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,SOVIETŲ TAUTA4
Paskutiniame KP suvažiavime Sovietų 

Sąjungos sekreterus Brežnevas pranešė, 
kad paskiros tautes sovietuose nebeegzis
tuoja, kad esanti sukurta nauja istorinė 
žmonijos bendruomenė — sovietų tauta.

Sąryšy su 50 metų Sovietų Sąjungos su
kaktuvėmis britų dr visos Europos spauda 
plačiai nagrinėjo tos naujosios „sovietų 
tautes“ problemas, nurodydami, kad iš tik
rųjų tautinis klausimas Sovietų Sąjungoje 
toli gražu nėra išspręstas, kad jis kasdien 
vis labiau aštrėja ir kelia ne maža rūpes
čių partijos ir vyriausybės vadams. Ypa
čiai išsamius nagrinėjimus jsidėjo britų 
„The Economist“ ir vokiečių „Der Spiegei“. 
Šių laikraščių medžiaga pasinaudojama ir 
šioje apžvalgoje.

Pagal Sovietų Sąjungos konstituciją vi
sas kraštas yra padalytas j 15 suvereninių 
sąjunginių, socialistinių respublikų, kurių 
kiekviena turi savo kalbą ir istoriją. Šalia 
jų dar yra 20 autonominių respublikų, 8 
autonominės sritys ir 10 nac. apygardų. 
Didžiausia yra Rusijos respublika, kurios 
plotuose dar yra išbarstyta 16 autonominių 
respublikų. Mažoje Lietuviškoje Tarybinė
je Enciklopedijoje išvardijama virš 60 tau
tų, esančių Sąjungos apimtyje. Kai kas tei
gia, kad Sovietų Sąjungoje esą vartojama 
iki 200 atskirų kalbų. Koks tai Babilonas, 
iš kurio per 50 metų bandyta sukurti „so
vietų tautą“, žinoma, vaitojančią rusų kal
bą ir esančią visiškoje rusų įtakoje ir va
dovybėje.

Iš viso šito mišinio tik penkiolika tary
binių respublikų pagal kostit'uciją turi tei
sę turėti savo vyriausybę, liaudies seimą 
ir atskiras komunistų partijas. Tik Rusijos 
respublika neturi astkiros komunistų par
tijos. Jos partija yra visasąjunginė ir 
subordinuoja visų kitų respublikų partijas. 
Teoretiškai tos respublikos gali turėti net 
savo kariuomenes, diplomatines atstovybes 
ir pagal konstitucijos 17 paragrafą jos ga
li nuo Sovietų Sąjungos atsiskirti...

Bet visa šita federalinė struktūra, anot 
„The Economist'“, yra tik dekoracija (win
dow-dressing). Visi politiniai sprendimai 
daromi Maskvoje, ir neperdedant esą gali
ma pasakyti, kad Anglijos apskričių tary
bos (County Councils) turi didesnę auto
nomiją, negu vadinamosios suvereninės ta
rybinės respublikos. „Der Spiegei“ (11. I. 
73) nurodo, kad visų respublikų ministe- 
rių pavaduotojai yra rusai ir kad Centra- 
liniame Partijos Komitete rusai visada su
daro daugumą. 1923 metais Ukrainos min. 
pirmininkas Rakowskis buvo pasiūlęs, kad 
nei viena respublika negalėtų turėti Cent
ro Komitete daugiau kaip du penktadalius 
narių. Tačiau Stalinas šį pasiūlymą atmetė. 
Iš 400 Sovietų Sąjungos ministerių nuo 
1917 metų tik 8 yra buvę iš Azijos respub
likų. Todėl ir toji „sovietų tauta“ praktiš
kai yra rusų tauta, po kurios sparnu pri
glausti kitų tautų viščiukai augdami nebe
sutelpa ir pradeda pačią globojančią moti
ną plėšti į visas puses...

Lenino spėjimas, kad visoks tautiškumo 
pasireiškimas nubluks ir sunyks po skaid
riai raudona komunizmo vėliava nepasi
tvirtino. Praktika rodo, kad net ir nuošir
dūs Sovietų Sąjungos komunistai vistiek 
nori priklausyti savo tautai ir būti latvių, 
lietuvių ar gruzinų komunistais, 'bet ne „so
vietiniais tautiečiais“. Iš Maskvos ateiną 
tautinių pasireiškimų suvaržymai sudaro 
pagrindą priešintis centrinės valdžios ir 
partijos potvarkiams. Tokiu būdu nejučiom 
kova dėl tautinės laisvės išvirsta į kovą 
prieš komunizmą. Ta kova ypačiai pakurs- 
toma, kai Maskva viešai remia „tautinį iš
silaisvinimą“ Azijoj ir Afrikoj, bet' bando 
jį užgniaužti namie. Laisvos gali būti pri
mityvios Afrikos tautelės, bet turi virsti 
„sovietiniais tautiečiais“ gilias tradicijas ir 
kultūrą sukūrusios Europos tautos. Argi so
vietiniai vadai nemato, kad apie „išsivada
vimą“ kalba net D. Britanijos provincijos 
Valija ir Škotija, kad dėl savo salos sujun
gimo lieja kraują airiai — tad kaip gali 
išsižadėti savo vardo lietuviai, estai ar lat
viai?

Tautinio judėjimo banga yra apėmusi 
visą Sovietų Sąjungą. Bet tas judėjimas 
nėra prieš rusų tautą. Priešingai, patys ru
sai kaip Sacharovas ir Grigorenko stoja už
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totorių, žydų ar ukrainiečių tautines tei
ses.

Pagal „The Economist“ tautinio judėjimo 
centras yra Ukraina, kuri turi 40 mil. gy
ventojų ir kuri pagal 22-rą partijos kongre
so nutarimą, turėjo greitai susiliet! su bro
liška rusų tauta. Savaime suprantama, kad 
ukrainiečiai daugiausia ir nukenčia.

Atskirą kategoriją sudaro Pabaltijo vals
tybės. Buvusios nepriklausomos 1918-1940 
metų laikotarpy, jos bijosi visų slavų, ko
kios tautybės jie bebūtų. Nuo 1960 m. į 
Latviją ir Estiją atvyko tiek daug rusų ir 
ukrainiečių, kad jie perėmė net KP vado
vybę. 1970 metais Latvijoje latviai jau be
sudarė tik 57% visų gyventojų. Panašiai 
yra ir Estijoj. Pasipriešinimo centras Pa
baltijy esąs katalikiškoje Lietuvoje.

Toliau eina Gruzija, kurioje tautinė sa
vigarba yra ypačiai puoselėjama. Pajudėjo 
ir Krimo totoriai, kurie po karo buvo iš
tremti į Uzbekistaną. Taip pat Volgos vo
kiečiai. žydų judėjimas parodė, kad kovo
jant galima šio to pasiekti. Juo užsikrėtė 
kitos tautos.

Kinijos propagandos dėka, tautiniai ne
ramumai persimetė į Aziją — Kazachsta
no, Tadžikijos ir Kirgizij:os respublikas. 
Vietiniai gyventojai, kurie yra muzulmonai 
ir kurių prieauglis yra žymiai didesnis ne
gu rusų, neužilgo pasieks 50 milijonų skai
čių. Jau dabar jie sudaro ne tik tautines, 
bet ir rasistines problemas.

Iki 1971 m. rusai turėjo labai nežymią 
rusų gyventojų daugumą Sovietų Sąjungo
je. Tačiau toji dauguma dabar jau balan
suojasi ir ima svirti į kitataučių pusę. Sa
vaime suprantama, kad visi šitie faktai ke
lia susirūpinimą Sovietų Sąjungos vadams.

Kas daryti? Duoti paskiroms tautoms 
laisvę, reikštų galą vieningai centralizuotai 
Maskvos valdžiai. Pavartojus represijas ir 
terorą, būtų sukurtas kankinių mitas ir 
tautinis judėjimas dar labiau sustiprėtų. 
Maskva gerai prisimena 1941 metų karą, 
kai ukrainiečiai, baltai ir net rusai padėjo 
vokiečiams ne iš meilės, o todėl, kad neap
kentė žiauriojo Stalino.

Geriausia proga būtų nepatenkintais nu
sikratyti. Žydai galėtų išemigruoti į Izraelį, 
vokiečiai grįžtų į Vokietiją, bet kur dėsi 
baltus, gruzinus, totorius... Rusų kursto
mas tautinis išsivadavimas kituose konti
nentuose stipriu bumerangu atsisuko į juos 
pačius ir graso sunaikinti dirbtinai kuria
mą „sovietų tautą“.

K. Lucanus

TOKS BUVO M. BIRŽIŠKA 
(Iš Vilniaus mokinio atsiminimų)

Aušros gimnazijos direktorius 
Mykolas Biržiška dėl blogo gimna
zijos ūkinio stovio dažnai patekda
vo į sunkią padėtį. Lenkų okupaci
jos metu ne visados buvo galima 
mokytojams ir kitiems tarnauto
jams laiku sumokėti algas. Gimna
ziją lankė daugiau šelpiamų nei 
mokančių už mokslą mokinių, todėl 
savo finansinius reikalus tenkino iš 
pašalpų. Sunkiais krizės laikais pa- 

I siskolindavo pinigus iš lietuvių 
banko.

Kartą vėl atėjo labai kritiškas 
momentas — jau tris mėnesiai nei 
mokytojai, nei tarnautojai negavo 
algų. Skolintis iš lietuvių banko šį
kart nebuvo galima, nes ten vyko 
revizija ir lenkai neprivalėjo suži
noti, kad bankas sušelpia gimnazi
ją. Kiti sušelpimo šaltiniai buvo iš
sekę.

Lauke pasnigo, o sargas įdirbo ki
tur, nes negaudamas algos, turėjo 
ieškoti kito darbo, kad galėtų išlai
kyti savo šeimyną. Atėjo policija ir 
įspėjo, kad jei per penkioliką mi
nučių šaligatvis nebus nuvalytas — 
nubaus. Biržiška butų galėjęs pa
siųsti vieną pradinių klasių moki
nį (popiet gimnazijos patalpose 
mokėsi pradinės mokyklos moki
niai), kad pakviestų iš bendrabučio 
vyresniųjų mokinių ką nors patal
kininkauti. Kritiškais laikais jau ne 
kartą šelpiami mokiniai talkinin
kaudavo. Taip pat ir mokytojai pra
šomi butų sutikę darbą atlikti. Bet 
Biržiška tylutėliai pasiėmė šluotą, 
medinį valytuvą ir nuvalė sniegą.

Milicijos tarnautojas, pasiųstas 
patikrinti ar šaligatvis nuvalytas, 
pamatęs Biržišką dirbant, nustebęs 
grįžo į nuovadą ir pranešė, kad ša
ligatvis švarutėliausias.

— Tik neįspėsit, kas jį nuvalė, — 
erzino jis savo viršininką. — O gi 
pats direktorius.

— Tai buvo pats brangiausias ša
ligatvio valymas Vilniuje, — juokė
si nuovados viršininkas. — Anais 
laikais toks darbas lenkuose buvo 
laikomas didele gėda.

Toks buvo Mykolas Biržiška.
Algirdas Penkaitis

VĖL APIE 
KUN. IGNATAVIČIŲ

„Tiesa“ Nr. 7, 1973 m. įsidėjo ilgą straips
nį su 'keliom nuotraukom, pavadintą „Tei
sybė apie kunigą Ignatavičių“.

Straipsnis ptadedamas Vatikano radijo 
transliacijų ištraukomis, Ignatavičiaus 
sveikinimais „broliams ir seserims Lietu
voje“. Čia .pat pacituotas ir kažkokio Bra
zilijoj gyvenančio lietuvio laiškas „Tiesai“, 
kuriame sakoma, kad, girdi, dabartinis po
piežius ruošiasi mons. Ignatavičių, kaip 
šventosios kolegijos narį, pakelti į kardino
lus...

Toliau smulkiai aprašinėjamas kun. Ig
natavičiaus „bendradarbiavimas su nacis
tais ir lietuviškaisiais buržuaziniais nacio
nalistais“. Dalis tos medžiagos jau buvo 
skelbta 1963 m. „Švyturyje“ (Nr. 21) ir ją 
buvo persispausdinę vienas italų ir vienas 
rusų žurnalas. Dabar esą atrastas kun. Ig
natavičiaus asmeninis archyvas, kuris pa
tiekiąs daug naujos medžiagos.

Didžiausias kun. Ignatavičiaus nusikalti
mas, be abejo, yra tai, kad jis buvęs maj. 
A. Impulevioiaus vadovaujamo antrojo (vė
liau dvyliktojo) „pagalbinės policijos tar
nybos bataliono“ kapelionu. Duota visa eilė 
žudynių aprašymų Baltgudijoje, kur „kru
vinų žudikų darbus laimino kunigas Igna
tavičius, tapęs kariniu kapelionu dvylikta
me batalione“.

Straipsnio autorius Antanas Marcinkevi
čius klausia: „Ar žinojo popiežius Jonas 
XXIII, išrinkęs tokioms aukštoms parei
goms Ignatavičių, ir Povilas VI, dekretu 
patvirtinęs jį popiežiaus rūmų kamerheriu, 
kad įteikia auksu žvilgantį kryžių į ar
šaus nacisto, hitlerininkų ir lietuviškųjų 
nacionalistų piktadarybių bendrininko ir 
laimintojo rankas?“

Be kita ko, straipsnyje suminėtos ir mon. 
Z. Ignatavičiaus parašytos dvi knygos, ku
riose jis, kaip kapelionas, vaizduojamas vi
sai kitokioje šviesoje. Be abejo, jos „Tie
sos“ straipsnio autoriaus neįtikina.

ALT-O REZOLIUCIJOS

Pavėluotai gauita ALT-o suvažiavimo, 
įvykusio 1972 m. lapkr. 11d. Čicagoje pri
imtos rezoliucijos, kurių svarbesnės čia 
spausdinamos.

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavi
mas, išklausęs Zigmo Butkaus pranešimą 
apie dabartinę padėtį rusų okupuotoje Lie
tuvoje, kviečia visus Amerikos lietuvius 
vieningai remti Amerikos Lietuvių Tary
bos ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pastangas išlaisvinti Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavi
mas, remdamasis veiksnių gairėmis ryšių 
su okupuota Lietuva klausimu, smelkia 
vaikų vežimą į rusų okupuotos Lietuvos 
pionierių stovyklas ir kviečia lietuvišką vi
suomenę šių nutarimų laikytis.

Amerikos Lietuvių Tarybos metinis su
važiavimas 'smerkia dideliu tempu Lietuvo
je vykdomą rusifikaciją ir kviečia visus 
prieš tai kovoti bei skelbti laisvajam pa
sauliui apie lietuvių tautai daromą žalą.

Tie patys 
pyragai...

D. Britanijai įstojus į E. Bendruomenę, 
jos gyventojai gali įsikurti ir gauti visas 
dirbančiojo teises bet1 kuriame iš kitų aš- 
tuonių Bendruomenės kraštų. Žurnalistas 
M. Bateman pabandė įsitikinti, kaip šis 
įstatymas veikia praktikoje. Jis pasirinko 
Olandiją, nes čia 63% visų gyventojų susi
kalba angliškai, iš čia britai perka Philips. 
Shell ir C&A produktus, britų daržininkai 
augina olandiškas tulpes, šeimininkės per
ka raudonas Edam sūrio galvas ir barų 
lankytojai traukia Heineken lagerį. Atseit, 
bendravimas vyksta, ir gana nemažas.
. Po gerokų sunkumų, gavęs leidimą 5 me
tams apsigyventi, Bateman pradėjo ieškoti 
darbo. Išvažinėjo daug miestų ir aplankė 
daug darbu aprūpinimo įstaigų. Nieko ne
laimėjęs Rotterdame. atvyko į Hagą. Čia 
jam pasiūlė valytojo darbą anglų bare už 
23 svarus per savaitę — atsisakė. Benzino 
stotis, TV ir restoranai nedavė darbo, nes 
nemoka olandiškai. Barmano ir virėjo pos
tai buvo „užimti“, bet dar buvo likęs indų 
plovėjo etatas. Pagaliau karstų dirbtuvė 
sutiko priimti ir mokėti po 10 svarų per sa
vaitę. Iš visų geriausią darbą buvo pasiū
lęs ūkininkas šiltadaržiuose, prižadėdamas 
mokėti iki 30 svarų per savaitę.

Taigi Bendruomenė ar ne Bendruomenė, 
jeigu esi užsienietis, neturi gerų draugų ir 
dar nemoki kalbos, visur tavęs laukia tie 
patys pyragai.

PASAULYJE
GERA ŽINIA RŪKORIAMS SALDUS GYVENIMAS

Kaip skelbia „Ecologist“, tyrimais įrody
ta, kad tabako kenksmingumas daugiausia 
priklauso nuo jo paruošimo būdo. Natūra
liu būdu išdžiovintas tabakas esąs daug 
mažiau pavojingas ,negu specialiose džio
vinimo krosnyse paruošti tabako lapai.

Pagal oficialią statistiką Sovietų Sąjun
goje ir Lenkijoje, kur vartojamas natūra
liai džiovintas tabakas, iš visų sergančiųjų 
vėžio liga tik 6 procentą turi plaučių vėžį. 
Tuo tarpu Anglijoje plaučių vėžys sudaro 
26 procentus visų sergančiųjų.

Rūkoriai pageidautų, kad ant cigarečių 
įpakavimo vietoj įspėjimo apie vėžio pavo
jų, būtų parašyta, kad jos darytos iš natū
raliai džiovinto tabako.

Gamintojai aiškina, kad šiuo atsitikimu 
cigarečių skonis labai pasikeistų.

TOBULINA „KONKORDSKĮ“
Sovietų supersonic lėktuvas TU-144, ku

ris gali būti konkurentas anglų-prancūzų 
Concorde lėktuvui, pridėjo lėktuvo prieky
je papildomus sparnus, kurie skridimo me
tu įtraukiami. Pasirodo, kad be jų lėktu
vas negalėjo pakankamai sumažinti greičio 
nusileisdamas ar pasikeldamas. Lėktuvas 
taip pat pailgintas ir galės paimti 140 ke
leivių — 32 keleiviais daugiau, kaip Con
corde. Tikimasi, kad TU-144 pradės norma
lius Skridimus 1975 metais.

NEPATINKA RELIGINĖS 
TRANSLIACIJOS

„Trud“ įsidėjo griežtą straipsnį apie 
trumpų bangų religines transliacijas iš už
sienių rusų kalba. Esą tos transliacijos ban
do pakeisti sovietinių žmonių įsitikinimus 
ir infiltruoti jiems svetimas idėjas.

Laikraštis išvardijo BBC, Amerikos Bal
są, Deutsche Welle ir Radio Liberty. Taip 
pat suminėjo 15 „religijos centrų“ ir sumi
nėjo Vatikano ir Monte Carlo radio trans
liacijas ir Voice of the Orient, kuris trans
liuoja iš Manilos.

PRABANGIOS KELIONĖS
Sovietų Sąjungos moderniškas 700 vietų 

laivas Mikhail Lermontov pavasarį numa
to pradėti keliones tarp New Yorko ir Le
ningrado. Šiuo metu tas laivas organizuo
ja prabangias atostogų keliones ir neseniai 
išplaukė į Vak. Indiją su 400 britų keleivių.

Atrodo, kad sovietiniai šios rūšies laivai 
sudarys rimtą konkurenciją vakariečiams, 
nes jie ima iš keleivių pastovia vakariečių 
valiuta, o laivo įgulą apmoka rubliais.

Sofitųiiios DIENOS
— Transporto laivas ,,Inger Clausen“, 

kuriame buvo gabenama iš Lietuvos j 
Prancūziją arkliai, pradėjo skęsti. Mano
ma, kad arkliai praspardė laive skylę... 
Laivas pasuko į Eornholmo salą. Paskuti
nius 75 metrus arkliai turėjo plaukte iš
plaukti. Dalis jų nuskendo, apie 190 išsi
gelbėjo.

— Prancūzijos prezidentas Pompidou ir 
L. Brežnevas turėjo privatišką pasitarimą 
Ždanovice, vietovė netoli Minsko. Buvo tar
tasi Europos saugumo reikalais, sąryšyje 
su įvyksiančia saugumo konferencija Hel
sinkyje.

— Nuo balandžio 1 d. Australija uždraus 
išvežti kengūrų produktus. Tuo būdu nori
ma apsaugoti kengūrų išnaikinimą.

— D. Britanija yra vienintelė iš didžių
jų valstybių, kurių vadai neturėjo diplo
matinių vizitų ar politinių pasikalbėjimų 
su Sovietų Sąjunga per paskutinius 2 me
tus. Po to, kai 1971 m. rudenį buvo ištrem
ti 105 sovietų diplomatai, anglų-sovietų 
santykiai dar nėra pakankamai „atšildy
ti“.

— 11 marokiečių lakūnų buvo nuteista 
ir sušaudyta už tai, kad jie bandė nužudy
ti karalių Hassaną.

— Izraelio ministerė pirmininkė Goldą 
Meir lankėsi Vatikane ir turėjo audienciją 
pas popiežių.

— Prezidentas Amin uždraudė Ugando
je moterims dėvėti trumpus sijonus ir vy
riškas kelnes.

— Katalikų dienraščio „Munno“ redak
torius kun. C. Kigundu rastas sudegęs au
tomobilyje netoli Kampalos Ugandoje. Ne
laimės priežastis neaiški. Nors Uganda yra 
daugumoje katalikiškas kraštas, bet prezi
dentas Amin yra muzulmonas.

— JAV „Newsweek“ korespondentas 
Maskvoje buvo apkaltintas už nesilaikymą 
važiavimo taisyklių ir platinimą antisovie- 
tinės literatūros.

— Sovietų šachmatininkas Spassky, ku
ris kartu su E. Geller turėjo dalyvauti tarp
tautiniame šachmatų turnyre Majorkoje, 
nepasirodė. „Pravda“ jau anksčiau kriti
kavo Spasskio lošimą, kai jis pralaimėjo

Kamerovo (Sibire) saldainių fabriko dar
bininkai turėjo gerą gyvenimą, kol sargy
bos pradėjo tikrinti pro vartus išeinančias 
pamainas. Saldainių dėžės, konjakas, romas 
ir šokoladas keliavo įvairiausiais būdais — 
po rūbais, moterų plaukuose, po sunkveži
mių sėdynėmis. Pas [gėrusius darbininkus 
pačiame fabrike rasta konjako buteliai net 
iki galono talpos.

„Pravdos“ korespondentas nusiskundžia, 
kad ir kontrolę pagriežtinus, produktai ne
nustojo keliavę per fabriko tvoras ir ki
tais, tik darbininkams žinomais keliais. 
Fabriko direktorius Čerepanovas pareiškęs, 
kad jo gaminamieji produktai esą saldūs ir 
skanūs, tad kaip tu apsisaugosi nuo vogi
mo...

MAŽA SUSIDOMĖJIMO

Prieš porą metų Anglijoj buvo sukurta 
organizacija kovai su politinių kalinių už
darymu į beprotnamius. Jos pagrindinis 
tikslas buvo atkreipti Vakarų valstybių psi
chiatrų dėmesį, kad jie sudarytų tarptauti
nę komisiją tokiems atsitikimams tirti. Iki 
šiol tik keturi britų psichiatrai bendradar
biauja su šita organizacija.

D. Markham, tos organizacijos pirminin
kas, profesionalas aktorius, neseniai išsėdė
jo 8 valandas prie Sovietų ambasados Lon
done, protestuodamas prieš įkalinimą so
vietų rašytojo Vladimiro Eukovskio.

Bukovskis buvo pirmasis rašytojas, at
siuntęs „Atvirą laišką Vakarų psichiat
rams“, kuriame pranešama, kaip sovietai 
„baudžia“ neištikimus intelektualus, užda
rydami juos į beprotnamius. Jis pats jau 
ne kartą buvęs kalėjime, dabar nuteistas 
dvylikai metų.

NAPOLEONAS III
Sausio 9 d. sukako 100 metų nuo Pran

cūzijos imperatoriaus Napoleono III mir
ties. Šis humanistiškas karalius buvo išvy
tas iš savo krašto ir mirė Anglijoje. Palai
dotas Farnborough — netoli Liet. Sodybos.

Napoleonas III buvo pirmasis jungtinės 
Europos iniciatorius. Jis siekė, kad visos 
Europos valstybės būtų stiprios ir vienin
gos. Laisvi kultūriniai ir prekybiniai visų 
tautų santykiai buvo jo svajonė.

Savo tėvynėje Napoleonas III yra beveik 
užmirštas. Tačiau į jo mirties šimtųjų me
tinių minėjimą Farnborough atvyko virš 
100 prancūzų.

pasaulio meisterio vardą amerikiečiui J. 
Fišeriui.

1 — Didžiausia Londone krautuvė, kurio
je perkasi karališkoji šeima, Harrods, nu
mato atidaryti savo skyrius Paryžiuje ir 
New Yorke.

— Socialistų tarptautinėje konferencijo- 
;: Paryžiuje dalyvavo penkių valstybių mi
nisterial pirmininkai, jų tarpe Izraelio min. 
pirmininkė Goldą Meir. Dėl jos dalyvavi
mo arabai surengė demonstracijas Pary
žiuje.

— Nuo vasario 1 d. Building Societies 
numato padidinti procentus indėlininkams 
iki 5,6%, atskaičius mokesčius. Tai yra 
viena saugiausių ir paprasčiausių vietų pi
nigams taupyti.

— Kinija apkaltino Sovietų Sąjungą, kad 
ji skelbianti nepagrįstus gandus apie Kini
jos prekybą opiumu.

— Ant čekų studento Palacho kapo, ket
virtųjų susideginimo metinių proga žmonės 
padėjo gėlių ir uždegė žvakes.

— Egipto prezidentas Sadat lankėsi Ju
goslavijoje ir turėjo pasikalbėjimų su mar
šalų Tito, kad šis tarpininkautų arabų-so- 
vietų santykiams pagerinti.
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DIEVO TARNO ARKIV. JURGIO 
MATULAIČIO ATMINČIAI

Prieš 46 metus, sausiu 27 d. Kaune, po 
sunkios trukusio apendicito operacijos, už
geso šviesi Lietuvos Bažnyčios ir Tautos 
žvaigždė Marijonų Vienuolijos Atnaujinto
jas, vyriausias jos Vadovas, buvęs septyne
rius metus Vilniaus vyskupu, šv. Sosto 
Apaštališkasis Vizitatorius Lietuvai arki
vyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius. 
Jo mirtis sukrėtė visą Lietuvą ir apgaubė 
gedulo šydu. Prie jo kapo to meto Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona kalbėjo:

„Varpai apraudojo, gedulo vėliavos ap
gailėjo, spauda aprašė arkivyskupą Jurgį 
ir jo nuopelnus, padėtus Bažnyčiai ir Tėvy
nei. Nuoširdžiomis maldomis ir religinėmis 
apeigomis jį atlydėjo čionai Bažnyčios hie- 
rarchai ir didelė minia tikinčiųjų.

Arki vysk. Jurgio vienuolio mirtis ne vie
ną giliai sugraudino, ne vienam giminei, 
gyvenimo ir darbo draugui nuriedėjo per 
Skruostus gaili ašarėlė. Pasigedo jo Bažny
čia, kuriai jis iš visos širdies tarnavo, pa
sigedo ypačiai jo svajonių vaisius — Mari
jonų Vienuolija, kurioje jis tiek daug vil
ties įdėjo. Mirė didysis asketas, kuris tiek 
daug ryšių turėjo ne vien su lietuviais, bet 
ir su plačiausia katalikų visuomene.

Štai Bažnyčios Vyriausybė atėjo atiduoti 
jam pagarbos ženklą, atvyko paskutinį kar
tą su juo atsisveikinti mūsų vyriausybės 
atstovai, kurių vardu aš tariu šiuos žo
džius. O ką gi mes norime jam pasakyti, sa
kydami sudiev? Ar kad mes jį užmiršime? 
Gal būt... Tai tiek priprastas žmogaus silp
numas yra tas užmiršimas. Bet kad ir mes 
užmiršime, jo neužmirš nei Bažnyčia, nei 
Lietuvių tauta su savo valstybe“.

Lietuvių dieną minių minios palydėjo mi
rusį arkiv. Jurgį į amžinojo poilsio vietą — 
j Kauno bazilikos kriptą, kur jis atgulė ša
lia paskutinių Žemaičių vyskupų: Valan
čiaus, Paliulionio, Girtauto. Bet žmonės jau 
tada nujautė, kad čia laidojamas nepapras
tas žmogus, o būsimas šventasis. To jie 
niekad nepamirš. Prie uždarytos kriptos 
durų nuolat būdavo dedamos gėlės, užde
gamos žvakės. Praeidami žmonės suklupda
vo prie kriptos vartų pasimelsti, paprašyti 
įvairių malonių per arkiv. Jurgio užtarimą, 
kuriuo jie tvirtai tikėjo.

Dėl pasitaikančių pavasario metu didelių 
potvynių, Nemuno ir Neries santakoje van
dens išsiliejimo į Kauno miestą, buvo ap
semta nekartą ir Kauno bazilikos kripta — 
požemis, kur palaidoti vyskupai. Buvo pa
vojaus, kad vanduo sunaikins ir arkiv. Jur
gio kūną. Tada kilo sumanymas perkelti jo 
palaikus į Marijampolės bažnyčią, kurioje 
jis buvo pakrikštytas, priėmė pirmuosius 
Sakramentus, kur buvo palaidotas tiesiogi
nis jo pirmtakas, „baltųjų“ marijonų gene
rolas kun. Vincentas Senkus.

Kūno perkėlimo iškilmės įvyko 1934 m. 
spalio mėn. antroje pusėje. Kauniečių mi
nios su gailesčiu palydėjo Kauno gatvėmis 
į stotį savo „šventojo“ kūną, o Marijampo
lėje jo sutikti susirinko visi Lietuvos vys
kupai, Šv. Sosto Atstovas mons. A. Samorė 
(dabar kardinolas), valdžios žmonės, dau
gybė kunigų iš visos Lietuvos ir nesuskai
tomos minios tikinčiųjų. Po gedulingų pa
maldų arkivysk. Jurgio Matulaičio kūnas, 
dar Kaune įdėtas į naują karstą, buvo pa
dėtas granitiniame kape Marijampolės baž
nyčios vienoje šoninėje koplyčioje. Virš ka
po buvo įmūrytas dali. Zikaro gamintas ar
kiv. Jurgio bronzinis portretas, o ant kapo 
išrašyti arkiv. Jurgio testamentiniai žo

Kai kurios siu dienu Lietuvos S j

švietimo problemos
Savo tautiečių gyventojų procentu savo tėvynė

je Lietuva daug laimingesnė už Estiją ir Latviją. 
Kai Lietuvoje dabar lietuvių gyventojų daugiau ne
gu prieš karą 12,2%, Estijoje estų gyventojų šiuo 
metu yra mažiau negu prieš karą 20% (1939 m. 
estai Estijoje sudarė 88,2%, 1970 m. — jau tik 
68,2%). Dabartinis latvių gyventojų procentas Lat
vijoje mažesnis už prieškarinį 18,7% (1935 m. Lat
vijoje latvių gyveno 75,5%, 1970 m. — 56,8%). 
Nors Latviją ir Estiją, kaip ir Lietuvą, rusai sten
giasi kolonizuoti ir rusifikuoti, tačiau pati pagrin
dinė tokio spartaus latvių ir estų gyventojų procento 
mažėjimo savo tėvynėse priežastis veikiausiai bus 
labai mažas natūralus gyventojų latvių ir estų prie
auglis. Juk per 11 metų (1959-1970) Sovietų Sąjun
goje latvių natūralus prieauglis tesiekia 30.000, o 
estų — tik 18.000, kai per tą patį laiką lietuvių na
tūralus prieauglis sudaro net 339.000. Savaime su
prantama, kad neturintį savo tautiečių natūralaus 
prieauglio kraštą yra lengviau kolonizuoti, negu 
tirščiau savųjų apgyventąjį. Ir lietuvių tautos toles
nis išsilaikymas savo tėvynėje ir tautinis potencialas 
žymia dalimi priklausys nuo to, koks bus lietuvių 
gyventojų natūralus prieauglis.

Tautinio atsparumo ir nutautimą laipsniu, 
ypač Sovietų Sąjungoje, dabar įprasta laikyti nuo
šimtis žmonių su kita „gimtąja kalba“, negu jų tau
tybė. Juk gimtąja kalba paprastai laikoma ne tik 
tėvų kalba, bet ir daugiausia vartojamoji šnekamoji

džiai: „Rikiuokitės ir pasišvęskite“. Ir vėl 
kapas paskendo gėlėse ir žvakėse. Žmonės 
net iš toli atvykdavo pasimelsti prie jo ka
po. Vieni padėkoti už gautąsias per jo už
tarimą malones, kiti jų paprašyti savo dva
sios ir kūno reikaluose. Ne kartą, gavę ku
rią nors malonę, už ją padėkoję karšta mal
da, palikdavo ant kapo raštelį — gautosios 
malonės aprašymą.

Visų atmintyje liko to meto Telšių vysku
po Justino Staugaičio, artimo arkiv. Jurgio 
draugo, pamoksle pasakyti žodžiai: „Ateis 
laikas, kada mes čia rinksimės prie Jurgio 
kapo ne už jį, bet į jį melstis, kaip į mūsų 
šventąjį pas Dievą“.

Kad Lietuvoje arkiv. Jurgio Matulaičio 
bylos reikalas yra aktualus ir visų tikin
čiųjų dėmesio centre, rodo faktas, 1971 m. 
balandžio 13 d., suėjus 100 metų nuo jo gi
mimo, į Marijampolės bažnyčią, pasimelsti 
prie jo kapo susirinko apie 100 kunigų ir 
didelis skaičius tikinčiųjų, kurie netilpo 
erdvioje Marijampolės bažnyčioje. Lietuvo
je tikintieji laukia ir nekantrauja, kad 
beatifikacijos byla eina pamažu, kad ne
gali sulaukti tos dienos, kada arkiv. Jurgis 
bus paskelbtas palaimintuoju.

Paprastai palaimintaisiais ir šventaisiais 
paskelbimas ilgai užtrunka — kartais ke
lias dešimtis, ar net' kelis šimtus metų. Baž
nyčia pirm negu paskelbia kurį asmenį pa
laimintuoju ar šventuoju, ilgai tiria jo gy
vėjimą, darbus, jo raštus. Tam yra nusta
tyta tam tikra procedūra, vadinamas pro
cesas. Pirmasis jų — tyrimo procesas, nu
stato, ar tikrai kandidatas į šventuosius 
yra žmonių tokiu laikomas, ar jo raštuose, 
gyvenime nėra nieko, kas būtų kliūtis as
menį paskelbti palaimintuoju ar šventuoju. 
Antrasis laipsnis, vadinamasis apaštalinis 
procesas tyrinėja, ar kandidatas į šventuo
sius (jau vadinamas Dievo Tarnu), gyve
nime buvo pasiekęs aukšto laipsnio, vad. 
herojiškų dorybių.

Dievo Tarno arkiv. Jurgio beatifikacijos 
bylos pirmasis procesas tęsėsi 14 metų 
(1953-1967). Antrasis, arba apaštalinis pro
cesas, kuris vyksta jau Šv. Sosto priežiūro
je, 'buvo pradėtas 1968 m. Jis irgi yra eigo
je: jau apklausinėti liudininkai Romos. 
Chicagos ir Varšuvos vyskupijų tribuno
luose. Liudininkų parodymai ir visi teismo 
aktai jau perduoti Šventųjų Skelbimo Kon
gregacijai, kuri darys sekančius žygius, pa
gal teisės normas.

Tie lietuviai, kuriems rūpi, kad Lietuva 
susilauktų savo šventojo, mūsų laikų liau
dies sūnaus (šv. Kazimieras gi buvo kara
laitis), nerimauja, kodėl beatifikacijos by
la eina pamažu; spėlioja, ar kas jai nedaro 
kliūčių ir pan. Atsakant į šiuos klausimus, 
reikia pabrėžti, kad byla eina normaliu ke
liu, be sutrikimų, tačiau pati bylos proce
dūra, kaip minėta nėra jau tokia paprasta. 
Prisiminsime tik veną kitą pavyzdį.

Chicagos ir Varšuvos bylų aktai buvo su
rašyti anglų ir lenkų kalbomis. Kadangi 
Šventųjų Skelbimo Kongregacijos kardino
lai ir kiti nariai, kurie turi susipažinti su 
visa byla ir jos aktais, ne visi šias kalbas 
moka, tai aktai, kelių šimtų puslapių, rei
kia išversti į lotynų ar italų kalbas. To
kiam darbui reika specialistų, prisiekusių
jų vertėjų. O tas jau užima nemažai laiko, 
reikia stambių išlaidų.

Toliau apie Dievo Tarną šventųjų Skel
bimo Kongregacija nori žinoti ir turėti vi
sa, kas apie jį yra gero ar blogo parašyta,

kalba. Rusijoje augąs lietuviukas, pavyzdžiui, gy
venąs rusiškoje aplinkumoje, be lietuviškos mokyk
los, šnekąs jau tik rusiškai, pasisakys arba lietuviu 
su rusų gimtąja kalba, arba rusu, nes gyvena Rusi
joje, su lietuvių gimtąja kalba, arba, pagaliau, rusu 
pagal tautybę ir pagal gimtąją kalbą.

Pagal šį kriterijų nutautijnas Sovietų Sąjungoje 
didėja. 1959 m. gimtoji kalba nesutapo su tautybe 
5,7% Sovietų Sąjungos gyventojų, 1970 m. — jau 
6,1%. Rusų tautybės atžvilgiu tas skirtumas nepasi-

ANTANAS RUKŠA

keitė: jis buvo ir liko 0,2%. Vadinasi, rusai nenu
tausta. Nutausta kitos tautybės. Tautinis lietuvių 
susipratimas pagal šią statistiką didėja. 1959 m. lie
tuvių su nelietuvių gimtąja kalba buvo 2,2%, 1970 
m. — 2,1%. Tačiau gyvenantieji už Lietuvos ribų 
lietuviai nutausta. 1959 m. iš 175.000 ne Lietuvos 
sovietinėse respublikose gyvenusių lietuvių su lie
tuvių gimtąja kalba buvo 141.000 (80,6%), su kita 
gimtąja kalba — 34.000 (19,4%), 1970 metais iš 
158.000 ne Lietuvoje gyvenusių lietuvių su lietuvių 
gimtąja kalba buvo 115.000 (72,2%), su kita gim
tąja kalba — 43.000 (27,2%). 1970 m. Lietuvoje 
lietuvių su nelietuvių gimtąja kalba buvo iš viso 
tik 13.000, arba 0,5%. Vadinasi, lietuvių, gyvenan
čių Lietuvoje, tautinis susipratimas auga, svetur gy
venančių — silpnėja. Latvių ir estų tautinis susi
pratimas irgi gana aukštas. Jis gerokai aukštesnis 
už sovietinį vidurkį, tačiau žemesnis už lietuvių tau
tinį susipratimą. 1959 m. kita gimtąja kalba kalbė-

SU LIETUVIAIS
NAUJA PLOKŠTELĖ

Baltijos kvintetas iš Vakarų Vokietijos 
įdainavo naują plokštelę, pavadintą „Ko
kiais keliais aš keliaučiau“. Kvinteto dai
nas palydi LST korp! Neo Lithuania or
kestras.

Tai yra tas pats kvintetas, kuris praėju
siais metais dainavo jaunimo kongrese.

PREMIJA B. PŪKELEVICICTEI

Lietuvių gydytojų korporacijos Fraterni- 
tas Lithuanica New Yorko skyrius buvo 
paskelbęs konkursą parašyti eilėraštį bir
želio trėmimo tema. Iš 34 atsiųstų eilėraš
čių pirmąją vietą laimėjo Birutės Pūkele- 
vičiūtės eilėraštis „Paskutinis birželis“.

Toji pati korporacija žada paskelbti kitą 
konkursą muzikams — parašyti „Paskuti
niam birželiui“ muziką.

Konkursui vadovavo dr. V. Paprockas.

kai Dievo Tarnas gyveno, ir po jo mirties. 
Visa tai surinkti, išversti į lotynų ar italų 
kalbą (tokie rašiniai yra rašyti daugiausia 
lietuvių ir lenkų kalbomis) — vėl milžiniš
kas darbas, reikalaująs ne tik laiko, bet ir 
išlaidų. Juk pvz„ vertėjai veltui nedirba. 
Reikia apmokėtli įvairius tiek teismo, tiek 
Kongregacijos posėdžius, taksas už įvai
rius dekretus ir pan. štai dėl ko Generali
nis Postuliatorius ir jo pagalbininkai kituo
se kraštuose — vicepostuliatoriai nuolat 
kreipiasi į geros valios žmones, prašydami 
paremti Dievi Tarno Jurgio beatifikacijos 
bylą ne tik morališkai — savo maldomis, 
bet ir materiališkai — aukomis, kad būtų 
galima padengti reikiamos išlaidos.

Dar į vieną dalyką reikia atkreipti dė
mesys. Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos byla nėra vien tik Mari
jonų Vienuolijos reikalas. Marijonai šią by
lą veda, skiria tik tam reikalui žmones. Bet 
lietuvio šventojo reikia visai lietuvių tau
tai, šiandien gal labiau, negu bet kada. 
Kartais padejuojama, kad kitos tautos turi 
daug šventųjų, o mes lietuviai vos tik tą 
vieną — šv. Kazimierą. Bet čia visų lietu
vių reikalas, visų pastangos, kad greičiau 
sulauktume Bažnyčios pripažinto ir pa
skelbto lietuvio šventojo. Todėl turi būti 
rūpestis visos lietuvių tautos, kad norai 
realizuotųsi. šiuo reikalu turėtų susirūpin
ti visi: kunigai ir pasauliečiai. Kunigai lai
kas nuo laiko paragindami tikinčiuosius 
prisidėti prie arkiv. Jurgio beatifikacijos 
bylos savo, maldomis ir aukomis, supažin
dinti tikinčiuosius su Dievo Tarno šventa, 
sektina asmenybe. Tikintieji lietuviai irgi 
turėtų aktyviau susidomėti šiuo reikalu. 
Spauda dažniau turėtų rašyti apie beatifi
kacijos bylos svarbą, eigą ir nušviesti Die
vo Tarno asmenybę ilgesniais straipsniais, 
studijomis. Generalinė Postuliacija prie 
„Laivo“ leidžia „Beatifikacijos Bylos Ži
nias“, kur galima rasti informacijų ir me
džiagos šiam reikalui.

Minėdami 46-tąsias Devo Tarno arkiv. 
Jurgio Matulaičio mirties metines, subrus- 
kime aktyviau susidomėti ir kuo galima 
remti bylos paskubinimo eigą. Ypač prašy
kime Dievo, kad jis stebuklais per Dievo 
Tarno Jurgio užtarimą duotų dangaus pa
liudijimą jo šventumo. „Prašykite, ir bus 
jums duota“, — ragina Kristus. Vien tik 
pasyvus laukimas būtų iš mūsų pusės savo 
pareigos neatlikimas.

J. Vaišnora, MIC
Generalinis Marijonų Vienuolijos 

Postuliatorius

PASAULYJE
BALETO VAKARAS

Loridoniečiams pažįstama Regina Plokš
ty tė-Vaičaitienė Melbourne suruošė savo 
vedamos baleto mokyklos mokinių pasiro
dymą, kuris praėjo labai sėkmingai. Mo
kyklą lanko apie 40 mokinių.

G. ŽILIONIENĖ J. TAUTOSE
General Federation of Women's Club pa

skyrė ilgametę Pabaltijo Moterų Tarybos 
lietuvių delegacijos pirmininkę Galią Žido
nienę to klubo atstovės prie Jungtinių Tau
tų pavaduotoja.

GFWC yra tarptautinė moterų organiza
cija, turinti 12 mil. narių.

IŠRINKTA PLJS VALDYBA

Balsuojant viso pasaulio lietuvių jauni
mo atstove ns, į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Valdybą išrinkta: pirm. A. Saulaitis, na
riais V. Ambrozevičius, E. Andriuškevičius, 
E. Mikuckyt'ė ir N. ZaviCkaitė.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Korporacija Neo Lithuania Čikagoje at

šventė 50 metų auksinį jubiliejų. Iškilmės 
tęsėsi net dvi dienas. Be įprastinių pamal
dų, kalbų ir iškilmių, dalis korporantų ap
lankė savo mirusiuosius draugus šv. Kazi
miero kapinėse.

Iškilmėse dalyvavo gen. konsule J. Dauž- 
vardienė ir Romuvos korporacijos 3 atsto
vai — jų tarpe prof. inž. St. Dirmantas.

Raštu sveikinimus atsiuntė Lietuvos dip
lomatijos atstovas St. Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas JAV J. Kajeckas, Vliko pirm. dr. 
K. Valiūnas, Alfos pirm. K. Bobelis.

Šventė užbaigta įspūdinga menine dali
mi.

LIETUVIŲ DIENOS SIDNĖJUJ
Iki šiol gautomis žiniomis, Australijos lie

tuviai paskutinėmis praėjusių metų dieno
mis suruošė Lietuvių Dienas Sidnėjuje.

Ta proga buvo ruošiama ir sporto bei 
dainų šventės. Adelaidės „Vaidilos“ teatras 
pastatė J. Griniaus tragediją „Stella Ma
ris“. Dainų šventėje dalyvavo 6 chorai. Tuo 
pat metu įvyko ALB Tarybos atstovų ir 
studentų suvažiavimai.

Šventė pradėta iškilmingomis pamaldo
mis ir baigta Naujųjų Metų sutikimo ba
liumi.

Lietuvių Dienoms paremti Kultūros mi
nisterija paskyrė 250 dolerių pašalpą.

Smulkesnės žinios apie praėjusias Lietu
vių Dienas dar nepasiekė Europos.

P. BUGAILIŠKIO PARODOS
„Derby Evening Telegrapr“ aprašė P. Bu- 

gailiškio parodą Čikagoje, apie kurią jau 
buvo minėta „E. Lietuvyje*'. Pasak laikraš
čio, P. Bugailiškis skaitomas vienas geriau
sių Lietuvos dailininkų.

Iki šiol P. Bugailiškis jau esąs dalyvavęs 
18-koje parodų ir pardavęs 125 paveikslus.

Rugsėjo mėnesį numatoma P. Bugailiškio 
paroda Derby Guildhall.

IDĖJŲ KARAS EINA TOLYN
Vakariečiai galvojo, kad po Helsinkio 

taikos konferencijos atsidarys keliai lais
vam žmonių ir idėjų judėjimui tarp rytų 
ir vakarų. Dideliam jų nustebimui Maskva 
pasakė „niet“. „Pravdos“ komentatorius Ju- 
ri Žukov pareiškė, kad šitokia propaganda 
yra bandymas infiltruoti buržuazines idė
jas į socialistinius kraštus ir kad Helsinkio 
konferencijoje tie dalykai iš viso neturėtų 
būti svarstomi.

jusiu latvių buvo 4,9%, estų — 4,8%; 1970 m. tiek 
latvių, tiek estų, kalbėjusių kita kalba, buvo 4,8%. 
Latvijoje gyvenusių latvių su kita gimtąja kalba bu
vo 1,9%.

Su šių objektyvių statistinių duomenų išvado
mis sutampa ir subjektyvūs duomenys — lankiusių 
Lietuvą asmenų įspūdžiai. Tiek lankiusieji Lietuvą 
lietuviai, tiek ir kitataučiai, kaip taisyklė, pripa
žįsta, kad dabar tautinis jaunosios kartos, ypač stu
dentijos susipratimas labai stiprus.

Vienas iš Lietuvos lietuviškumo kriterijų yra 
ir lietuvių moksleivių procentas. 1930-31 metais 
Lietuvos gimnazijose ir progimnazijose mokiesi 
18.534 mokiniai, iš kurių lietuvių buvo 12.488 
(67,4%). 1937-38 metais iš 18.838 Lietuvos gimna
zijų ir progimnazijų mokinių lietuvių buvo 14.446 
(76,7%) 60). Tad vidurinėse bendrojo lavinimo mo
kyklose lietuvių mokinių procentas per 7 metus pa
kilo 9,3%, tačiau jis vis dėlto dar buvo žemesnis už 
lietuvių gyventojų procentą. Lietuvių mokinių pro
centą labai mažino aukštas mokinių žydų procen
tas: 1930-31 metais Lietuvos gimnazijose ir progim
nazijose mokiniai žydai sudarė 23,7%, 1937-38 m. 
— 17,7% (6% mažiau), šiuo metu žydų Lietuvoje 
yra mažiau, ir lietuvių mokinių vidurinėse bendrojo 
lavinimo mokyklose yra veikiausiai net kiek dau
giau, negu 80%. Bent tokią išvadą galima būtų da
ryti iš to, kad lietuvių dėstomąja kalba vidurinėse 
mokyklose dabar mokosi 83-84% visų mokinių. Ne 
visi tie mokiniai lietuviai, tačiau pasitaiko ir lietu
vių, lankančių mokyklas kita dėstomąja kalba.

60) Švietimo Darbas, 11 (134), 644 tt.; LE, XV, 
773 psl.

(Bus daugiau)

ATGAIVINTAS LIET. ŽURNALISTŲ 
S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS

1972. XII. 10, susirinkęs tuzinas vietinių 
žurnalistų į Šeštadieninę Mokyklą, reorga
nizavosi ir pusiau slaptu balsavimu išsirin
ko naują valdybą: doc. Jonas Kuprionis — 
pirm., dr. Grigas Valančius — sekr. ir Ka
zys Karuža — ižd.; reviziijos k-jon: Stasė 
Klimaitė-Pautienienė — pirm., Vidžiūnienė 
ir Mironas — nariai.

Dabar Los Angeles žurnalistai jau paten
kinti nauja valdyba ir grįžta nariais į Sky
rių.

Adonis

APIE KNYGAS
„Kultūros Barai“ Nr. 12 spausdina įvai

rių profesijų žmonių pasisakymus apie 
knygas ir jų skaitymą, štai pora ištraukų:

„Gaukit jūs populiaresnį leidinį ar la
biau žinomo rašytojo knygą!.. Jomis mū
suose jau prekiaujama kaip užsieninėmis 
prekėmis iš po prekystalio arba per pažin
tis“.

„Anglijoje vidutinis vadovėlio amžius 
viršija dešimt metų, VFR — penkerius me
tus, o pas mus tuo tarpu vadovėlis neišlai
ko nė vienerių metų. Yra atsitikimų, kad 
išspausdintas jų tiražas, dar nepasiekęs 
mokyklos, nukeliauja į makalatūrą“.

Vytautas Petkevičius, rašytojas.
„Kasdieninis darbas ir buitiniai reikalai 

neleidžia man daug skaityti nei namie, nei 
bibliotekoje. Daug laiko sugaištu, kol atlie
ku reikalus pas viršininkus ir kol pas save 
pavaldinius priimu, kol atsakau į raštus ir 
kol pats kitiems parašau. Laikas bėga po
sėdžiuose ir eilėse. Kol pasisiuvau žieminį 
paltą su apykakle, dvyliką kartų važiavau 
iš Noreikiškių į miestą. Jei nereikėtų ben
drauti su žmonėmis, jei nebūtų vardinių ir 
gimtinių, sukaktuvių ir disertacijų „laisty
mo“, jei nereikėtų laukti ambulatorijoje, 
saugoti vaikaičius (retkarčiais), be abejo 
daugiau knygų perskaityčiau. Dažnai die
nos programa būna tokia „turtinga“, kad 
vakare ir dienraščio neperžiūriu“.

Petras Vasinauskas, žemės ūkio 
mokslų daktaras.

Bendras įspūdis, kad Lietuvoje gera kny
ga yra mėgstama, branginama ir mielai 
skaitoma.

4 s

MčiAif
KAS YRA ŽMOGUS?

žemiškąjį pasaulį tvanko ir valdo žmo
gus. Jis turi beveik neribotą galią daryti 
gera ar bloga. Bet ar žmogus pajėgia atsa
kyti, kas jis toks. Štai ką apie žmogų sako 
Antrasis Vatikano S-mas: „Kas gi yra žmo
gus? Jis pats apie save skeliba daugybę 
nuomonių, dažnai skirtingų ir prieštaringų, 
kuriomis arba save aukština kaip absoliutų 
mastą, arba žemina iki nusivylimo, ir to
dėl lieka dvejojantis ir susirūpinęs. Nu
jausdama šias sunkenybes, Bažnyčia, ap- 
reiškiančiojo Dievo mokoma, jam gali duo
ti atsakymą, kuriuo būtų nubrėžta tikroji 
žmogaus padėtis, išaiškintos jos silpnybės 
ir drauge išryškėtų jo tikrasis vertingumas 
ir pašaukimas“.

„Šventasis Raštas moko, jog žmogus su
kurtas pagal Dievo atvaizdą, jog jis sugeba 
pažinti ir mylėti savo Kūrėją, jog jis Die
vo paskirtas visų žemės kūrinių valdovu ir 
jo uždavinys juos valdyti, jais naudotis, 
šlovinti Dievą“.

„Kas yra žmogus, kad tu prisimeni jį? 
arba kas yra žmogaus sūnus, kad jį lan
kai? Pastatei jį nedaug žemiau už angelus, 
vainikavai jį garbe ir šlove ir paskyrei jį 
vadovauti savo rankų kūriniams. Viską pa
dėjai jam po kojomis“ (Ps. 8; 5-7).

„Žmogus yra suskilęs savo viduje. Ir to
dėl visas žmonių gyvenimas tiek pavienis, 
tiek kolektyvinis, pasirodo esąs dramatiška 
kova tarp gero ir pikto, tarp šviesos ir tam
sos. Be to, žmogus pasijunta nesugebąs sa
vo jėgomis nugalėti pikto puolimų, todėl 
kiekivenas jaučiasi tarsi grandinėmis su
kaustytas“.

„Tačiau pats Dievas atėjo žmogaus iš
laisvinti ir sustiprinti, ir atnaujindamas jį 
iš vidaus ir išmesdamas laukan ‘šio pasau
lio kunigaikštį* (Jn. 12,31), kuris jį kalino 
nuodėmės vergijoje. Taigi, nuodėmė nu
skurdina žmogų, neleisdama jam pasiekti 
pilnybės“.

Iš šitų minčių dabar turėtų mums būti 
labai aišku, kas yra žmogus. Žmogus yra 
ne pats iš savęs. Jis leistas Dievo ir turės 
grįžti pas Dievą. Gyvendamas jis turi lai
kytis Dievo nustatytos tvarkos. Tos tvar
kos nesilaikymas ir yra visų žmonijos ne
laimių ir neteisybių priežastis.

Dabar verta rimtai pagalvoti, ar turime 
teisingą sampratą apie patys save ir apie 
visas priemones, kurias naudojame savo 
gyvenime. Mes ne niekas, bet ir ne viskas. 
Mes turime visa, bet savo nieko neturime.

»»*
Aš jums, broliai, sakau: Nuo dabar ver

kiantieji tebegyvena lyg neverktų; besi
džiaugiantieji — lyg nesidžiaugtų; perkan
tieji — lyg jie nieko neturėtų; besinaudo
jantieji šiuo pasauliu — lyg juo nesinaudo
tų. Nes mūsų matomasis pasaulis praeina.

(Iš žodžio Liturgijos)
...A. J. S.
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„AMŽINASIS LIETUVIS“
Petro Česnulio asmuo rašytojo nutapytas 

ryškiai, spalvingai, bet' nepakankamai įti
kinamai. Kas jis? Donžuanas? Nelaimingos 
meilės auka? Apsigimęs ištvirkėlis? Tiesa, 
rašytojas mums nepavaizduoja, kaip bren
do Česnulis jaunatvėje. Jis buvo Lietuvos 
kaimo vaikas. Kaime jokia motina neauk- 
lėjo savo vaiko, kad jis būtų morališkai su
gedęs. Tačiau Petras matė vaikystėje nepa- 
vyzdingas scenas, net jo dėdės rašytojo 
Morkaus jaunoje šeimoje, kai bernas Ma
tas berniškai mylėjosi su jauna rašytojo 
žmona Alina. Vėliau, būdamas pradžios 
mok. mokytojas, susipiovė su vietinio šau
lių (būrio vadu dėl merginos, iškeltas į kitą 
vietą, vėl įsipainiojo į meilės istoriją su 
mokyklos vedėjo žmona... Taigi, matyt čes
nulio kraujuje buvo įsisiurbę fiziologinės 
meilės polinkiai. Tai ne donžuanas, bet pa
prastas fiziologinės meilės nuotykininkas. 
Pats būdamas be moralės, ciniškai žiūri į 
moterį. Juk kur rasi tokį tėvą, kuris, nuva
žiavęs į Čikagą ir pamatęs abu savo vai
kus, pasidaro išvadą, kad priėmęs „benkar- 
tų“ paradą... Ar kur rasi tokį vyrą, kuris 
meilės ekstazėje moterį dievina, o pavydo 
ir keršto scenoje tą pačią moterį „kurvina“. 
Tai daugiau negu cinikas. Jei Amerikoje 
lietuviams atstovauja česnuliai, tai Lietu
vai jie garbės nedaro.

Morkus Sintautas, antroji romano figū
ra, yra buvęs gimnazijos mokytojas, visuo
menės veikėjas. Jis dabar taip pat fabriko 
darbininkas, kaip ir česnulis. Tai tremties 
padarinys. Jis gal būtų galėjęs gauti darbo 
raštinėje, bet jis to nenorėjo, nes, dirbda
mas fabrike, jis „turįs laisvą galvą ir galįs 
daugiau mąstyti“... Taigi, jis taip ir liko 
apie 20 m. fabriko darbininkas, mąstyto
jas ir kūrėjas. Fabrikas, Produkcija, jį iš
naudojo kaip vergą ir čiulpė jo fizines jė
gas. Bet jis, būdamas Lietuvos kaimo svei
kas augintinis, nepasidavė tik fabriko ruti
nai. Jis dirbo bendruomenėje, jis fabrike 
planavo ir kūrė savo romanus: Amžinąjį 
Lietuvį ir kt. Kaip rašytojas, jis subrendo 
Lietuvos nepriklausomybės dvasioje: Lie
tuva, jos laisvė, jos amžinumas buvo jo 
idealai. Tačiau jis susidūrė su didžiomis 
kliūtimis, kurios siekė jį sunaikinti. Dai- 
Lietuvoje pasipainiojo Sintautui po kojo
mis smulkus žmogelis, pieninės vedėjas, 
rusų kilmės, buvęs Žukas, pakeitęs pavar
dę ir pasivadinęs Jeronimas Žygas. Ten, 
Radviliškyje, jie buvo taip susiintrigavę, 
kad vienas antro neapkentė. Sintautas bu
vo Žygą įmetęs į vagoną už intrigas. Ta
čiau vėliau paaiškėjo, kad Žygas priklauso 
komunistų pogrindžiui, ir jį policija iš 
Radviliškio iškėlė. Po ilgų metų Sintautas 
žygą vėl susitiko Nordporte, kur juodu dir
bo fabrike. Žygas, prisiminęs praeitį, ima 
Sintautą intriguoti. Apsimetęs pavyzdingu 
kataliku, įsibrauna į kunigų ir katalikų 
pobūvius, įsirašo į Lietuvių Išeivių draugi
ją, kuriai Sintautas pirmininkauja. Būda
mas palaiža, prisigerinęs prie Sintauto, net 
išrenkamas į draugijos valdybą. Vėliau jis 
pasitelkia senuosius išeivius komunistus ir 
Sintautą, kaip pirmininką, nuo pareigų 
nušalina. Nepakenčia Žygas Sintauto ir 
kaip rašytojo. Jis prieš jį rašo komunisti
nėje lietuvių spaudoje, jis organizuoja ki
tus rašytojus prieš Sintautą. Nepakęsdamas 
tos „šiykštinės“, Sintautas kartą fabrike, 
susiginčijęs su Žygu, pastarojo užpultas, 
griebiasi griežčiausios priemonės: fabriko 
požemyje nuleidžia Žygą į amžinybę...

Sintauto kova su Žygu yra amžinojo lie
tuvio kova su tais svetimaisiais, kurie, ko
lonizacijų metu atsidanginę į Lietuvą, ap
simetę lietuviais ir katalikais, šlykščiausiu 
būdu kenkia Lietuvai, jos tikriesiems vai
kams ir juos naikina, kaip įmanydama. Sa
vo žmogžudystę Sintautas pateisina Vaiž
ganto „Pragiedrulių“ Burzdulio žygių, ka
da jis despotišką rusų žandarą Aggiejevą 
įmet'a į maurais apaugusį liūną... Tačiau 
žmogžudystė lieka žmogžudyste ir kažin, ar 
Sintautui vertėjo teptis savo rankas niek
šišku maskolio krauju...

Be abejo, rašytoją nėra lengva romanuo
se atvaizduoti. Rašytojas paprastai yra ka
bineto žmogus, jis įkuria užsidaręs ir jo kū
rybos neatvaizduosi. Tačiau Vyt. Alantas 
Sint'autą mums vaizduoja ne vien, kaip ra
šytoją, bet ir kaip žmogų, gyvenantį tam 
tikroje aplinkumoje. Tiesa, ta aplinka yra 
nepavyzdinga ir kartais pasirodo niekšiš
ka, bet rašytojas suranda kelius į gilesnį 
gyvenimą. Sintauto tikrovė yra praeitis, 
daugiausia Lietuvos praeitis. Jis čia atsi
gaivina ir semiasi dvasinių jėgų. Kaip ra
šytojas, Sintautas pasireiškia literatūros 
.vakare, savo bičiuliams ir pažįstamiems pa- 

■ Skaitydamas novelę apie Strazdelį. Čia Sin- 
,tautas pasirodo, Ikaip originalus, stiprus, 
talentingas rašytojas. Juo susižavi Iza Vy- 
Žainienė, juo gėrisi duktė Viktė. Nepatinka 
Sintautas tik kun. Simnui ir rašytojui Ur- 
baičiui, kurie įžiūri Sintauto novelėje anti- 
krikščioniškus pradus. Įdomus Sintautas ir 
savo vizijose, nors jose perdaug yra patb- 
sinių elementų. ,

Sintautas yra apsisprendęs nacionalistas, 
tautinės filosofijos ir ideologijos skelbėjas. 
Kaip toks, jis nepakenčia tų lietuvių, kurie 
sudaro mišrias šeimas, čia jis atkakliai ko
voja su savo seserėnu, kuris pametė Biru
tę, pavyzdingą lietuvaitę, Skautę, patriotę, 
Sintauto garbintoją, o vedė Sandrą, ameri- 
konę, miestietę, egoistę, materialistę. Net 
giminaičio vestuvėse nedalyvauja ir jo ne
pasveikina. Tačiau piktas likimas lemia 
taip, kad Sintauto duktė Viktė, jo myli

miausias padaras, įsimyli amerikoninį ara
bą ir už jo išteka. Rašytojas šią nelaimę iš
gyvena giliai, jis net susipyksta su Vikte ir 
nedalyvauja jos vestuvėse. Šis išgyvenimas 
jį smarkiai sukrečia ir pasendina.

Česnulio žodžiais tariant, kas jis, tas Sin
tautas, buvo? Pranašas? Svajotojas? Kovo
tojas? Kietaširdis savo brolių teisėjas, o 
gal didelis Pasiryžėlis aukoti jų labui savo 
gyvenimą, darbą ir kūrybą? Pranašu jis ne
buvo, nes Amžinąjį Lietuvį daug anksčiau 
kiti pranašavo, jis tik šią idėją nepapras
ta savo fantazija išryškino. Nebuvo jis ir 
svajotojas, nes daugeliu atvejų jis buvo 
realistas. Bet tikrai jis buvo didysis Pasi
ryžėlis aukoti savo tautai ir valstybei vi
sus darbus ir kūrybą.

Morkus Sintautas ne tik rašytojas, bet 
ir žmogus, gyvas, kenčiantis, kovojantis, 
mylintis žmogus. Jo meilės romanas jau
natvėje su studente ir menininke Iza Vy- 
žainiene pasikartojo ir tremtyje. Jis vedęs

dviejų vaikų tėvas, atsinaujinus su Iza 
santykiams, vėl pajunta gilų meilės jaus
mą. Žmona jam pasidaro svetima. Nors 
Iza dievina Sint'autą kaip rašytoją, tačiau, 
norėdama būti ištikima žmona, jo meilės 
poveržius atmeta, tačiau, Žygui suintriga
vus Skuodo byla Vyžainį, kur Iza pavaiz
duota, kaip Sintauto meilužė, laukusi net 
jo vaiko, Iza su Sintautų vėl išgyvena mo
teliuose meilės romaną. Alina Sintautienė, 
jau anksčiau santykiavusi su inž. Dauge
liu, pameta vyrą ir su Dargeliu pabėga į 
Arizoną. Netekęs dukters, žmonos, Sintau
tas pasijunta vienišas ir nesuprastas. Iza, 
paėmusi didelę vaistų dozę nuo nemigos 
miršta. Tiėk daug vargų, kovų, kančių iš
gyvenęs, Sintautas nebepakelia, sušlubuo
ja jo širdis, kurios gydymu jis nesirūpina, 
nes, matyt, panašiai, kaip ir Iza nebenori 
toliau gyventi. Test'amente jis pažymėjo, 
jog „nekrovė žemiškų turtų, bet per visą 
gyvenimą stengėsi p:apildyti savo brolių 
dvasinius aruodus“.

Man rodos, kad Morkaus Sintauto as
meninė tragedija būtų buvusi žmoniškesnė 
ir jo asmuo simpatiškesnis, jei jis būtų ne- 
įsivėlęs su Iza į perdaug intymius meilės 
santykius. Juk Birutės Butautaitės žodžiais 
tariant, rašytojas yra tautos sąžinė. Kokią 
jis sąžinę parodė inž. Vyžainio atžvilgiu? 
Juk jis dėjosi didelis Vyžainių šeimos bi
čiulis. Ir kaip bičiulis jis visiškai apvylė 
Vyžainį. Gal ir jo žmona nebūtų jo pame
tusi, jei būtų nežinojusi apie vyro išvykas 
į moteliukus...

Apie Jeronimą žygą daug nekalbėsiu. 
Teks Alanto sukurtas niekšas nevertas di
delio dėmesio. Jis buvo ne tik didžiausias 
intrigininkas, bet ir biauriausias šantažis
tas. Tik man neaišku, kodėl jis bėgo iš 
Lietuvos, kai jo tautiečiai ir politiniai 
draugai komunistai 1944 m. vėl užėmė Lie
tuvą? Ar jis buvo jų išsiųstas į Vokietiją, 
Ameriką šnipinėti ir atlikti diversanto dar
bus?

Inž. Romualdas Dargelis (30 m.) yra pa
vaizduotas tikras boblaužis. Ar jis buvo

Lietuviai Europoje, ypač Didž. Britanijoj 
dažnai nusiskundžia, kad jų esą per maža 
bet kuriam didesniam darbui atlikti. Ta
čiau gyvenimo patyrimas rodo, kad labai 
dažnai pasiryžėlių saujelė gali padaryti 
daugiau, negu didelis skaičius blogai orga
nizuotų, išsisklaidžiusių ir neryžtingų tau
tiečių.

Vienas iš daugelio pavyzdžių, kur mažas, 
bet gerai organizuotas būrys gali atlikti 
didelius darbus yra JAV lietuvių vargoni- 
ninkų-muzikų sąjunga, kuriai vadovauja 
Londone buvęs labai reikalingas, bet iš jo 
„pabėgęs“, daugeliui gerai žinomas muzi
kas Vincas Mamaitis.

Šitoji sąjunga buvo įsteigta 1911 me
tais. Iš pradžių jai priklausė tik vargoni
ninkai, bet vėliau prisijungė ir kiti muzi
kai. Iš viso ji turi 70 narių. Bet št'ai, ką tie 
muzikai ir vargonininkai išgieda.

Beveik kas metai sušaukia muzikų sei
mą savo reikalams apsvarstyti ir naujai 
valdybai išrinkti. Praėjusiais metais rug
sėjo 5 d. susirinko jubiliejinis, labai iškil
mingas 50-tas muzikų seimas. Čia be kita 
ko nusipelniusieji muzikai pakelti garbės 
nariais ir apdovanoti garbės ženkleliais.

Pasirodo, kad sąjunga pajėgia leisti ne
visai mažos apimties žurnalą „Muzikos Ži
nias“, kurias redaguoja V. Mamaitis (jis 
taip pat' vėl perrinktas ir tos sąjungos pir
mininku).

Re periodinio žurnalo sąjunga yra išlei
dusi muz. Žilevičiaus veikalą „Lietuvos 
vargonininkas išeivijoje“. Praėjusiais me
tais buvo suruošta mažoji dainų šventė, pa
skelbtas konkursas lietuviškoms mišioms 
parašyti, išleistas giesmynas, visoje Ame
rikoje organizuojami lietuvių chorai, daly
vaujama įvairiose šventėse, koncertuose ir 
parengimuose, žodžiu, be šitos organizaci
jos joks lietuviškas susibū rimas neap
sieina. Ateityje ji skirs ruošiamų dainų

Rašo
STEPAS VYKINTAS

viengungis, ar jo žmona buvo likusi Lie- 
tl-ivoje, niekas tikrai nežinojo. Jis mėgo 
viengungiauti pagal savo filosofiją: „Kam 
susivaržyti moterystės ryšiais, jei gali lais
vai ir sėkmingai šienauti svetimose lanke
lėse“. Todėl jis ir šienavo su Žygiene ir 
Sintautiene įvairiuose moteliukuose...

Vienas iš padoriųjų vyriškių yra inž. 
Stepas Vyžainis. Jis dirba atsidėjęs savo 
profesinį darbą, padaro net Ugninės Gir
napusės išradimą, kuris galįs patarnauti 
Kremliui sunaikinti ir Lietuvą išvaduoti, 
ši utopija nelabai įtikina skaitytoją, bet 
pati idėja yra graži. Vyžainio asmuo rašy
tojo nėra pakankamai išryškintas. Jis tik 
geras šeimininkas, vaišintojas, šampano ir 
kitų amerikoniškų ir prancūziškų brangių 
gėralų pilstytojas, geras vyras.

Zenonas Urbaitis vaizduojamas kaip ra
šytojas. Neaišku, koks jis rašytojas, neva 
novelistas, 'bet ko vertos jo tos novelės, 
Skaitytojui nežinoma. Tik aišku, kad roma
nui jis buvo reikalingas, kaip priešprieša 
Morkui Sintautui. Urbaitis buvo suvaržy
tas ideologinių, katalikinių varžtų, Sintau
tas — laisvas, savaranki kūrybinė asme
nybė. Dėl to jie vienas ant'ro nepakentė. 
Urbaitis viską vertino pagal pasaulėžiūrą: 
jei kun. Simnas smerkė, tai ir jis smerkė. 
Todėl ir Sintauto kūrybą jis smerkė be 
kompromiso. Kaip žmogus, Urbaitis labai 
siauras. Kada Sintautas bandė jį atplėšti 
nuo Žygo, tai jis Sintautui paaiškino, kad 
Žygas eina prie komunijos, geras katalikas, 
t'ai ir nesvarbu, kad jis yra rusas ir komu
nistas...

Nordiporto lietuvių parapijai atstovauja 
du kunigai: klebonas Alfredas Rožanskis 
ir vikaras Algirdas Simnas. Pirmasis yra 
gimęs, išaugęs ir išsimokslinęs Amerikoje. 
Jo charakteristika glūdi šiuose žodžiuose: 
„Mano motina buvo gera žmogus: ji norė
jo, kad aš būtum kunigas, o tėvas never 
mind: būk kunigas, nebūk kunigas, I don't 
care, tik turėk gerą džabą, kad turėtum 
pilną kišenę pinigų“ (I t'om. 105 psl.). To
dėl jis pasitenkino geru „džabu“: kimšo 
piniginę ir nesirūpino nei lietuvybe, nei 
Lietuva, nei lietuvių kalba. Anot jo, Dievui 
nesvarbu gramatika... Įdomesnis yra vika
ras Algirdas Simnas. Jis, jaunas išvykęs iš 
Lietuvos, teologijos studijas išeina Romo
je. Čia jis yra formuojamas Vatikano tarp
tautinės pasaulėžiūros dvasioje. Kataliky
bė jam viskas. Gyvos lietuvybės jis neįsi
diegė ir pajaučia. Romane jis pavaizduotas 
kaip Sintauto dažnas oponentas, ginčinin- 
kas, ideologijos sargas. „Sintautui baigus 
skaityti novelę apie Strazdelį, per vikaro 
Simno galvą slinko tokie apibūdinimai: 
eretikas, laisvamanis, bedievis“. Tačiau ne
žiūrint šių dogmatiškų vertinimų, jis daž
nai lankosi bedievių Vyžainių šeimoje, ten 
nulaka šampano, o ypač grožisi Izos Vyžai- 
nienės skoninga, elegantiška figūra, jos 
dailių formų mergiškomis krūtimis, ne
vengdamas su ja pasimaudyti ir pasvajoti 
apie „savo tobuląją balandėlę“...

Neįmanoma recenzijoje apibūdinti visus 
Vyt. Alanto „Amžinojo Lietuvio“ vyriškus 
personažus: jų čia knypava. Kiek tų įdo
mių prievaizdų, formanų fabrike, kiek se
nųjų išeivių lietuvių, kurie gyvena pilvui, 
doleriui ir nesuprastam „progresyvizmui“, 
kitaip tariant komunizmui. Toks Baravy- 

I kas, pasidaręs Barvik, namų kontraktorius, 
didžiuojasi savo kišene, bet' kvailas, kaip 
čebato aulas.

(Bus daugiau)

K A GALI VARGONININKAI!
švenčių vyr. vadovą ir sudarys repertuaro 
komisiją.

Bet, žinoma, pats svarbiausias šios są
jungos nuopelnas yra tas, kad ji ne tik po
puliarina, bet ir kuria lietuvišką dainą, 
įtraukdama į savo veiklą lietuviškąjį jau
nimą ir palaikydama jame tautiškumo ki
birkštėlę.

žurnalistas VI. Ramojus „Tėviškės Ži
buriuose“ išspausdino seriją straipsnių, pa
vadintą „Čia kūrėsi lietuviai“, čia jis ap
rašo kadaise labai veiklias Pensilvanijos 
lietuvių angliakasių kolonijas, kurios da
bar jau baigia išnykti. Ir štai, ką jis rašo 
apie lietuvius vargonininkus:

„Kai užėjom į Niupilės lietuvių bažny
čią ir ieškojom lietuviškų pėdsakų, pama
tėm gana įspūdingus vitražus su lietuviš
kais įrašais, ant vargonų esančioje spinto
je buvo nemažai lietuviškų gaidų, jų tarpe 
prof. J. Žilevičiaus giesmynai. Bet jokie 
ženklai neberodė, kad tos gaidos būl'ų dar 
naudojamos. Tad ir klausiau seselę Alber
tą, kada lietuviška giesmė bei daina užge
so Niupilės lietuvių bažnyčioje bei para
pijoje? Ji atsakė, kad seniau čia buvęs pui
kus vaikų bei suaugusių choras. Jie giedo
davę lietuviškai ne tik bažnyčioje, bet va- 
žinėdavę ir po apylinkes su koncertais. 
Maždaug prieš 10 metų, kai ilgametis var
gonininkas Juozas Sabaitis pradėjo sirgu
liuoti. ėmė tilti ir lietuviška giesmė bei dai
na. Vėliau mūsų aplankytos senutės M. 
Kazlauskienės žodžiais „kol Sabaitis čia 
buvo, tai ir Niupilė buvo aukštai iškelta, o 
dabar nieko lietuviško čia nebeliko“ pasa
ko daug tiesos. Susipratę klebonai bei jų 
pasikviesti gabūs muzikai-vargonininkai 
praeityje buvo tie didieji ramsčiai, drauge 
su mokytojomis-seselėmis, 'kurie per de
šimtmečius parapijose išlaikė lietuvišką 
dvasią bei tautinį susipratimą. Gaila, kad 
daugelyje vietų bent veiklesnių vargoni-

LIETUVOJE
APDOVANOTAS A. SNIEČKUS

Už didelius nuopelnus komunistų parti
jai ir Tarybų valstybei 70-tų gimimo meti
nių troga Lietuvos komunistų partijos CK 
pirmasis sekretorius A. Sniečkus apdova
notas Lenino ordinu ir „Piautuvo ir kūjo“ 
aukso medaliu. Taip pat jam suteiktas So
cialistinio Darbo Didvyrio vardas.

NAUJAS ŽODYNAS
„Minties“ leidykla išleido Lietuvių kal

bos ir literatūros instituto naujai parengtą 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, apiman
tį 60.000 žodžių. Redakcinė kolegija: J. 
Kruopas, A. Lyberis, D. Lukšys, J. Pau
lauskas, J. Senkus, K. Ulvydas; dail. V. 
Jurkūnas.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO METINĖS
Sausio 6 d. Kaune iškilmingai paminėtos 

V. Mykolaičio-Putino 80-tosios gimimo me
tinės. Prie namo, kuriame poetas gyveno, 
įvyko viešas susirinkimas — pasakytos kal
bos, padeklamuota, padėta gėlių.

Vakare iškilmingas minėjimas įvyko Fil
harmonijos salėje.

AGITUOTI REIKIA MOKĖTI

Aprašinėdamas savo įspūdžius iš Angli
jos ir Londono, Jonas Gricius „Literatūros 
ir Meno“ savaitraštyje (Nr. 1, 1973) tarp 
kitko sakosi pakliuvęs į muzikaliu) vaidi
nimą „Jesus Christ Superstar".

„Šis miuziklas“, rašo jis, —- „atviras agi
tacinis spektaklis. Kitas dalykas, kas ir už 
ką agituoja. Tačiau viskas daroma nepa
prastai įtaigiai, talentingai, pasitelkiant

Kuo daugiau
„G. K.“ Nr. 51 (1972) ir Nr. 1 (1973) pa

kartotinai duoda ištraukas iš V. Alseikos 
spaudos konferencijos ir kai kurių atsivež
tų dokumentų nuorašus.

Čia pakartojama keletas sutrumpintų bū
dingesnių jo atsakymų į Lietuvos žurnalis
tų paklausimus.

Ž: Ar žinojo kas iš buvusių bendradar
bių, pažįstamų, artimųjų apie jūsų ketinimą 
pasilikti Tarybų Lietuvoje?

A: JAV neinformavau VLIKo vadovų — 
buvau išvykęs atostogų ir nenorėjau apie 
savo žygį pranešti VLIKo vadovams ir ki
tiems pareigūnams, nes prisibijojau ne tik 
galimų trukdymų, bet ir smurto.

Ž: Kokiu būdu gavote cituotus VLIKo 
dokumentus, kurie čia pat ir eksponuoja
mi?

A: Prieš 20 metų jau buvau pasiryžęs 
kaupti medžiagą savo atsiminimams, kny
gai apie tai, kokios vyko rietenos, kaip bu
vo naudojamasi svetimomis lėšomis, kaip 
idealai buvo paversti eiliniu bizniu ir pa
našiai.

Gal atrodo keista, tačiau tikra, kad pa
reigūnai dokumentus, raštus dalijo Vokie
tijos lietuvių veikėjams, nes ir šie kaupė 
medžiagą straipsniams ar atsiminimams.

Ž: Kalbėdami jūs paminėjot Bražinskus. 
Kurį vaidmenį šiuo atveju suvaidino VLIK- 
as?

A: Jau po pirmo pasimatymo Valiūnas 
prasitarė, jog buvo planuota kokiu nors 
būdu pagrobti tėvą ir sūnų Bražinskus, nu
gabenti juos į „draugiškesnę“ šalį (turėta 
galvoje Graikija), o iš ten galima būtų vie
ną ir antrą persiųsti į Ameriką. Per porą 
mėnesių jiems buvo parūpinti buržuazinės 
Lietuvos pasai. Tuo pasirūpino vadinama
sis Lietuvos generalinis konsulas Niujorke. 
Šie pasai jau buvo įteikti Bražinskams, ta
čiau organizuoti pagrobimą, matyt, buvo ne 
taip paprasta. Taigi planas liko neįgyven
dintas.

Ž: Prašau papasakoti plačiau apie vadi
namus frontininkus, katalikus.

A: Vadinamus katalikus-frontininikus pa
vadinčiau lietuviškais smogikais, nes tai 
katalikų krikdemų atskala, kuri per jėgą 
siekia užimti stipriausias pozicijas mūsų iš
eivijoje JAV, Vokietijoje ir kitur.

Ž: Kaip jūs vertinate broliškos didžiosios 
rusų tautos ir kitų tautų sandraugą ir jos 
įtaką lietuvių tautos suklestėjimui?

A: Trumpai galiu atsakyti tiek, kad man 
per tas kelias savaites teko įmanomai pla
čiai susipažinti ne tik su įvykiais Tarybų 
Lietuvos kultūros gyvenime, su buitimi, su 
pasikeitimais dvasinėmis gėrybėmis, bet' 
teko susipažinti ir su kitų tautybių respub
likų parama ir talka Lietuvai ūkio srityje. 
Visa liudija broliškųjų respublikų sandrau
gą ir tai ypatingai iškeltina Tarybų Sąjun
gos įkūrimo sukakties minėjimo dienomis. 
Man visa tai visiškai suprantama.

Čia paduot'a tik keletas santraukų iš V. 
Alseikos atliktosios „išpažinties“. Tačiau ir 
iš to matyti, kad tas žmogelis gal ir prieš 
savo norą pasitarnavo lietuviams. „Tiesa“ 
ir „G. K.“ yra prieinami Lietuvos skaityto
jams ir iš V. Alseikos pranešimų jie betar
piai sužinojo apie išeivijoj veikiančias lie- 

ninikų gauti nebesirūpina klebonai. Nei Lie
tuvių Vargonininkų Sąjunga, nei LB ar ki
tos bendrinės institucijos nesirūpina, kaip 
šią vis didėjančią lietūvių vargonininkų 
spragą lietuviškose parapijose užpildyti“.

j. 1. 

gerą muziką, šiuolaikinę scenos techniką, 
pirmaklasius atlikėjus. Tai šiuolaikinė mis
terija, bblijos legenda, parašyta su pride
rama pagarba šiam pasaulinės literature: 
šedevrui, nors tekste nemaža ir šios dienc 
aktualijų... Įspūdingas spektaklis, pasaky
čiau pamokantis — agituoti reikia mokėt ■*

JONO KRIŠČIŪNO SUKAKTIS

Prof. Jono Kriščiūno vardas daugeliui 
vyresniosios kartos ūkininkų yra labai ge
rai žinomas. Tai daugelio ūkiškų knygų au
torius, bitininkas, Ž. Ū. Akademijos profe
sorius ir visuomenininkas. Sausio 5 d. jam 
suėjo 85 metai. Sveikino Ž. Ū. Akademijos 
rektorius, bendradarbiai ir buvusieji jo 
mokiniai. Įteiktas Garbės raštas.

NAUJAS FILMAS

1972 m. baigiantis, išleistas naujas dviejų 
dalių plačiaekranis filmas „Herkus Man
tas“. Filmą režisavo M. Giedrys pagal S. 
Šaltenio scenarijų, kulminuojantį paskuti
niajame prūsų sukilime prieš Teutotų ordi
ną. Mantą vaidina aktorius Antanas Šur
na. Žiūrovai Lietuvoje, be abejo, nepaliks 
nepastebėję paralelės tarp 13-jo šimtmečio 
teutoniškųjų agresorių ir dabartinių oku
pantų. (ELTA)

PABLOGĖJO PAŠTAS
„Darbininkas“ rašo, kad nuo vasaros pa

blogėjo paštas su Lietuva. Daug laiškų ne
išleidžiama iš Lietuvos, daug ir neįsilei- 
džiama. Žmonės nusiskundžia, kad Lietu
voje negauna siunčiamųjų laiškų, nes jie 
yra mėnesiais sulaikomi.

tuo geriau!
tuvių organizacijas, apie laisvą lietuvių 
spaudą, JAV veikiantį Lietuvos generalinį 
konsulatą, Bražinskų bylą ir kt'. O pelus nuo 
grūdų atskirti jie gerai moka.

Dėl Alseikos išvykimo niekam šičia gal
vos nuo pečių nenusiris. O kai mauras bus 
savo darbą atlikęs...

DUJŲ PREKYBA

Trys JAV bendrovės veda derybas pradė
ti pirkti dujas Sovietų Sąjungoje. Jeigu 
JAV vyriausybė tokiam susitarimui pri
tars, t'ai bus didžiausias kontraktas, kokį 
šios dvi valstybės yra padariusios ir kuris 
kaštuos 3.700 mil. dolerių. JAV valdžia iki 
šiol nedavusi pritarimo ne strateginiais su
metimais, 'bet dėl dujų kainos, kuri bus tri
gubai aukštesnė, kai 1980 metais jos bus 
pradėtos tiekti. (Biznieriai skaičiuoja, kad 
per tą laiką atitinkamai gali pakilti kaina 
ir vietoje gaminamų dujų).

Dujų tiekimo įrengimams sovietai gautų 
specialias paskolas. Kadangi dujos ateitų iš 
vakarinio Sibiro, tai vien tik vamzdžių (48 
colių diametro) iki Murmansko uosto rei
kėtų 1.500 mylių. Kasdien būtų patiekiama 
po 2.000 milijonų kubinių pėdų.

Murmansko uoste dujos būt'ų paverstos 
skystomis ir specialiais tanklaiviais, kurie 
kaštuotų apiee 2.600 mil. dolerių, gabena
mos 4.000 mylių į Amerikos rytinių krantų 
uostus.

Čia skystis vėl būtų vaporizuotas (pa
verstas dujom) ir tiekiamas JAV gyvento
jams. Tai yra brangus, ilgas ir šiek tiek ri
zikingas projektas. Ar JAV valdžia duos 
savo palaimininmą, parodys netolima atei
tis.

AREŠTUOJU PILIEČIŲ VARDU...

Anglijoje galioja įstatymas, kad vienas 
pilietis gali areštuoti kitą, jei jis yra įsiti
kinęs, jog anas daro visuomenei kenksmin
gą nusikaltimą ir už tą nusikaltimą nėra 
baustas. Tačiau areštuotas asmuo privalo 
tūoj būti perduotas policijai.

Ta teise daugiausia pasinaudoja priva
tūs krautuvių sekliai.

Neseniai gailest. sesuo J. Flemming areš
tavo advokatą, kuris girtas vairavo auto
mobilį ir važiavo priešinga kelio puse. 
„Areštuoju piliečių vardu, nes esi pavojin
gas viešame kely“, pareiškė sesuo, atėmė iš 
advokato mašinos raktus ir perdavė poli
cijai.

Įdomiausias atsitikimas įvyko, kai tūla 
ponia B. Henry bandė t'ą pačią areštavimo 
formulę panaudoti britų ministeriui pirmi
ninkui, kuris tuo metu atidarė parodą, su
rengtą sąryšy su D. Britanijos įstojimu į 
Europos Bendruomenę. Nebaigus jai saki
nio. policija ponią Henry išvedė iš salės. 
Jos nuomone ministeris pirmininkas netei
sėtai pasielgęs, susiaurindamas britų parla
mento teises savo įsipareigojimais E. Ben
druomenei. :

SUŠAUDYTI 3 UKRAINIEČIAI

Ukrainoje teismas nuteisė sušaudyti tris 
žmones, kurie karo metu dalyvavo žydų ko
munistų žudynėse. Esą jie padėjo likviduoti 
3.000 žydų ir 300 aktyvistų. Jų pavardės — 
P. S. Kovalčiek, S. Z. Čaiki ir A. M. Kuk- 
hara.
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 4 (1143)

Europos Lietuviu Kronikų
MANCHESTER^

ATITAISYMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 3 paskelbta, kad Man- 

chestorio lietuvių klubo revizijos komisi- 
jon išrinktas S. Sasnauskas, o kandidatu 
lieka K. Steponavičius. Turi būti atvirkš
čiai — komisijon išrinktas K. Steponavi
čius, o kandidatas S. Sasnauskas.

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdy

ba šių metų vasario 17 dieną, šeštadienį, 
Manchesterio Lietuvių socialinio klubo pa
talpose rengia

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita ir Skaučių trumpa 

programėlė. Manchesterio ir apylinkųi lie
tuvius kviečiame gausiau minėjime daly
vauti ir kartui praleisti keletą valandų lie
tuvių klube.

Pradžia 6 vai. p. p. Iki malonaus pasi
matymo lietuvių klube.

Skyriaus Valdyba

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Manchesterio apylinkės visuotinis Lietu

vių Katalikų Bendrijos susirinkimas įvyks 
sausio 28 d., 3 vai., Lietuvių Klubo patal
pose.

Tarp kitų reikalų bus svarstomas ir vi
siems opus lietuviškų kapų klausimas. 
Kviečiami visi.

Kun. V. Kamaitis

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba š. m. 
sausio mėn. 27 d., šeštadienį, 6 vai., ukrai
niečių klube, 80, Molesworth Str., šaukia 
metinį narių susirinkimą.

Narius ir prijaučiančius prašome gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Tautos Šventės minėjimą DBLS Wolver- 

hamptono skyriaus Valdyba ruošia vasario 
mėn. 24 d. 7 vai. p. p. Queens Hotelio salė
je priešais Town Hail.

Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
MIRĖ B. A. PAULAITAITIS

Negailestingoji mirtis ir vėl aplankė Co- 
ventrio lietuvius.

Š. m. sausio mėn. 14 d. po ilgesnės sun
kios ligos mirė p. B. Paulaitaitis, buvęs 
DBLS Valdybos narys ir Bažnytinio Komi
teto pirmininkas.

Šaltą, ūkanotą sausio 19 d. susirinko di
delis būrys tautiečių bei kitataučių draugi} 
palydėti p. B. Paulaitaitį į paskutinę kelio
nę. Laidotuvių apeigas atliko kun. Matulis.

Skaudžiausia tai, kad Bronius paliko sa
vo šeimą ir visus lietuvius dar tokiame 
jauname amžiuje, vos 47 metų.

Kapas paskendo gėlių vainikuose, ir visi 
skirstėsi liūdnais veidais, sakydami: „Ilsė
kis ramybėje, brangus Broniau“. Šviesus jo 
atminimas liks artimųjų bei draugų tarpe.

J. Dimša,
DBLS Coventrio Skyr. Pirmininkas

VOKIETIJA
NAUJAI ATVYKUSIEJI ANNABERGE
Gruodžio 18 kun. J. Urdzė aplankė 

Nordrhein-Westfalijos stovyklą Unna-Mas- 
sen, -kurioje gyvena ką tik išvykusieji iš 
Sovietų Sąjungos. Ten jis ir surado apie 40 
lietuvių, kurie tik prieš mėnesį buvo atvy
kę iš Lietuvos — daugiausia iš Klaipėdos 
krašto, bet taip pat iš Vilniaus ir kitų mies
tų. Šie žmonės labai nustebo išgirdę savąją 
kalbą. Jie net' vienas kito šioje stovykloje 
nepažino. Kun. Urdzė pakvietė visus dabar 
iš Lietuvos atvykusius pas save į Annaber- 
gą Naujųjų Metų sutikimui.

Stovyklos administracija sutiko, ir jau 
šeštadienį, gruodžio 30, iš ryto autobusas 
atvežė šeimas į Annabergą. Čia jie buvo 
laukiami ir nuoširdžiai sutikti. Annabergo 
nuoširdumas juos nustebino: „Mes to nesi
tikėjome!“

Kiekviena šeima buvo apgyvendinta ke
turiom dienom atskirame kambaryje, o vi
sose trijose salėse, kurios buvo papuoštos

MŪSŲ RĖMĖJAI
Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 

Klubo knygas, šie tautiečiai aukojo lietu
viškai spaudai paremti:

3 sv. J. Čekauskas, 1,70 sv. J. Dirvons- 
kis, 1,00 sv. B. Kliorys, 0,80 sv. V. Girėnas, 
0,55 sv. J. Vadoklis, ,po 0,50 sv. J. Pakalnis, 
A. Tenisonas, K. Mažylis, po 0,40 sv. A. 
Česnauskas, A. Valentukevičius, A. Bara
nauskas, 0,15 sv. V. Vaitkus, 1,00 dol. kun. 
Urbaitis, 4,50 dol. P. Pagojus.

MIRĖ V. RIDŽIAS
Sausio 17 d. po ilgos ir sunkios ligos mi

rė Vytautas Ridžias, kilęs iš Lazdijų apy
linkės. Buvo gimęs 1923 m.

Velionis gyveno toliau nuo lietuviškų cen
trų (Birkenhead, Cheshire), buvo gražiai 
įsikūręs, palaikė santykius su L. Namais ir 
Skaitė lietuvišką spaudą.

Šeimos ir artimesnių giminių Anglijoje, 
berods, neturėjo.

LONDONAS
VASARIO 16-TOSIOS PAMALDOS 

LONDONE
Lietuvos Atstovas D. Britanijai užprašė 

šv. Mišias už Lietuvą.
Jos bus laikomos vasario mėn. 11d. (sek

madienį) 11 vai ryto Lietuvių bažnyčioje, 
21, The Oval, Hackney Rd., E2.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

D. Britanijos 'Lietuvių B-nės Krašto val
dyba ruošia Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimą vasario mėn. 24 dieną 7.30 vai. va
karo Sporto ir Socialinio'klubo salėje, 345A, 
Victora Park Road, E9.

Smulkesnė minėjimo programa bus pa
skelbta vėliau.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
IŠVYKA Į BRADFORDĄ

Vasario mėn. 17 d., šeštadienį, 1 vai. p. 
p. išvykstame į Eradfordą pas Vyties klu
bą į svečius. Iš ten grįžtame sekmadienį, 
vasario 18 d. apie 3-4 vai. p. p.

Kelionės kaina 2,50 sv. Sumokama užsi
rašant.

A. + A. PRANAS LEKAVIČIUS
Sausio mėn. 15 d. Londono ligoninėje mi

rė Pranas Lekavičius, kilimo iš Raseinių 
apskr.

Laidojamas iš Lietuvių Bažnyčios sau
sio mėn. 22 d. (pirmadienį) šv. Patriko ka
pinėse lietuviškajame skyriuje.

MŪSŲ LIGONIAI
Jonas Vaitkus po eismo nelaimės pagul

dytas Bethnal Green ligoninėje. Padarytos 
dvi operacijos, dar sunkiai serga.

Toje pačoje ligoninėje yra ir Ona Pace- 
vičienė.

Mile End ligoninėje sveiksta Petras Gab
rėnas.

Hackney ligoninėje senatvės prispaustas 
guli Steponas Mačius.

CHORO REPETICIJOS
Choro repeticijos vyks sekmadieniais 

tuojau po pamaldų bažnyčios zakristijoje. 
Visus buvusius ir naujus choristus kviečia
me dalyvauti. Choro vedėjas — J. Černius.

NOTTINQHAMAS
LIETUVIŲ TEISMAS

L. A. S. Nottinghamo Skyrius š. m. vasa
rio mėn. 3 d. Lietuvių Klube ruošia 

LITERATŪRINĮ TEISMĄ.
Bus teisiamos šeimos.
Pradžia 7.30 vai. Įėjimas laisvas.

LAS Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
Akademinės Skautijos Leidykla pranešė, 

kad gen. St. Raštikio knyga „Įvykiai ir 
žmonės“ jau išparduota. Pas mane dar yra 
10 knygų, skirtų Anglijai ir Europai. Kai
na £5. Vik. Ignaitis, 2 Russell srteet, Brad
ford, BD5 OJB, England.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 4 d., sekmadienį, 2.30 vai. šau

kiamas Vyties klubo narių metinis 
SUSIRINKIMAS.

Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir t. 
t'.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Vyties klubo valdyba 

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas 

spaudos balius 
įvyks SAUSIO 27 d. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W11 2PU 

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

didelėm kalėdinėm eglėm, išsisklaidė mū
sų brangūs svečiai. Vaikai džiaugėsi nepa
prasta laisve ir įvairiais skanumynais bei 
vaisiais, o vyresnieji dideliu draugiškumu. 
Sekmadienį ir pirmadienį per Naujus Me
tus svečius aplankė ir mūsų vietos lietu
viai -— apylinkės valdybos pirmininkas 
Kiužauskas, dr. Gintautas, Andrijaičių ir 
Ermonaičių šeimos ir kiti. Nepaprastas įvy
kis buvo bendros lietuviškos pamaldos su 
šv. vakariene. Daugelis atvykusiųjų tik po 
daugelio metų vėl turėjo progos dalyvauti 
pamaldose.

Naujų Metų sutikimas paliko visiems da
lyviams gilų įspūdį. Prie eglučių šviesos 
susirinko tarsi viena šeima padėkoti Die
vui ir pasidžiaugti draugyste savųjų tarpe. 
Prasidėjus Naujiems Metams dar ilgai pi
lyje skambėjo lietuvių balsai. Kai kurias 
dainas mes pirmą kartą girdėjome. Pakelti 
šampano stiklai už laimingus 1973 metus.

Naujųjų Metų dieną po pamaldų atvyko 
nauji lietuviai svečiai, jų tarpe ir Vasario 
16 gimnazijos direktorius V. Natkevičius. 
Jis paaiškino svečiams apie lietuvių gim
naziją ir dar tą pačią dieną užregistravo iš 
Annabergan atvykusiųjų 8 mokinius, ku
rie dabar visi jau lanko gimnaziją.

Kai kas iš atvykusiųjų pasisakė, kad per 
daugelį metų rūpinosi išvažiavimu, o dabar, 
čia atvykę, po viso to vargo jie jaučia kaž
kokią tuštumą —- naują pradžią. Padėkime 
jiems šią tuštumą užpildyti lietuvišku 
draugiškumu! Tam pavyzdžiu galėtų būti 
šis susitikimas Annaberge.

Dalyvis

ITALIJA
ITALIJA

PAULIAUS VI-TOJO VAIKAIČIAI PAS 
LIETUVIUS

Praeitų 1972 m. rugsėjo 9 dieną, grįžda
mi iš Castelgandolfo Erešijon (Brescia) 
Pauliaus VI-tojo vaikaičiai, Erminijos Mon- 
tini vaikai — Juozas, Karolis ir Julija And
reis, užsuko į Frascatį pas lietuvius salezie
čius.

Jie labai domėjosi Lietuva ir lietuviais. 
Linkėjo veikti ir nepavargti su geresnių lai
kų viltimi. Išvykdami kvietė vyteniečius 
(Romos saleziečius) aplankyti juos Breši- 
joje.

Jų mamytė Erminija Monti-ni turinti ir 
noriai parodysianti nuotraukas ir kitas re
likvijas a. a. kun. Aloyzo Montini, popie
žiaus pusbrolio, su kuriuo kun. Petras Ur
baitis kartu mokėsi Italijoje ir misijonie- 
riavo Kinijoje.

KAS PRISIMENA KUN. B. SUGINTĄ?
Romos lietuvių saleziečių centras savo 

„Saleziečių Balse“ žada daugiau parašyti 
apie gyvenimą ir mirtį a. a. kun. Benedikto 
Suginto, tiek ir tiek per ilgus metus rėmu
sio Europos Mokslo Institucijas.

Manoma išleisti specialų „SB“ numerį 
kun. Suginto prisiminimui. Norintieji pri
sidėti, ypač tie, kurie turėjo artimesnių 
santykių su velioniu, prašomi nedelsiant 
siųsti savo atsiminimus „Saleziečių Balso“ 
Redakcijai: Via Colonna, 2. 00044 Frascati, 
Roma, Italy.

Amžinos atminties kun. B. Suginto su- 
fragacinės mišios eina per ištisus metus 
kiekvieno mėnesio 20-tą dieną Lietuvių 
Saleziečių Centre prie Romos, Centro ini
ciatyva.

Būtų gražu, kad nuo 1973 m. balandžio 
mėn. 20-tosios galėtų t'ęstis tos mėnesinės 
mišios ir būtų rimtai susirūpinta to išskir
tino Šalpos Darbuotojo ir Jaunimo Bičiu
lio palaikų ats'kiran kapan perkėlimu ir 
paminklo pastatymu.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Kadentij ą baigiant...
Broliai, Rėmėjai, Tėveliai.

Treji metai baigia jau prabėgti, ir tiktai 
mintimis galiu grįžti į praeitį ir prisiminti 
visus sunkumus ir malonias valandas dir
bant su skautais ir vadovais.

Džiaugiuosi, kad galėjau aplankyti visus 
tuntus ir vietininkijaš ne tiktai šiame kraš
te, bet ir Kanadoje, Anglijoje, Vokietijoje 
ir tolimoje Australijoje. Teko sutikti labai 
daug vadovų ir skautų įvairiose stovyklo
se ir sueigų metu, buvo progos asmeniškai 
susipažinti, išgirsti jų nuomones, pageida
vimus ir pasidžiaugti kartu jų laimėjimais. 
Gerų ryšių dėka su vienetų vadovais dar
bas buvo žymiai lengvesnis ir našesnis.

Atgaivinta ĄŽUOLO vadovų mokykla 
paruošė gražų būrį naujų vadovų, bet tik
tai gaila, kad ne visi vienetai tuo pasinau
dojo ir kai kurie vienetai per trejus metus 
nėra į ją pasiuntę nė vieno kandidato, nors 
jų vienetuose didžiulis trūkumas. V. s. Č. 
Kiliulis, LSB VS, pav., labai daug darbo 
įdėjo vadovaudamas ĄŽUOLO mokyklai 
per visą kadencijos laikotarpį, ir jam pri
klauso nuoširdi padėka.

Nuoširdus ačiū visiems Brolijos Vadijos 
nariams už gražų darbą, vieni dirbo labai 
daug, kiti mažiau, bet bendradarbiavimas 
buvo labai nuoširdus.

Tikrai nuoširdžiai teko bendradarbiauti 
su LSS VS v. s. L. Milukiene, LSS Tarybos 
Pirm. v. s. A. Saulaičių ir ASS CV Pirm. s. 
fil. L. Grinium. Daug kartų teko susitikti 
asmeniškai ir laiškais palaikyti ryšius, ir 
esu labai dėkingas jiems už visą paramą 
dirbant kartu bendrą skautišką darbą.

Taip pat nuoširdžai dėkoju visiems vie
netų vadovams už gražų ryšį ir atliktą dar-

KRUPAVIČIAUS PAMINKLO 
KONKURSAS

Prelato Krupavičiaus paminklui statyti 
Komitetas kviečia menininkus ir statybi
ninkus dalyvauti konkurse jo antkapio- 
paminklo projektui paruošti.

Antkapis-paminklas bus statomas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, kur Prelato 
kapo plotas yra 9 pėdų pločio ir 10 pėdų 
ilgio.

Konkurso projektus įvertins ir premijas 
skirs penkių asmenų jury komisija, suda
ryta iš architektų, menininkų ir visuome
nininkų.

Pirmą vietą paminklo konkurse laimėju
siam projektui bus skiriama 500 dol. pre
mija, antrą vietą — 300 dol. ir trečią vietą 
— 200 dol.

Taisyklės
1. Konkursui siunčiamas paminklo-ant- 

kapio bendro vaizdo piešinys perspektyvo
je ir brėžiniai skalėje, arba antkapio mo
delis su medžiagos aprašymu.

2. Paminklui-antkapiui parinkta ir nuro
dyta medžiaga privalo būti pastovi ir tin
kama Čikagos atmosferiniams pasikeiti
mams (Akmuo, metalas ir kita).

3. Paminklo-antkapio bazė turi propor
cingai atitikti kapo žemės plotui.

4. Velionies pageidavimu, išreikštu testa
mente, antkapyje turi būti kryžius ir šitoks 
įrašas:

Kun. Mykolas Krupavičius, 1885. X. 1 — 
1970. XII. 4. Lietuvi, tebūnie Tau pirmai
siais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie 
Tau. Tavo tėvynė Lietuva. (Pagal šv. Au
gustiną).

5. Pageidaujama, kad projekto autorius 
apskaičiuotų ir konkursui pasiųstų apytik
rę pastatymo kainą. Antkapio pastatymo 
kaina neturi prašokti 5.000.00 dol.

6. Paminklas gali būti išpildomas ir už 
JAV ribų ir transportuojamas į Čikagą.

7. Konkurso projektas siunčiamas Komi
teto pirmininko vardu šiuo adresu: Dr. 
Juozas Meškauskas, 6623 So. Francisco 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

8. Konkurse dalyvaujantys projektai turi 
būti atsiųsti minėtu adresu iki 1973 m. ge
gužės 1d.

9. Paminklo projektas siunčiamas pažy
mėtas slapyvardžiu ir atskirai pridedamas 
užlipintas vokas su autoriaus pavarde ir 
adresu.

10. Konkurso dalyviai sutinka, kad pro
jektai būtų išstatyti viešai visuomenės dė
mesiui.

11. Prel. Krupavičiaus paminklui statyti 
Komitetas, išmokėdamas premijas, tačiau 
pasilieka teisę paminklą statyti pagal pro
jektą, negavusį premijos, susitaręs su jo 
autoriumi.

12. Į premijai Skirti jury komisiją išrink
ti šie asmenys: Fausta Mackevičienė, Alek
sandras Marčiulionis, Erdvilis Masiulis, Zi
ta Sodeikienė ir Adolfas Valeška.

Dr. Juozas Meškauskas — Prelato Kru
pavičiaus paminklui statyti Komiteto Pir
mininkas.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
KAS TAS VACYS REIMERIS?

„Naujienų“ Nr. 264 (1972) tūlas A. K. pa
duoda, kaip jis pats rašo, tikras žinias apie 
Lietuvos .poetą ir Gimtojo Krašto redakto
rių V. Keimerį. Pagal jį V. Reimeris esąs 
gimęs Tauragės apskrityje nusigyvenusių 
dvarininkų šeimoje ir jau 1926-28 metais 
lankęs Mažeikių gimnaziją. Ten dalyvavęs 
moksleivių šaulių būryje ir jaunalietuvių 
skyriuje.

Drįsčiau manyti, kad tos žinios nėra tik
ros. Mažoji Tadybinė Lietuvių Enciklopedi
ja nurodo, kad V. Reimeris gimęs Kuršė
nuose 1921 metais. Taigi jis nėra tauragiš
kis ir būdamas vos 5-7 metų negalėjo būti 
gimnazijoje ir dalyvauti šaulių bei jauna
lietuvių veikloje.

1938 m. vasarą keletą mėnesių gyvenau 
Kuršėnuose. Turėjau butą mažame name
lyje, kuris priklausė Reimerių šeimynai. 
Čia V. Reimeris gyveno su savo vyresniu 
broliu ir jaunesne sesute (brolis, berods, 
buvo kito tėvo). Vacys buvo dar visai jau
nutis vaikinas, tylus, neskubus leistis į pa
šnekesius, bet pakankamai prasilavinęs. Jis 
dirbo Kuršėnų valsčiaus valdyboje, ir iki 
šiai dienai mano lietuviškame pase išsi
laikė jo parašas, su savitai gražiu braižu, 
man užsiregistruojant valsčiaus raštinėje.

Ar tai yra tas pots asmuo, kuris karo me
tu šaukė „Nuo generolo Kubiliūno iki kai
mo seniūno — mirtis fašistams išdavi
kams“, negalėčiau pasakyti.

J. L.

bą. Kai kurie patingėjo, tai laikas prisi
minti metams baigiantis, kad pareigos rei
kalauja jas atlikti ir neužtenka jas tiktai 
turėti.

Su lietuvišku jausmu esu dėkingas vi
soms ir visiems rėmėjams, organizacijoms 
ir tėveliams už nuoširdžiai teiktą paramą 
ir globą vienetams.

O įžengiant į Naujuosius 1973 Mėtos, 
juos ne tiktai iškilmingai sutikti, bet ir pa
siryžti dideliam darbui, nes tai jubilieji
niai metai, ir kuriuos tinkamai paminėti 
pareikalaus labai daug jėgų iš mūsų visų.

Budėkime!
v. s. Petras Molis, 

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas

PS. LSS Vyriausios Vadovybės organų rin
kimai korespondentiniu būdu vėluojasi. 
Prašau kantrybės!

Rajono Vadas

Medvedevas Londone
Pasaulinio garso sovietų mokslininkas — 

genetikos specialistas dr. Z. Medvedevas at
vyko į Londoną ir dirbs Britų National 
Institute for Medical Research, Mill Hill. 
Kartu su juo atvyko žmona ir vienas sūnus.

1970 m. dr. Medvedevas buvo uždarytas 
beprotnamyje už tai, kad paskelbė keletą 
kritiškų straipsnių, kurie pasiekė Vakarus. 
Dėl kilusio protesto užsieniuose po 3 savai
čių buvo paleistas.

Dr. Medvedevas jau seniai norėjo atvykti 
į Angliją, 'bet 'bijojo, kad gali būti neleista 
sugrįžti atgal. Jis tikisi grįžti ateinančiais 
metais. Tos pačios priežastys privertė ir 
Solženytsiną nepalikt gimtojo krašto. Kitas 
sovietų mokslininkas Valery Chalidze ne
seniai buvo priverstas pasilikti Amerikoje, 
nes New Yorke rusų diplomatai atėmė jo 
pasą.

Vis dėlto paskutiniuoju metu Sovietų 
valdžia yra davusi leidimus išvykti visai 
eilei žinomų asmenų, kurie yra pasižymėję 
antisovietine veikla. Greičiausia norima 
jais nusikratyti, kad nedarytų įtakos sovie
tiniams piliečiams. Tokiu būdu neseniai at
sidūrė Vakaruose filosofas A. Jesenin-Vol- 
pin, orientalistas Juri Glazovas, filmų ga
mintojas Juri Šteinas.

Medvedevas yra pasiryžęs visą savo lai
ką paskirti moksliniams tyrimams minė
tame britų institute.

ŠVENTIEJI METAI

L‘Osservatore Romano galutinai patvir
tino, kad 1975 m. bus Skelbiami šventaisiais 
metais.

Pirmą kartą šventieji metai buvo pa
skelbti 1300 m. popiežiaus Bonifaco VIII. 
Buvo numatyta juos skelbti kas šimtas me
tų. Popiežius Klemensas VI laikotarpį su
trumpino iki 50 metų, o popiežius Urbonas 
VI buvo nutaręs skelbti kas 33 metai (Kris
taus amžius). Pagaliau 1470 m. popiežius 
Paulius II įvedė 25 metų perijodą, kurio ir 
iki šiol tebesilaikoma.

1950 šventieji metai į Romą sutraukė 
daugiau kap 6 milijonus turistų, o 1975 m. 
tikimasi jų susilaukti iki 20 milijonų.

EUROPOS BENDRUOMENĖ IR 
COMECON

„The Times“ diplomatinis koresponden
tas A. M. Rendel bando išaiškinti, kodėl 
Brežnevas savo sukaktuvinėje kalboje reiš
kė teigiamų vilčių dėl galimo E. Bendruo
menės ir Comecon (panaši Rytų Europos 
ekonominė organizacija) ekonominio ben
dradarbiavimo.

Prisijungus naujiems trims ‘kraštams, da
bar E. Bendruomenė turi 251 milijoną gy
ventojų ir dano 40 procentų viso pasaulio 
prekybos apyvartos. Tai yra jėga, su kuria 
negali nesiskaityti Tarybų Sąjunga, Come
con ar net JAV. Jau dabar prekybos apy
varta tarp šių dviejų blokų siekia 1.700 mi
lijonų svarų. Rytų Europos kraštai trūksta 
daugelio žaliavų ir techniško patyrimą Jau 
1965 m. E. Bendruomenės kraštai pardavė 
80 licenzijų savo gaminiams. Dabar tas 
skaičius yra padvigubėjęs.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTONE — sausio 28 d., 12 vai., 

katedroje.
MANCHESTER — sausio 28 d., 11 vai. 
HUDDERSFIELDE — sausio 28 d., 1 v. 
BRADFORDE — vasario 4 d., 12.30 v. 
HALIFAXE — vasario 11d., 1 v. 
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — sausio 28 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
KETTERINGE — vasario 4 d., 12 vaL 
NOTTINGHAME — vasario 4 d., 11.15 vai.,

Liet. Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — vasario 11 d., 

14.30 vai., St. Peter's, Dormer Place.
NOTTINGHAME — vasario 11 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — Vasario 16 d., 8 vai., 

vak., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 18 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — vasario 18 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
COVENTRY — vasario 11 d., 12.45 vai. 

St. Elizabeth's.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
l LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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