skrynios, lyg jie būtų važia
vę Rivieros kurortan.

„Jų pasirodymas sudarė sensaciją. Sar
gybiniai ir kriminalistai žiūrėjo į juos ir 
kalbėjo: Lietuviai atvažiavo. Turtuoliai“.

„Vėliau mus pasiekė žinios, kad tik ne
daugelis jų liko gyvi lageriuose“.

Autorius, lygindamas olandų ir belgų žy
dų likimą, kuriuos vokiečiai vežė vagonais 
į Oswiecim dujų kameras, rašo taip:

„Oswiecim lagery baigėsi jų kančios pir
mą atvažiavimo dieną, šių (lietuvių) gi 
laukė kančių metai lageryje. Kurių mir
tis buvo lengvesnė? Kas žino...?“

prieš anarchiją ir subversines organizaci
jas, ypač griebtis griežtų priemonių prieš 
įstatyminės tvarkos ardytojus universite
tuose. Veteranai paskelbė reikalavimą, kad 
aukštosiose mokslo įstaigose būtų išlaiky
ta tvarka ir paskirta daugiau policijos.

Visuomenė šiuos veteranų reikalavimus 
labai remia.

Mes remsime tokius darbus. Antroji lai
da J. Gliaudės knygos „Simas“ Chicagoje 
buvo bematant išgraibstyta iš knygynų. 
Stefanijos Rūkienės „Grįžimas į laisvę“ 
čia daug kas turi (ją vertėtų premijuoti), 
o dabar girdėti, jog Bostone rengiamasi iš
leisti knygą apie Simą Kudirką anglų kal
ba. Vertimą parengti pakviestas Algis Ruk
šėnas.

Naujų talentų pasirodymas. Gegužės 8 
d. Balio Pakšto salėje įvyko naujų lietuvių 
jaunimo talentų pasirodymas. Jį ruošė 
Anglijos Lietuvių Klubas, pirmininkauja
mas Lako. Pirmenybė pasirodyti buvusių 
Anglijoj lietuvių šeimų jaunimui, kurio 
tarpe reiškiasi didelis būrys.

įsteigė Spaudos premijas. LK Mokslo 
akademijos globoje Chicagoje Įsteigtos 
spaudos darbininkams premijos. Mecena
tas — spaudos darbininkas, veteranas žur
nalistas, redaktorius kun. dr. J. Prunskis. 
Jis kasmet skirs po 500 dol. tokiai premi
jai. Tai puiki parama.

Kun. Prunskis yra davęs romanams pre
mijas, išleidęs nevieną knygą, jis skiria 
ir „Eglutės“ bendradarbiams premijas.

Baigė dienas sena draugija, šalia Chica
gos, vakarinėj pusėj, yra Cicero miestas. 
Čia jau nuo seno įsikūrę lietuviai pamažu 
nyksta. Senieji išmiršta, jaunų nesulaikysi, 
sklaidosi, kur tik papuolė. Todėl draugijos 
likviduojasi. Paskutinį susirinkimą turėjo 
Lietuvių Kareivių Draugija, kuri nutarė 
mirties aktą įvykdyti: pasidalyti turtą ir 
uždaryti draugiją. Cicero centre yra ir lie
tuvių pinigais įsigyta Liberty salė, bet ją 
savo žinioje turi nepatikimi šėrininkai.

Cicero mieste yra ir gražaus lietuviško 
jaunimo. Čia jau 15 metų veikia Aukštes
nioji Lituanistinė Mokykla, kurios direk
torius yra kun. dr. A. Juška.

Bal. Brazdžionis

SVETUR GYVENANTIEJI „DAILĖS“ 
METRAŠTYJE

Vilniuje 1970 m. išleistame „Dailės“ met
raštyje paskirta 8 didelio formato puslapiai 
užsienyje gyvenantiems 21 lietuviui daili
ninkui.

Jų tarpe yra ir londoniškio skulptoriaus 
A. Braždžio darbų.

Tuos dailininkus ir visą dailę išeivijoje 
aptaria V. Kazakevičius.

ŽYDRASIS JONVABALIS
Rytų Vokietijoje neseniai išleista Vytau

tės Žilinskaitės humoreskų knyga „Žydra
sis jonvabalis“. (ELTA)

AUKŠČIAUSIAS ORDINAS KUN.
S. MATUČIUI

Kolumbijos valstybė apdovanojo aukš
čiausiu savo ordinu salezietį kun. Stasį 
Matutį.

Kun. St. Matutis, 1930 m. iš Lietuvos iš
vykęs į Italiją, tapo saleziečiu ir visas sa
vo jėgas paskyrė Kolumbijos neturtingųjų 
vaikų labdarai. Jo pastangomis buvo pa
statytas didžiulis Social Don Bosco cent
ras.

Iš „Draugo“ aprašymo nematyti, kad šis 
taip aukštai pagerbtas lietuvis dvasiškis 
būtų domėjęsis lietuviškuoju gyvenimu ir 
lietuvių sunkia kova išeivijoje.

FILMAS „HERKUS MONTĖ“
Lietuvoje rengiamame filme „Herkus 

Montė“, kaip pareiškė režisierius A. Gri- 
kevičius („Komj. Tiesa“, bal. 18 d.) pa
grindinė tema — „prūsų tautos ir Montės 
asmenybės tragedija“. Scenarijaus auto
rius rašytojas Saulius Šaltenis naudojosi 
kryžiuočių metraštininko Petro Dusburgo

Sfiaitytaįu taukai
IELIGIJA IR BEDIEVYBĖ Į miausia pabrėžti, kad čia kalbai

... .. Ineteistine religija, vienos aukse
RELIGIJA IR BEDIEVYBĖ

Ar galima bedieviška religija ir ar 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 

Statutas bedieviškas?
Mums pirmiausia svarbu pasiaiškinti, ką 

žodis „religija“ reiškia arba ką turime 
mintyje žodį „religija“ vartodami. Jis ki
lęs iš lotyniškojo „religere“ arba „religa- 
re“ ir visų pirma reiškia ryšį arba santy
kiavimą. Religija siaura prasme yra žmo
gaus ryšys arba santykiavimas su antgam
tiniu pasauliu, su kokia nors dievybe; 
praktikoje kartu reiškia antgamtinių arba 
dieviškųjų jėgų vertinimą, respektavimą, 
garbinimą, su jomis santykiavimą. Vienos 
aukščiausios Būtybės t— Dievo garbinimas 
yra monoteistinė religija.

Toliau plačia prasme tas žodis religija 
gali išreikšti gamtinių pasaulio, bet žmo
gui nesuprantamų jėgų, dalykų arba idėjų 
vertinimą bei garbinimą, laisvą arba prie
vartinį prieš jas nusilenkimą, joms tarna
vimą.

Praktikoje pagaliau neretai religija yra 
vadinamos pačios religinės funkcijos, apei
gos. Jas gali žmogus atlikti su asmenišku 
įsitikinimu: tuo atveju atsiranda dvasiškai 
asmeniškas ryšys su garbinimo subjektu 
arba objektu. Religines funcijas atliekan- 
tysis gali būti be tikėjimo, religines parei
gas išpildąs be asmeniško įsitikinimo; toks 
asmuo vadinamas funkcionierių.

Todėl yra įsitikinusių komunizmo atsto
vų, bet yna ir komunistų ir funkcionerių, 
kitaip galvojančių partijos įrankių. Yra net 
kunigų funkcionierių, pareigas atliekančių 
be asmeniško įsitikinimo, viduje nusiteiku
sių kitaip, negu atstovaujamasis tikėjimas- 
religija reikalauja. Jau iš šventraščio yra 
žinoma apie veidmainius fariziejus.
Ar yra galima bedieviška religija?

Į šį klausimą atsakydami, turime pir-

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

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.
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Korsakas, J. Macevičius, A. Maldonis, Just. 
Marcinkevičius, E. Mieželaitis, J. Požėra ir 
M. Sluckis. (ELTA)

kronikomis. Montės vaidmeny bus Vilniaus 
dramos teatro aktorius Antanas Šurna, jo 
žmonos Kotrynos — estų artistė Lio. Daug 
filmo scenų numatyta filmuoti Lenkijoje, 
netoli buv. Marienburgo miesto. Premjera 
numatyta 1972 m. pavasarį. (ELTA)

ALG. BUDRYS PARYŽIUJE

KROSAI LIETUVOJE
Balandžio 24 d. įvyko „Tiesos“ laikraščio 

taurės ilgų distancijų bėgimo finalas Vil
niaus Vingio parke.

8 km distanciją nugalėjo P. šimonėlis, 
5 km — J. Grigas ir 3 km jaunių 
Liutkevičius.

Moterų grupėje 2 km greičiausiai 
go J. Jefimova, pusantro km — M.
kaitė ir 1 km jaunių — L. Purvinskaitė.

Iš laimėtojų bus sudaryta bėgikų koman
da, kuri atstovaus Lietuvai Sov. 
laikraščio „Pravdos“ prizų krose.

— V.

nubė-
Lata-

Sąjungos

TAIKOS FONDUI
Vilniaus akademiniame operos 

teatre balandžio mėn. pabaigoje 
rengtas literatūros ir meno vakaras.

Už vakarą surinktasis pelnas bus paskir
tas taikos fondui.

ir baleto 
buvo su-

Lietuvis muzikas - klarnetistas Algirdas 
Budrys atlieka devynių mėnesių stažą Pa
ryžiuje. A. Budrys dalyvavo su kitų tauty
bių muzikais keliuose koncertuose ir gegu
žės 18 d. Prancūzijos Radijo ir televizijos 
koncertų salėje įvykusiame užsienio muzi
kų, besitobulinančių Paryžiuje, baigiama
jame koncerte. Britų muzikas R. Heims pa
kvietė Budrį su kitais dviem muzikais lie
pos mėn. atvykti į Angliją ir viename fes
tivalių išpildyti Schumano ir Bramso kūri
nius. (ELTA)

PROF. A. MARCINKEVIČIUS ITALIJOJE

Vilniaus universiteto medicinos fakulte
to prof. A. Marcinkevičius (gegugės 1 d.) 
išvyko į Italijos Paduvos universitetą skai
tyti paskaitas apie širdies ir kraujagyslių 
chirurgiją, taip pat audinių ir organų per
sodinimą.

Italijoje prof. A. Marcinkevičius bus dvi 
savaites.

PREMIJA „PETRAIČIŲ ŠEIMAI“
Sov. Sąjungos žurnalistų sąjunga už ge

riausius 1970 m. darbus tarp kitų paskyrė 
premiją ir Lietuvos televizijos vyr. redak
toriui K. Bagdonavičiui ir režisierei G. 
Dauguvietytei už televizijoje rodomas „Pet
raičių šeimoje“ laidas.

RUOŠIAMI LIETUVOS STATUTAI

AŠTUONIOLIKAMEČIAI NAUJOKAI
„Tiesa“ gegužės 6 d. rašo, kad Lietuvoje 

iškilmingai buvo išleistos pirmosios aštuo
niolikos metų amžiaus naujokų grupės į 
karinę tarnybą.

P. ULEVIČIUS Į JAV
„Gimtasis kraštas“ rašo, kad istorijos 

mokslų kandidatas Pranas Ulevičius išva
žiavo pusei metų į JAV.

Manoma, kad jis ten rinks medžiagą apie 
išeivijos ryšius su Lietuva savo mokslų 
daktaro disertacijai.

RAŠYTOJŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvos rašytojai balandžio 20 d. savo 

susirinkime svarstė jaunosios literatų kar
tos ugdymo ir auklėjimo klausimus. Į 
penktąjį visos Sovietų Sąjungos rašytojų 
suvažiavimą buvo išrinkti šie rašytojai: J. 
Avyžius, A. Baltakis, A. Bieliauskas, K.

Lietuvos Statutų (1529, 1566 ir 1588 m.) 
vertimu į lietuvių kalbą Lietuvoje labiau 
susidomėta tik prieš keletą metų. Buvo 
pradėta ruoštis dideliam darbui: naujai pa
ruošti visų trijų Lietuvos statutų tekstus, 
parašyti išsamius jų komentarus, sudaryti 
žodynus ir statutus išversti ne tik į lietu
vių, bet ir į rusų kalbą. Darbas vykdomas 
kolegijos, į kurią įeina istorikai, filologai ir 
teisininkai.

Statutų redakcinės kolegijos narys Sta
sys Lazutka „Lit. ir Meno“ savaitrašty (Nr. 
15) plačiai palietė statuto darbo sunku
mus, kliūtis. Vilniaus universitete šiuo me
tu prie statutų dirba penkių katedrų moks
lininkai. Įdomu, kad daugiausia ligšiol nu
veikę rusų katedros mokslininkai, o lietu
vių katedros mokslininkai aktyviau dirba 
tik pastaruoju metu. Ji yra baigusi sudary
ti Pirmojo Lietuvos statuto tekstą, išvertė 
jį į lietuvių ir rusų kalbas, parengė platų 
lietuvių-rusų ir originalo (senosios gudų) 
kalbos žodyną. Esama dar daug kitų dar
bų. Statutai būtų greičiau parengti spau
dai, bet, atrodo, nevyksta visus besidomin
čius mokslininkus suburti į vieną kolekty
vą. (ELTA)

miausia pabrėžti, kad čia kalbame apie mo- 
■ neteistinę religiją, vienos aukščiausios Bū
tybės garbinimą labiau už visa kita, ši re
ligija reikalauja, kad žmogus Dievą gerbtų 
visur ir visuomet ne tik labiau už viską, 
bet ir neišskirtų Jo iš visuomeninių ar ki
tokių gyvenimo planavimų.

Todėl religija yra bedieviška toji, kur 
aukščiausios Būtybės-Dievo vietoje pasta
toma ir vertinama kas nors kita. Senovėje 
nepažįstantieji tikrosios religijos arba vie
nos aukščiausios Būtybės garbinimo savo 
dievais laikė tam tikrus stabus, arba dan
gaus kūnus, arba ką kita matomoje ar ne
matomoje gamtoje. Buvo ir yra partijų, ku
rios aukščiausios Būtybės vietoje pastatė 
kokią nors idėją; tokią idėją partija įsako 
vertinti labiau už bet kokią kitą religinę 
vertybę. Taip atsiranda ne tik bedieviškų 
partijų, bet ir bendruomenių, kurios mono
teistinės religijos vietoje, tai reiškia iš- 
jungdamos ryšį bei santykiavimą su aukš
čiausiuoju Dievu, pastato labiausiai ver
tintinu dalyku ką nors kita. Jų „religijos“ 
centre nėra Dievo. Kas aukščiausiąją Bū
tybę išjungia iš savo planų bei gyvenimo, 
Dievui palikdamas „vegetavimo teisę“, tas 
yra bedievis.
Ar Vok. Liet. Bendruomenės Statutas 
bedieviškas?

Žinome, kad pati Bendruomenė sudary
ta iš įvairių narių. Jų tarpe yra giliai ti
kinčių aukščiausiąją Būtybę, Dievą. Tad 
Bendruomenė kaip tokia negali būti vadi
nama bedieviška. O jos vadovybė? Apie ją 
kalba jos pačios atliekamieji visuomeniški 
darbai; juos čia svarstyti būtų per daug į 
šalį. O Bendruomenės Statutas, kuriuo va
dovaujasi vyriausioji vadovybė ir atskirų j 
apylinkių valdybos? — Jame apie Dievą i 
bei religiją nerandame nė vieno žodžio. Tai 
buvo Statuto rašymo metu apleista, išjung
ta. Todėl jį reikia vadinti bereliginiu. Te-

nai nesant kalbos apie religiją arba ryšį 
bei santykiavimą su Dievu, nerasi jokios 
bendrai nustatytos krypties iš atžvilgio į 
religiją. Jame yra tačiau nustatytas kelias 
į mums gerai pažįstamą idėją, kurią vadi
name lietuvybe. Bet lietuvybė jokiu būdu 
negali Dievo be ryšio su Juo, arba religijos, 
atstoti arba pavaduoti. Todėl Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės, dabartinis Statu
tas yra bedieviškas. Kur idėja yra pasta
tyta vietoj Dievo bei religijos, ten ji yra 
pakelta į garbintino Dievo sostą. Tenai ji 
yra arba gali būti paverčiama antidieviška 
idėja, kurios įtakoje Bendruomenės nariai 
arba vadovybė gali veiklą pakreipti antire
ligine linkme, pirmiausia, pavyzdžiui, reli
giją tik palikdami šalyje arba ją iš ben
druomeniškos veiklos išjungdami.

Ar reformuotino Statuto reformatoriai 
pasistengs šitą spragą atitinkamai užkišti, 
kad per ją teisėtai negalėtų veržtis antire
liginės įtakos į bendruomenišką lietuvių 
veiklą Vokietijoje?

K. Senkus

BADAVIMO DIENA
Malonus Redaktoriau,
„Šaltinio“ Nr. 2 rašoma, kad N. Metų 

dieną S. Kudirkos žmona Genė aplankiusi 
savo vyrą Vilniaus kalėjime ir radusi jį la
bai sunykusį ir nuo bado streiko labai nu
silpusį.

Pats Kudirka, būdamas kalėjime, paro
dė mums ginklą, kuriuo galima nors ir ga
lingą komunistų imperiją priversti skaity
tis. Dėl to minėdami Simo Kudirkos begė
diško išdavimo metines, ar mes, visi lais
vojo pasaulio lietuviai, solidarumo dėlei 
nesutiktume nors vieną dieną nevalgyti?

Tą dieną lai prisimena ne tik Amerikos, 
bet ir viso pasaulio valstybių generolai ir 
admirolai, kad buvo išduotas ir prievarta, 
smurtu nugabentas į komunistinę imperiją 
lietuvis jūrininkas, kurio vardas yra Simas 
Kudirka.

M. S. Rimša

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.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS 

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks 
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu: 

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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Europos Lietuvių Kronikų
SEKMINIŲ SĄSKRYDIS

Lietuvių Sodyba ruošiasi Tradiciniam 
Sekminių Sąskrydžiui gegužės 30 dieną, į 
kurį laukiami šimtai lietuvių iš visos Ang
lijos ir net tolimos Škotijos.

Sąskrydžio išvakarėse, šeštadienį, gegu-
žės 29 dieną, bus šokiai. Gros pasižymėjusi 
šokių muzikos kapela.

ATVYKSTA „GINTARAS“
Liepos pradžioje į Europą specialiu lėk

tuvu atskrenda Kanados lietuvių ekskursi
ja, kuri sustos kelioms dienoms Londone. 
Su ekskursija vyksianti Toronto liet, tau
tinių šokių grupė „Gintaras“ sutiko su
ruošti koncertą Londone. Koncertas įvyks 
vienoje iš didžiųjų salių Londone liepos 10 
d., šeštadienį.

„Gintaro“ ansamblis yra gerai žinomas 
Kanadoje ir Amerikoje. Jame dalyvauja 
apie 90 šokėjų, ir jo pasirodymus yra gerai 
įvertinę ne tik lietuviai, bet ir kanadiečiai. 
Ansamblio vedėju per 10 metų yra buvęs 
londoniečiams pažįstamas V. Turūta. Šiuo 
metu „Gintarui“ vadovauja Karaziejus su 
ponia.

V. SIDZIKAUSKAS EUROPOJE
L. L. K. pirm. V. Sidzikauskas gegužės 5 

d. išskrido iš New Yorko į Europą, kur jis 
aplankys kelių valstybių sostines. Iš Pary
žiaus vyks į Strasburgą, kur gegužės 10 d. 
prasidės Europos Patariamosios Tarybos 
sesija. Ten V. Sidzikauskas kalbės dėl Bal
tijos valstybių rusinimo. Tuo klausimu bu-
vo paruoštas memorandumas, ir numato
ma, kad jį svarstys Neatstovaujamųjų 
Valstybių Komisija.

Strasburgo sesijai pasibaigus, V. Sidzi
kauskas lankysis Vak. Vokietijoje, Danijo
je, Švedijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje ir 
Anglijoje. Į Londoną V. Sidzikauskas at
vyks birželio 15 d., o birželio 17 d. išskris 
atgal į New Yorką.

LONDONAS
PAMALDOS WEST EALINGE

Gegužės 23 d., sekmadienį, 12.30 vai., bus 
apylinkės lietuviams pamaldos 1 Court
field Gardens, West Ealing, London, W. 13.

ELENA GAPUTYTĖ PARODOJE

Canada House Gallery (Trafalgar Squa
re, Pall Mall East Entrance, London) ge
gužės 18-28 dienomis vyksta trijų kanadie
čių paroda. Tie kanadiečiai: Elena Gaputy
tė, Sam Krizan ir David Partridge.

Paroda atdara pirmadieniais — penkta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Kanados Aukštojo komisariato įstaiga 
Londone apie kiekvieną parodos dalyvį yra 
atspausdinusi po pluoštą žinių ir leidusi 
kiekvienam pasisakyti, kas juos skatina 
kurti, kaip jie žiūri į savo darbą. Elena 
Gaputytė apie save yra taip pasisakiusi:

„Dirbant man mieliausia stulbinanti ty
la, ar nebent klausyčiaus Sibelijaus muzi
kos. Mano nenoras žodžiais aiškinti savo 
skulptūras gal kyla iš to, kad jos yra susi
jusios su

...žudikišku ginklo šūviu į metaliniu dan
gum sekmadienį skrendančias gerves...

...didinguoju kaimiečiu iš šiaurės, bena
miu ir pilku, kaip dulkė, atsirėmusiu į ba
rako sieną tą baisiojo karo baisų rudenį. 
Tai buvo ruduo, kai lietuvės motinos slap
tai laidojo savo sūnus plikomis rankomis 
ir auksinis kvietis ir miežis, brangesni už 
patį auksą, grįžo į žemę nepaliesti piūties.

...šventomis atšlaitėmis ir šventaisiais 
miškais, išdrožinėtais mediniais šventai
siais ir jų drožėjais prie Baltijos“.

KANKLIŲ MUZIKOS KONCERTAS
Gegužės 22 d., šeštadienį, Westminster 

Cathedral Hall salėje, Londone, Ambrosian 
Avenue, S. W. 1, koncertuos Latvių Liau
dies Ansamblis. Koncerto pradžia 18,30 vai.

šis ansamblis apkeliavo su kanklių kon
certais Ameriką ir Europą ir su didžiausiu 
pasisekimu demonstravo Baltijos tautų 
muzikos instrumentą — kankles, žinomą 
tik Baltijos kraštuose: Suomijoje, Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje.

Kanklių muzika turi ilgą praeitį. Lietu
voje ji yra žinoma nuo IX šimtmečio. Lat
vijoje šis instrumentas buvo beveik užmirš
tas, bet nepriklausomybės laikotarpiu vėl 
tapo populiarus. Juo grojami senovės me- 
lodijos ir taip pat naujų kompozitorių kūri-J rt • i • į
niai ^Pavasario Balius *stokE'ON*trent

Latviai kviečia, į koncertą savo brolius* *
lietuvius ir kitų tautų muzikos mėgėjus. £ Londono Lietuvių Moterų Sambūris* VYKUSIAI ATLIKTAS PROTESTAS

*,.Dainava“ ruošia * Gegužės 5 d. Hanlėje (Stoke priemiestis)
POLITINĖS DISKUSIJOS * klankėsi raudonosios armijos ansamblis iš

D. j- ■ -■ , t a * TRADICINĮ PAVASARIO BALIŲ, *Kievo. Ansamblio sudėtis - 85 asmenys.Pirmadieni, gegužes 24 d., Londone yrac ., ... ...kviečiamas susirinkimas, kuriame bus dis-*kuris įvyks gegužės 22 d., -8 vai. vakare,*Beveik visi jaunuoles-jaunt.oliai. Pries tą 
kutuojami Rytų europiečių uždaviniai Va-*Londone Lietuvių Namuose. 1 Ladbroke*dleną Protesto demonstracijos organizaio- 
karų pasaulyje. Susirinkimą kviečia egzilųf Gardens. W. 11 *rių va ovai . n rus evicius nuo te
organizacija European Liaison Group, į ku-* Gros geras orkestras. Eus įvairių užkan-* 11 pro ' ° u. ovlelus nuo “ rai-
na įeina 15 Rytų Europos tautų atstovai.*dzių ir puikaus maisto. Veiks įdomi loteri-*,, . , , ...*• -kHemingo klausinėjami del protesto orga-įskaitant ir lietuvius. Jja. I . . . , , T., , , . ._ . . , . . , . . ... r Tmzavimo ir vykdymo. Isklausęs, kaip ta

Susirinkimas įvyks vienoje sa eje mies-* Maloniai kviečiame visus tautiečius atsi-* j. k ,sutiko ir leido k.
to centre. Norintieji gauti pakvietimu pra-*lankyti. * išvakarėse ir vėl tarėsi suvado-
somi kreiptis Lietuvių Namuose i A. Prans-J I . , , . .... . • T-
kd * Staliukus galima užsisakyti Lietuvių Na-*vals’ nes nelabai pasitikėjo. Is savo puses

įmu raštinėje telefonu 727 2470. kvadovai prašė apsaugos prieš galimus ne-
* Kviečiami senimas ir jaunimas iš visos*tvarkos ^ėjus-provokatorius. _
^Anglijos k Koncertą organizavęs direktorius sutiko

Antradienį, gegužės 18 d„ 18.30 vai., Rea-k Valdyba ktarpininkauti, kad demonstrantų atstovai
dingo u-to prof. James Dingley skaitys *galėtų susitikti su ansamblio atstovais. Su

PASKAITA

skaitą „Didžiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės kariuomenė XVI amžiuje“.

Ši paskaita yra viena iš ciklo paskaitų, 
kurias suruošė anglų-baltgudžių draugija 
per praėjusius metus Londone, Karališkos 
Akademijos rūmuose, Piccadilly, W. 1.

UKRAINIEČIŲ DEMONSTRACIJA
Gegužės 22 d., šeštadienį, ukrainiečiai

ruošia demonstraciją pareikšti protestui 
dėl jų tėvynėje kalinamųjų mokytojo Mo
rozovo ir kitų jų tautiečių.

Pradžia 2.30 vai. Renkamasi prie Spea
kers* Corner (Marble Arch).

A. A. PRANAS SLEZNINKAS
Gegužės 18 d. mirė Pranas Slezninkas, 

gimęs Londone 1922 metais, taigi 49 metų, 
amžiaus. Palaidotas iš Lietuvių bažnyčios 
lietuvių kapinėse Leytonstone gegužės 22 
d., dalyvaujant gausiam būriui londonie- 
čių.

STASĖ IR JONAS BABILIAI IŠVYKO
Balandžio 27 d. Stasė ir Jonas Babiliai 

išvyko į Australiją.
Balandžio 25 d. D. B. Lietuvių Bendruo

menės Valdyba, padedama parapijos komi
teto ir Sporto ir Socialinio klubo valdybai, 
surengė atsisveikinimo vakarą su išvyks
tančiais.

Vakarą pradėjo D. B. Lietuvių Bendruo
menės Valdybos pirm. S. Kasparas, supa- 
žindindamas su Jono Babiliaus asmenybe. 
Gimęs Škotijoje, augęs Lietuvoje ir smar-
kiai dalyvavęs katalikiško jaunimo organi
zacijose, vėl grįžęs į Škotiją, vėliau karo 
metu apsigyvenęs Londone, po karo gyve
nęs Kanadoje ir JAV, vėl grįžęs į Londo
ną, visą savo atliekamą laiką aukojo lietu
viškam darbui organizacijose. Lietuvių 
Bendruomenėje buvo Krašto valdybos na- 
rys-kasininkas, Sporto ir Socialiniame klu
be būdavo tai pirmininkas, tai valdybos 
narys, Parapijos komiteto kasininkas. Tai 
tikra lietuviška deganti liepsna.

Inž. R. Baublys, DBL Bendruomenės 
Krašto Valdybos sekretorius, perskaitė 
gautąjį iš Škotijos J. Sarafinaitės laišką, 
kuriame ji atsisveikina Škotijos lietuvių 
vardu ir kartu su savo valdybos nariu (J. 
Sarafinaitė yra DBLB krašto Valdybos vi
cepirmininkė).

Linkėjimus išvažiuojantiems pareiškė 
kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, Petras Bu
laitis lietuvių parapijos vardu, J. Parulis— 
Sporto ir Socialinio klubo vardu, M. Paru- 
lienė — Šv. Onos Draugijos, Vincent 
O‘Erien —- choro vardu. Krašto Valdybos 
vardu S. Kasparas įteikė Jonui Eabiliui 
auksinį pasaulio lietuvių ženkliuką, o nuo 
inž. Baublio šeimos tautinį kaklaraištį.

Jonas Babilius, atsakydamas į sveikini
mus ir linkėjimus gerai įsikurti kengūrų 
krašte, linkėjo, kad D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenė augtų, žydėtų ir žengtų pir
myn tais keliais, kuriuos nustatė Lietuvių 
Charta.

Justas Dirvonskis, padedamas S. Staro- 
lio, J. Černio ir Čepaičių, surengė labai 
gražias vaišes, kuriose dalyvavo pusšimtis 
Londono lietuvių.

Geros kelionės, Stase ir Jonai!
S. K.

IHT SODYB A
SUNKIAI SUSIRGO K. JURKA

Ilgametis Lietuvių Sodybos darbuotojas 
Kazys Jurka sunkiai susirgo širdim ir pa
guldytas ligoninėn.

Linkime greitai pasveikti.

LEICESTERIS
MIRĖ P. LIUTIKAS

Balandžio 28 d. mūsų Leicesterio lietu
vių koloniją sukrėtė netikėta Povilo Liuti
ko mirtis. Jis buvo naujosios kartos atsto
vas, vos 13 metų berniukas, turėjo sunkią 
širdies operaciją Hammersmith ligoninėje 
Londone ir po 10 valandų ant operacijos 
stalo tik pabudo ir vėl užmerkė akutes am
žinam miegui, palikdamas graudžias aša
ras visiems lietuviams, o labiausiai amži
ną skausmą savo tėveliams ir sesutei.

Jis palaidotas Groby Road Gilroes kapi
nėse, ir jo kapą apdengė gausūs gėlių vai
nikai ir lietuviškos trispalvės kaspinai.

TRADICINĮ PAVASARIO BALIŲ,

Povilas mokėsi Leicesteryje. Už velionį 
pamaldas atlaikė bažnyčios klebonas, ir vi
si mokyklos mokiniai dalyvavo mišiose.
priimdami šv. komuniją už Povilo sielą.

Bažnyčia buvo pilna kitataučių ir lietu
vių, susirinkusių atiduoti paskutinės jam 
pagarbos.

Jaunasis Povilai, tegul tau būna lengva 
ši Anglijos žemelė.

.1. Skorka

BRADFORDAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 22 d., 7 vai., Bradford© Lietuvių 
Vyties klubo salėje įvyks DELS Bradfor- 
do skyriaus narių ir tai idėjai pritarian
čių susirinkimas.

Susirinkime atstovas padarys pranešimą 
apie DBLS suvažiavimą ir Lietuvių Namų 
B-vės susirinkimą, bus svarstoma ateities 
veikimo gairės ir kita.

Prašome visus susirinkime dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Nottingham© LAS Skyriaus Valdyba ge
gužės 29 dieną (Sekminėms) ruošia į So
dybą

EKSKURSIJĄ.
Išvykstama iš Nottinghamo po 12 valan

dos dieną. Norintieji ekskursijoje dalyvau 
ti, gali užsirašyti pas Valdybos narius ar 
Klube pas barmaną.

Valdyba

ŠEŠTINĖSE
Kristaus dangun žengimo šventė, šešti

nės, šiemet yra gegužės 20 d. Lietuviškos 
Mišios, sujungtos su gegužinėmis pamaldo
mis, tą dieną bus 7 vai. vakare Liet. Jaun. 
Židinyje.

MANCHESTERIS
PRAMOGĖLĖ VAIKAMS

Gegužės 22 d. (šeštadienį) Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
namuose rengia vaikams pramogėlę. Šeimi
ninkės vaikus pavaišins skanėsiais, kavute 
bei limonadu.

Prašome tėvus savo prieauglį atvežti į 
pirmą tokios rūšies pramogėlę. Klubo Val
dybos noras, kad vaikai tarp savęs suartė
tų.

Pradžia 6 vai. p. p.
Klubo Valdyba

POBŪVIAI IR SUSIRINKIMAI
Pirmosios gegužės dienos tikrai lietuviš

kos: saulėtos, šiltos, žydi tulpės, narcizai.
Tai ir Motinos diena, kurią suruošė vie

tos skautai, sutraukė daugelį savųjų. 
Psktn. A. Jakimavičius nuoširdžiai pasvei
kino susirinkusias motinas, o mirusias visi 
atsistoję pagerbė tylos ir susikaupimo mi
nute.

Tos dienos prelegentas A. Jaloveckas ge
rai paruoštoje paskaitoje paryškino moti
nos didumą šeimoje, tautoje, valstybėje ir 
čia, tremtyje.

Lietuvių Namų vadovybė, parūpinusi lė
šų, įgalino O. Ivanauskienę paruošti moti
noms kavutę. Vyrams prisidėjus, išėjo išti
sas pobūvis. Sveikino jas organizacijų var
du Stankevičius, Banaitis, Murauskas, Ber
natavičius, Žebelienė ir kt.

Skautai ir skautės neatsiliko. Meninėj 
daly pasirodė sesutės Bernatavičiūtės ir 
Jaloveckaitė su lietuviškomis, angliškomis 
ir itališkomis dainomis, Kupstytė, Kurtiny- 
tė, Motuzą, Bružas, Kupstys su eilėraščiais 
vis apie mamytes.

Daug katučių, šypsenų ir mielų ačiavi- 
mų skautų vadovybei, motinoms.

DBLS suvažiavimui praėjus, Mancheste
rio skyrius savo susirinkime išklausė savo 
atstovo A. Jalovecko išsamų pranešimą, po 
kurio įvyko gana gyvos diskusijos. Nutar
ta pasiųsti Turkijos vyriausybei dėl Bra
žinskų bylos telegramą ir padėkoti visiems 
mūsų apyl. atstovams už gražų savo parei
gų atlikimą.

Lietuvių Namai (Klubas) įrengė gana 
neblogą virtuvę. Šiomis die tomis ji ir bu
vo atidaryta. Moterų ratelis pasinaudojo 
jau savo pobūviams, o Ivar auskienė, kaip 
klubo šeimininkė, pagamino pirmuosius 
pietus už gana pigią kainą (6 šil.). Na, ir 
džiaugėsi lietuviškais kotleais, kopūstais, 
keptiniais nariai ir sveteliai.

, Tad sėkmės! O valgytojams — skanaus!
D. Dailintis

sitarimas buvo įvykdytas, bet pati procedū
ra neišdegė.

Kada į kiemą išėjo keturi jaunuoliai, jų 
tarpe jaunutė šmaikšti mergaitė, tai ukrai
niečiai nesusivaldė ir pradėjo garsiai, labai 
karščiuodamiesi ir mosikuodami pulti karš
tais žodžiais ir kaltinti tuos jaunus an
samblio dalyvius, vadindami net žudikais. 
Po šitokio antpuolio trys ansamblio daly
viai pasitraukė, liko tik vienas apie 31 me
tų amžiaus vaikinas, greičiausia, KGB 
agentas. Juo teko nenorom pasigėrėti. Tai 
puikiai paruoštas robotas. Tikras geležinių 
nervų jaunuolis! Tokie žmonės bet kuriai 
partijai būtų naudingi. Jis kalbėjo, klau
sėsi ir šalčiausiu būdu atsakinėjo ištisą va
landą ir 7 min. Klausinėjusieji, smarkiai 
puolusieji nervinosi, karščiavosi, pasikeis
dami jį atakavo įvairiausiais klausimais, 
bet jis kaip sfinksas liko ramus ir nepaju
dinamas.

Iš tiesų mes turėjome bandyti įtikinti an
samblio dalyvius, kad jie daro klaidą, o 
svarbiausia — įsąmoninti anglų publiką, 
kas iš tikrųjų yra raudonoji armija. Čia pa
dėjo puikūs, Nidoje atspausdinti lapeliai: 
„Raudonoji Armija dainuoja mums“. Ge
rai taip pat V. Dargis pažymėjo vietinėje 
spaudoje, kad ansamblis tai įrankis baisios 
šių laikų diktatorinės sistemos. Kuo gi kal
tas plaktukas (įrankis), jei budelis juo ka
la prie kryžiaus? Galų gale ir budelis vyk
do įsakymą. Po Hitlerio visa vakarų Vo
kietija — draugai. Taip pat būtų ir su rusų 
tauta, jei Kremliaus 13 demonų staiga nu- 
grimstų, kaip Čičinsko dvaras, į bedugnę.

Suėjusi į Viktoriją Hali publika beveik 
visa buvo aprūpinta atitinkamais atsišau
kimais ir informacijomis apie raudonąją 
armiją.

Kai V. Dargis suvyniojo plakatą „Free
dom for Lithuania“ ir ruošėsi namo, polici
jos superintendantas Hemings priėjo ir pa
reiškė padėką už puikiai pravestą demonst
raciją. „Juk mes žadėjome protestuoti kul
tūringai“, atsakė V. Dargis. „Taip, dabar aš 
matau ir žinau“.

Beje, reporteriai ir Stoke radijo komen
tatorius buvo aktyvūs. Vietos radijas tą 
patį vakarą 7 vai. žinių programoje kalbė
jo ir citavo demonstravusiųjų pasisakymus. 
Štai V. Dargio pasikalbėjimas radijuje. 
Klausimas: — Jūsų pavardė? Ats.: — De
ja, nenorėčiau pasakyti.

KL: — Kuriai grupei atstovaujate? Ats.: 
— Mūsų čia būrys lietuvių atstovauja vi
siems šioje apylinkėje gyvenantiems lietu
viams.

KL: — Kodėl lietuviai protestuoja?
Ats.: — Raudonoji armija yra išžudžius! 

daugiau kaip 20 milijonų žmonių. Jų tarpe 
daug lietuvių. Tos žudynės tęsiamos ir da
bar. Raudonoji armija yra žiaurumo, žmog
žudysčių ir teroro simbolis, o ne pavergtų
jų tautų meno atstovai.

Festivalio rengėjai, kviesdami raudono
sios armijos ansamblį, padarė didelę klai
dą, todėl mūsų lietuvių pareiga yra prieš 
šį festivalio rengėjų nutarimą protestuo
ti“.

Gegužės 6 d. vietinio laikraščio laidoje 
irgi buvo išspausdintas lietuvio paaiškini
mas, kuris skamba taip:

„Vienas protestuojančiųjų paaiškino, kad 
jie protestuoja taikiai, nes čia yra Anglija. 
Jeigu tai būtų kur nors kitur“, pridėjo jis, 
„nemanau, kad mes taip sau stoviniuotume 
ir nieko nedarytume. Mes gerbiame šį kraš
tą ir už ką jis stoja. Mes nenorime būti 
atskalūnai, bet mūsų tikrieji jausmai yra 
žymiai maištingesni“.

Tai šitaip maždaug atrodė Stoke-on- 
Trento lietuvių, ukrainiečių, tik kelių len
kų ir latvių protesto demonstracija. Iš viso 
prie Viktorijos pastato buvo susirinkę apie 
180 demonstrantų.

V. A.

MIRĖ BERTRAM SEALEY
Anglijoje balandžio 3 d. mirė Bertram 

Sealey, tėvas prof. Rafael Sealey.
Prof. R. Sealey, gyvendamas Did. Brita

nijoje, vedė poetę Danguolę Sadūnaitę, iš
moko lietuviškai ir yra išvertęs eilę lietu
vių kūrinių į anglų kalbą ir apskritai daly
vauja lietuviškuose darbuose.

VOKIETIJA
RELIGINĖ DIENA

Stuttgarte prieš Velykas religinė diena 
pravesta gražiai, nors nemaža tautiečių 
„supasavo“. Kun. dr. K. Gulbinas, Tėvas 
kapucinas, pateikė gana daug naujų min
čių susimąstyti, pagalvoti, pagerinti. Jam 
talkininkavo kun. K. Senkus.

Antrojo Kančios sekmadienio (Verbų) 
pamaldose skaitytoji Šv. Rašto vieta klau
sytojam iš naujo priminė J. Kristaus pasi
aukojimą ir kančią bei mirtį. Visa tai Jė
zus K. paliepė Jo prisiminimui toliau kar
toti: dėlei žmonių dvasinės gerovės. Su
glaustai kartojama kiekvienose šv. Mišio
se.

Keletas giesmių apie Kristaus kančią, 
gražiai nuskambėdamos, šiek tiek priminė 
Lietuvą, kur gavėnios metu, o ypač trum
pai prieš Velykas, žmonės pamaldžiai gie
dodami apmąsto Išganytojo meilę ir žmo
nių blogybę.

STUTTGARTO APYLINKĖS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Jis įvyko balandžio 17 d. Stuttgarte- 
Steinhaldenfelde. Susirinkimui pirminin
kauti buvo išrinktas Jonas Norkaitis, Bad 
Mergentheim; jis sekretore pasikvietė Jo

aną Krasnauskienę. Iš Valdybos pirminin
kės Z. Glemžienės dalyviai išgirdo trumpą 
pranešimą apie metų laikotarpio veiklą, 
apie sunkumus ir parodytas pastangas lie
tuvišką kultūrinę veiklą sugyvinti; pilna
teisių narių esama 53, mirę trys: Agurkis, 
Šukys, Norkaitis; visiems dėkojo už ben
dradarbiavimą ir pakvietė tylos minute pa
gerbti mirusius Bendruomenės narius.

Ataskaitą už finansus perskaitė taip pat 
Z. Glemžienė. Kasoje esama apie 100 mar
kių.

Kontrolės Komisijos vardu Pr. Suoka 
pranešė, kad viskas rasta tvarkoje. Susi
rinkimas po poros paklausimų ataskaitą 
priėmė ir plojimu dėkojo už atliktuosius 
darbus Valdybai, Kontrolės Komisijai ir 
kitiems.

Naujai veiklos kadencijai į Valdybą iš
rinkti: Zinaida Glemžienė — pirmininke, 
Eugenija Lucienė — kasininke, kun. Ka
zimieras Senkus — vicepirmininku; kandi
datais liko: S. Jauniškytė ir J. Stavskis. 
Kontrolės Komisiją dabar sudaro: P. Suo
ka, J. Gasiūnas ir S. Baublienė.

Šio susirinkimo metu pirmą kartą buvo 
pateikta sąmata naujam metinės veiklos 
tarpui.

Susirinkimas praėjo sklandžiai. Dalyva
vo 24 asmenys. Bendruomenėn įstoti pa
reiškimą padavė Karvelienė. Kaz. Šima- 
nauskas visus dalyvius pakvietė į savo 65- 
to gimtadienio minėjimą, kuris prie gau
siai apkrautų stalų įvyko Cannstatte.

(Lietuvis Baden-Wuerttemberge)

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Balandžio 24 d. VLB Saaro krašto apy

linkėje įvyko metinis narių susirinkimas. 
Po apylinkės pirmininko Algirdo Palavins- 
ko veiklos pranešimo išrinkta vadovybė se
kantiems metams. Pirmininku perrinktas 
apylinkės steigėjas mokyt. A. Palavinskas, 
sekretorium ir iždininku — Vytautas Rai
nys, o kontroliere — Sofija Nagelienė. Su
sirinkime dalyvavo ir VLB Tarybos refe
rentas apylinkių reikalams kun. Bronius 
Liubinas.

Jonas Kubaitis baigė gimnaziją, o dabar 
Hannoveryje studijuoja techniką.

Lebenstedto lietuviai organizuoja savo 
susitikimą 1971. VI. 19. Ta proga ketina at
vykti Vasario 16-tos Gimnazijos šokių gru
pė ir ketina čia pirmą sykį pasirodyti ir 
mūsų jauni dainininkai solo ir duete.

Kristijonas Mackus išvyko su Geesthach- 
to gimnazijos mokiniais vienam mėnesiui į 
Angliją pasitobulinti anglų kalboje.

Angelika Gaidelytė sėkmingai studijuo
ja inžineriją Hamburge.

Erika Juočytė stropiai mokosi gailestin
gųjų seserų mokykloje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME —■ gegužės 30 d„ 11.15 

vai., Židinyje.
PRESTON — gegužės 23 d., 12 vai., St. Ig

natius* bažnyčioje.
MANCHESTER — gegužės 30 d., 11 vai.
HALIFAX — gegužės 23 d., 1 vai. p. p.
BIRMINGHAME — gegužės 23 d., 11 vai.,

21 Park Rd., Moseley. Iš vakaro ir po 
pamaldų parapijiečių lankymas.

NOTTINGHAME — gegužės 23 d., 11.15 
vai., Liet. Jaun. Židinyje.

COVENTRYJE — birželio 6 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAME — birželio 6 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

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. 
denį. 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

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!

3, St. Dunstan's Gardens 
London W. 3 

Tel. ACO 4374

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

Eccles, Manchester.
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