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Kovo ketvirtoji
Nepriklausomoje Lietuvoje kovo 4-toji 

buvo tautinė ir bažnytinė šventė. Tai Lie
tuvos Globėjo šv. Kazimiero šventė.

Šv. Kazimieras yra garbingos Lietuvos 
valdovo Gedimino giminės palikuonis. Jo 
tėvas Kazimieras, Lenkijos karalius ir Lie
tuvos did. kunigaikštis buvo Jogailos sū
nus, o motina Elzbieta Habsburgietė Aust
rijos hercogo ir Vokietijos imperatoriaus 
Albrechto II duktė. Gimė 1458 m. Kroku
voj, Lenkijos karalių dvare. Či ajis buvo 
auklėjamas aršaus lenko kanauninko Dlu
gošo ir spėjama, kad neturėjo progos iš
mokti lietuviškai. Ir nors lenkų tauta ne
davė jam nei lašo savo kraujo, bet iki pat 
šių dienų jie tebelaiko jį savo šventuoju. Ir 
net oficialiuose Bažnyčios raštuose šv. Ka
zimierui tenka Lenkijos karalaičio titulas.

Šv. Kazimieras gyveno Vytauto sukurto
sios ir suvienytos Lietuvos žydėjimo laik
mety. Vytautas pristatė Lietuvą ano meto 
pasaulio valdovams, o šv. Kazimieras krikš
čioniškajam pasauliui. Du galiūnai, du ku
nigaikščiai, kurių žemiškuosius palaikus 
buvo priglaudę tie patys Vilniaus katedros 
skliautai.

Pirmą kartą į Lietuvą šv. Kazimieras at
vyko 1475 m. Tėvas norėjo jį padaryti savo 
vietininku didžioje Lietuvos kunigaikštijo
je. Po to pradėjo lankytis dažniau, o 1484 
metais, kovo 4 d., turėdamas vos 26 metus, 
čia džiovos pakirstas užmerkė savo akis.

Po mirties šv. Kazimieras greitai pradė
jo garsėti savo šventumu ir stebuklais. Ne
numatytų įvykių eigoje jo kanonizacija už
sitęsė. Galutinai ji buvo sutvarkyta 1602 
m., popiežiaus Klemenso VIII, bet tik po 
100 metų popiežius Povilas V padarė jo gar
binimą visuotiniu. Tačiau Lietuvos liaudis 
nekreipė ypatingo dėmestio į kanonizacijos 
formalumus. Ji garbino jį todėl, kad buvo 
savas ir vienintelis lietuvis — šventasis.

Šv. Kazimiero mirties dieną, t. y. kovo 4 
į Vilnių suplaukdavo minios maldininkų. 
Nuo 18 a. kartu su šia švente Vilniuje pra
dėjo augti prekymetis, vėliau gavęs „Kaziu
ko mugės“ vardą. Toji mugė, anot prof. 
Ivinskio, sudarė pastovią Vilniaus miesto 
tradciją, nes joje susiliedavo miestas ir kai
mas. Į paskutinę laisvo Vilniaus mugę Lu
kiškių aikštėje 1940 m. kovo 4 d. buvo su
sirinkęs rekordinis žmonių skaičius — apie 
10.000. Prasidėjus karui ir po jo, iki šiai 
dienai mugė yra uždrausta. Ir vien tik lie
tuviai skautai, kurie yra pasirinkę šv. Ka
zimierą savo globėju, ją beprisimena. Tik 
jie vieni dar tęsia šv. Kazimiero sukurtą 
Vilniaus tradiciją.

Kaip žinia, šv. Kazimiero vardas greitai 
pasidarė populiarus lietuvių ir lenkų tarpe. 
Vien tik JAV yra apie 20 šv. Kazimiero 
vardo bažnyčių (lenkai turi apie 35). Vie
nintelė Anglijos lietuvių bažnyčia taip pat 
turi šv. Kazimiero vardą, šalia to, visur 
pristeigta šv. Kazimiero vardo draugijų ir 
vienuolynų.

Atgavus Vilnių, šv. Kazimieru pradėjo 
domėtis Lietuvos rašytojai, menininkai, 
poetai. Kauno teatre buvo numatyta su
ruošti įspūdingas šv. Kazimiero minėjimas. 
Lietuvos dailininkai jau buvo nutapę net 
19 jo paveikslų.

Deja, visos okupacinės valdžios šv. Ka
zimiero minėjimus uždraudė. Senelis Pane
vėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas, ku
ris ir savo vyskupiją buvo tuo vardu pa
vadinęs, 1953 m. turėjo net šventojo palai
kus pernešti iš Vilniaus katedros į šv. Povi
lo ir Petro bažnyčią.

Tačiau didelė dalis lietuvių tebeprisime
na kovo ketvirtąją kaip tautos ir bažnyčios 
šventę ir tebelaukia Dauguvos stebuklo, 
kai legendartnis šv. Kazimieras padėjo lie
tuviams įveikti priešo kariuomenę prie Po
locko.

J. Kupšys

NAUJAS VAISTAS

Pagaliau surastas vaistas, kuris padeda 
sergantiems Skausmingu reumatiniu artri
tu. Tas vaistas vadinasi penicillamine. Jis 
nepašalina visiškai ligos, bet sumažina 
skausmus ir sąnarių sutinimą. Ligoniai pa
sidaro pajėgūs atlikti kasdienius darbus.

Nors bandymai parodė gerus rezultatus, 
bet vaistai dar neprirašcmi ligoniams. Jie 
kol kas vartojami tik ligoninėse sunkiai 
sergančiųjų atvejais. Tai yra todėl, kad da
lie pacientų nuo jų gauna inkstų ir kito
kius negalavimus. Manoma, kad tolimes
niais bandymais pasiseks surasti būdus ant
riniams efektams pašalinti.

EUROPOS LAISVĖS TARYBA

Tarptautinė Europos Laisvės Taryba yra 
pasiuntusi telegramą Helsinkio paruošia- 
majai taikos konferencijai, kurioje pabrė
žia, kad tol negalės būti taikos Europoj ir 
pasauly, kol Maskvos pavergtos tautos ne
bus išlaisvintos. Pirmoji taikos sąlyga esan- 
:i rusų kariuomenės atitraukimas iš užimtų 
kraštų ir nepriklausomybės atstatymas.

Telegramą pasirašė Vykdomoji taryba, 
svirioje yra Danijos, Italijos, Ukrainos, V. 
Vokietijos, Prancūzijos, D. Britanijos ir 
Belgijos atstovai.

TAUTOS ŠVENTĖ
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 

kalba, pasakyta per radiją 
Nepriklausomybės šventės proga

Vasario šešioliktoji, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktis buvo laisvoje 
Lietuvoje tikra tautos šventė. Daug aplin
kybių padarė galimą mūsų valstybės atkū
rimą. Pirmąjį pasaulinį karą laimėjo demo
kratinės valstybės. Demokratijos principai, 
kuriais buvo pagrįsta jų vidaus santvarka, 
pasidarė taip pat tarptautinės politikos 
veiksniu. Viena tų principų išraiška buvo 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidento 
Wilson'o paskelbta tautų apsisprendimo 
teisė, pagal kurią kiekviena civilizuota tau
ta gali atsiskirti nuo valstybės, prie kurios 
priklausė ir pasidaryti nepriklausoma.

Šalia visa to, tačiau. Lietuvos nepriklau
somos valstybės atstatymui pirmoji, spren
džiamoji aplinkybė buvo mūsų tautinis su
sipratimas, tautos subrendimas, senos vals
tybingumo tradicijos ir pasiryžimas pačiai 
tvarkyti savo gyvenimą. Visa tai buvo pa
tvirtinta ir įrodyta nepriklausomybės lai
kais tautos vieningu darbu, praturtinusiu 
mūsų dvasinį ir materialinį gyvenimą. Štai 
kodėl vasario šešioliktoji buvo ir yra visos 
tautos šventė.

Šiandien Lietuvos nepriklausomybė yra 
svetimųjų prievarta sunaikinta: prieš tau
tos valią ir prieš bet kuriuos teisės bei tei
singumo nuostatus. Tačiau tikrasis nepri
klausomybės pagrindas — tautos prigimtis, 
jausmai, sugebėjimai, pasiryžimas saugoti 
ir ginti iš didžios praeities paveldėtas tra
dicijas, palieka kaip buvę.

Savoji kalba, kultūra, tautinis solidaru
mas, patriotizmas ir tikėjimas yra tos ver
tybės, 'kurias tauta išlaikė šimtmečių eigo
je, išugdė savo valstybėje ir saugoja dabar 
net sunkiausiose sąlygose. Praėjusių metų 
Lietuvos jaunimo sąjūdis, sukeltas Lietu
vos laisvės vardu, tai akivaizdžiai parodo. 
Jį ir dabar su užuojauta primena Vakarų 
viešoji nuomonė.

Šia proga aš pagarbiai paminiu mirusius 
tada dėl Lietuvos laisvės ir nukentėjusius

I dėl savo patriotinių jausmų.
Lietuvos valstybės atstatymas 1918 me

tais nebuvo atsitiktinis įvykis, bet neišven
giamas istorinės plėtotės padaras. Jis ati
darė naują Lietuvos istorijos tarpsnį, ku
ris nėra baigtas ir negali būti svetimos 
prievartos nutrauktas. Jis yra tik sustab
dytas.

Mes tikime, jog smurtu negalima išspręs
ti tautų sugyvenimo problemos. Kaip lygiai 
negalima nuslopinti nepriklausomybės sie
kimo ir žmogaus teisių respektavimo.

Tai, kas sovietų Skelbiama Lietuvoje apie 
tautų santykių galutinį sutvarkymą komu
nistinėje santvarkoje, prieštarauja tikrovei: 
ši problema ne tik nėra išspręsta, bet, so
vietų prievartos dėka, tebėra atvira ir 
įskaudinta. Ji tegalės būti sutvarkyta grą
žinant nepriklausomybę toms tautoms, 'ku
rios, kaip Lietuva, jau yra apsisprendusios, 
o kitoms — laisvai leidžiant pasinaudoti ap
sisprendimo teise.

Reikšdamas šias mintis ir įsitikinimą, 
kad teisė į Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą bus įvykdyta, širdingai sveikinu 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir savo 
vardu lietuvius ir lietuves krašte ir užsie
nyje.

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
SVEIKINIMAS

Vasario šešioliktosios proga Lietuvos At- 
stbvas Vašingtone Juozas Kajeekas gavo iš 
Valstybės Sekretoriaus William P. Rogers 
š. m. vasario 2 d. tokio turinio raštą:

„Man yra malonu Suvienytų Amerikos 
Valstybių vyriausybės ir žmonių vardu per
duoti Jums ir Lietuvos žmonėms sveikini
mus ir nuoširdžius linkėjimus Lietuvos ne
priklausomybės penkiasdešimt penktos su
kakties proga.

Lietuvos žmonės nenustojamai kovoja 
dėl savo tautos gyvatos (identity) išlaiky
mo ir dėl jos laisvo apsisprendimo teisės. 
Jų pastangos ta linkme yra viso pasaulio 
žmonėms nenuolaidumo ir dvasinės stipry
bės pavyzdys.

Mes, Jungtinėse Valstybėse, kurios dau
gelio lietuvių kilmės piliečių įnašu buvo 
'praturtintos, ypatingai jautriai atjaučiame 
Lietuvos žmonių norą gyventi savo tėvynė
je nepriklausomu gyvenimui, ir ta prasme 
man malonu 'perteikti mūsų sveikinimus“.

(ELTA)

PASAULYJE
KRITIKUOJA SAVO VYRIAUSYBĘ

Švedų sindilkalistų savaitraštis „Arbeta- 
ren“ kritikavo socialdemokratinę Švedijos 
vyriausybę už tad, kad ji sistemingai nu
tyli Baltijos valstybių reikalą. Toks visiš
kas nejautrumas trijų mažų tautų valsty
binės ir kultūrinės nepriklausomybės sieki
mams sukelia slegiantį įspūdį ypatingai dėl 
to, kad pati vyriausybė pasirodo labai su
sirūpinusi kai kurių kitų kraštų tragedijo
mis. Tokiu būdu — tęsia švedų laikraštis — 
pamirštamas faktas, kad Baltijos tautos ne
išsižadėjo savo valstybingumo ir ilgus me
tus vedė 'beviltišką ginkluotą kovą. Savo 
kritiką sindikalistų laikraštis paskelbė, re
cenzuodamas neseniai Stodkholme Baltų 
komiteto išleistąją knygą „The Baltic Sta
tes 1940-1972“, kurioje apžvelgiama naujau
sioji Baltijos kraštų istorija ir jų pastan
gos išsilaisvinti iš sovietinio jungo. Knyga 
išleista ryšium su Helsinkio parengiamai
siais pasitarimais. J. V.

PERTVARKOMI ŠACHMATININKAI

„SovietSky Sport“ praneša, kad sąryšy su 
SpasSkio pralaimėjimu, sovietų šachmati
ni likai bus suskirstyti į dvi lygas. Pirmos 
lygos šachmatininkai, nepakankamai gerai 
pasirodę vidaus turnyruose, bus degraduo
jami į antrąją lygą. Spasskis ir Petrosianas 
kritikuojami, kad nerodo pakankamai pa
siryžimo ir valios laimėti tarptautinius tur
nyrus ir nenoriai dalyvauja Sovietų Sąjun
gos vidaus lošimuose.

MALZGASSE

Malzgasse yra Vienos gatvė, kurioje ap
leistuose namuose gyvena žydai, norintieji 
grįžti į Sovietu Sąjungą. Jų ten esama apie 
80. Neturėdami nei pinigų, nei dokumentų, 
kai kurie jau laukia 18 mėnesių leidimo 
grįžti į buvusius namus. Vienas nusivylęs 
žydas, paklaustas, kodėl jis važiavęs į Izra
elį, atsakęs: „Ich war meschugane".

PRASIDĖS VALYMAS

Sovietų Sąjungos komunistų partija pa
skelbė. kad baigtas patikrinimas visų 14,5 
milijonų partijos narių. Dabar prasidės 
„švelnus valymas“.

Visi nariai turės įteikti savo partijos na
rio knygutes. Tiems, kurie nepatenkino par
tijos reikalavimų, jos nėbebus grąžintos.

Stalino laikais t'ai būtų reiškę kalėjimą 
arba sušaudymą. Dabar sunkiausia bausmė 
gali būti užimamos vietos netekimas.

LONDONO AUTOBUSAI Į JAV

New Yorko ir San Francisco miestai 
Amerikoje nori įsivesti dviaukščius Londo
no autobusus. Prieš kiek laiko New Yorke 
jau buvo bandyta, bet vėl grįžta prie vie
naaukščių.

Pažymėtina, kad išilgai kalnuotą San 
Francisco miestą dar tebevaikšto tramva
jai. Jie yra, palyginti, maži, primityvūs ir 
nepatogūs, bet' keleivių netrūksta.

VENGRAI REIKALAUJA KARDINOLO

Kaip žinoma, buvęs Vengrijos primas 
kardinolas Mindszenty dabar gyvena Vie
noje. Vengrų valdžia reikalauja, kad jo vie
ton būtų paskirtas kitas asmuo. Padėtis 
esanti nenormali ir turinti būti sutvarkyta. 
Tuo tarpu Vatikanas duoda suprasti, kad 
naujas kardinolas nebus Skiriamas, iki 
Mindszenty yra gyvas.

KISSINGERIS PAS MAO

Mao Tse Tung priėmė prezidento Nixono 
patarėją Kissingerj ir kalbėjosi su juo net 
2 valandas. Paprastai Mao priima tik vals
tybių galvas ar ministerius pirmininkus.

Spauda spėlioja, kad buvo keliamas JAV 
kariuomenės atitraukimo iš Formozos klau
simas. Tačiau Vašingtonas tos žinios nepa
tvirtino.

Dr. Kissingeris savo pasitarimais Kinijo
je esąs labai patenkintas.

GABENA TANKUS
Iš ĮBonnos pranešama, kad rusai slaptai 

atgabeno apie 2.000 tankų į Rytų Vokietiją. 
Iš jų tūkstantis yra patys modemiškiausi 
T-62 tankai. Tokiu būdu Rytų Vokietijoje 
dabar yra 7.000 rusų tankų.

KELIAI BARSUKAMS

Anglijoj išleistas įstatymas, draudžiąs 
naikinti barsukus. Jų skaičius pradėjo 
smarkiai mažėti. Daugiausia barsukų už
mušama ant kelio. Vien tik Somersete pra
ėjusiais metais užmušta tūsktantis barsu
kų.

Pasirodo, barsukai turi įgimtą paprotį 
vaikščioti vis tais pačiais takais. Ir jei sker
sai jų tako pravedamas kelias, t'ai jie vis- 
tiek neieško naujo praėjimo ir būna užmu
šami. Tiesiant naują M 5 kelią, inžinieriai 
suradę barsukų takus, suprojektavo jiems 
specialius praėjimus 'kelio apačia, ir bar
sukai mielai tais praėjimais naudojasi.

KARALIŠKI VIZITAI

Princas Pilypas vasario pabaigoje lanky
sis Vengrijoje ir Jugoslavijoje. Visitai bus 
privatūs.

Budapešte jis bus Vengrijos prezidento 
svečias. Tarp kitko jis norįs pamatyti porą 
arkliukų, kuriuos jma ir dukteriai dovano
jo Persijos šachas ir kurie dabar laikomi 
karantine netoli Budapešto.

Jugoslavijoje Pilypas dalyvaus medžiok
lėje, kurią ruošia prezidentas Tito.

NORI IR BIJO

Kinija nori pirkti iš Anglijos už 200 mili
jonų svarų vertikaliai pasikeliančių Har
rier naikintuvų. Tai yra labai patogūs ko
vos lėktuvai, nes nereikalauja pasikėlimui 
erdvės ir gali būti užmaskuoti bet kokioje 
vietoje arti priešo sienos.

Anglai lėktuvus gamina ir nori juos par
duoti, bet...

Pirmiausia tatai būtų akibrokštas ru
sams, nes lėktuvai galėtų būti panaudoja
mi prieš juos. Antras dalykas — reikėtų 
gauti iš koordinacinio komiteto ginklams 
reguliuoti (Cocom) leidimą. Tas komitetas 
vakariečių sudarytas specialiai prižiūrėti, 
kad nebūtų parduodami moderniški gink
lai būsimam priešui.

JAV tame komitete turi svarų žodį, bet 
ji dabar pati flirtuoja su 'Kinija ir nenorė
tų savo įsikišimu jos užpykdyti. Iš kitos 
pusės JAV gynybos departamentas taip pat 
perka tuos lėktuvus Marinų Korpusui.

Nuo pardavimo atsisakiusi Anglija turė
tų dvigubą nuostolį: užpykdytų kinus ir 
negautų pinigų, čia ir iškyla problema, kai 
biznis susimaišė su politika.

IŠLEISTA KNYGA

Jau išleista seniai lauktoji ir, šiuo metu 
pati svarbiausioji Lietuvos padėtį liečianti 
knyga, „Sovietų Sąjungos — Vokietijos ag
resija prieš Lietuvą“ (USSR — Germany 
Aggression Against Lithuania). Tai dokUr 
mentų rinkinys su reikalingais paaiškini
mais. Sudėta 256 dokumentų, 543 psl., kai
na $15.00. - J J- ' i’

Vliikas numato šią knygą įteikti ne tik 
visoms laisvojo pasaulio vyriausybėms, ku
rių atstovai dalyvauja Helsinkio konferen
cijoje, bet ir kitoms, kur tik bus reikalo.

(ELTA)

BRAŽINSKŲ BYLA

Vasario 13 d. Ankaros Apygardos teis- 
maš Prano ir Algirdo Bražinskų bylą vėl 
atidėjo kovo 22 d. Atidėjimo priežastis — 
sovietų pateikti nauji dokumentai, rusų ir 
anglų kalbomis parašyti, susipažinimui.

(ELTA)

DOKUMENTŲ RINKINYS

Vakarų Vokietijoje išleistas išsamus do
kumentų rinkinys „Diktierte Option“ (Pa
diktuotas pasirinkimas), apie Pabaltijo, 
ypač Estijos ir Latvijos, vokiečių perkėlimą 
į Vokietiją 1931-1941 m. Rinkinį redagavo 
Kielio universiteto profesorius Dietrich A. 
Loeber, išleido Karl Wacholtz Verlag, Neu
muenster. Profesorius Loeber yra nuošir
dus lietuvių bičiulis, vaizdžiai aprašęs iš
tremtųjų pabaltiečių kančias ir ryžtą Si
biro prievartinių darbų stovyklose. (E)

Seįitųiiios DIENOS
— Ugandos prezidentas Arnin slaptai lan

kėsi Kenyjoje. Ta proga jis turėjo pasima
tymą su vietos burtininke — ateities pra
našautoja.

— Vašingtono žiniomis sovietai neseniai 
bandė Sibire 8 raketas, kurios gali pasiekti 
iki 500 mylių atstumą. Kitomis žiniomis 
bandymai vyko Kinijos pasienyje.

— „Raudonoji žvaigždė“ paminėjo mar
šalą Tuchačevskį jo 80 metų gimimo proga. 
Jis buvo Stalino likviduotas 1937 m., bet 
žurnalas to nepaminėjo.

— Ispanijoj, įskaitant Madridą, vasario 
viduryje smarkiai prisnigo. Dauguma Ispa
nijos vietų neturėjo sniego per paskutinius 
25 metus.

— Maskvoje prasidėjo anglų-sovietų kul
tūrinių mainų derybos. Jos daugiausia lie
čia studentų ir mokslininkų pasikeitimą.

— Rusų tautinio baleto šokėja A. Lich- 
niavskaja mirė Yokohamoje. Ji susižedė 
krisdama iš laivo.

— Ispanai pakėlė savo pesetos kursą 
4,34%. Tokiu būdu atostogos šiais metais 
Ispanijoj šiek tiek pabrangs.

■— JAV kelių nelaimėse praėjusiais me
tais buvo užmušta 56,300 žmonių. Tai re
kordinis skaičius.

— Irake sušaudyta 17 kariškių už bandy
mą nuversti prezidentą Ahmed Hassan Al 
Bakr.

— Vienas Milano laikraštis gavo įspėji
mą, kad rengiamasi nužudyti popiežių. Va
tikane imtasi atitinkamų saugumo priemo
nių.

— Enoch Powell, žinomas britų parla
mentaras, pranašauja, kad netolimoj ateity 
kai kuriuose Anglijos miestuose ketvirta
dalis ar net trečdalis gyventojų bus spal
votieji.

— Apie 10.000 anglų pensininkų, įsikū
rusių Ispanijoje, nebegali išsiversti. Jie 
kreipėsi į britų vyriausybę, prašydami pa
galbos. Pagal dabar veikiančią tvarką anglų 
pensijos Ispanijoje nedidinamos, jos pasi
lieka tokios, kokios buvo į pensiją išėjimo 
metu.

— JAV ir D. Britanija negali susitarti dėl 
pigiųjų kelionių lėktuvais. Greičiausia 
BOAC paskelbtos pigios kainos bus atšauk
tos ir grąžinti depozitai.

— Milane vienos mažos spaustuvės savi
ninkas peršovė du darbininkus, agitavusius 
streikuoti. Visi Milano spaustuvininkai dėl 
to streikavo, ir dvi dienas neišėjo laikraš
čiai.

— Leningrade 1975 m. bus baigtas statyti 
16 mylių ilgio pylimas, kuris apsaugos mies
tą nuo potvynių.

— 37 Graikijos studentai už riaušių kėli
mą paimti į kariuomenę. Jiems nebus leis
ta studijuoti, kol atliks karinę tarnybą.

— Maisto kainos per praėjusius 2,5 metų 
Anglijoje pakilo 25 procentų.

— A. E. Brawne (29) Š. Airijoj nuteistas 

pakarti už policininko nužudymą. Manoma, 
kad jo bausmė bus pakeista kalėjimu iki 
gyvos gaivos.

— Vakarų Vokietijos min. pirmininkas 
Brandt pateikė parlamentui ratifikuoti 
aliejų Vokietijų pripažinimo sutartį. Ta 
proga jis pažymėjo, kad artimoje ateity Vo
kietijos susivienijimas nebūsiąs galimas.

— Londono gatvėse kiekvieną savaitę pa
liekama 300 vartojimui netinkamų automo
bilių.

— Vienoje parduotas vienas Napoleono 
meilės laiškas (Nr. 16) už 2.000 svarų. Jis 
buvo rašytas 1796 m. imperatorienei Joze- 
finai. Iš viso yra žinlomi 123 Napoleono 
meilės laiškai.

— Sovietų Sąjungos ambasadorius Va
šingtone Dobrynin atvažiavo į Maskvą ga
lutinai išsiaiškinti Brežnevo vizito į JAV 
programą.

— Monte Carlo filmų festivalyje rusų ko
misijos atstovė Fomina atsisakė padaryti 
reveransą prieš princesę Grace ir princą 
Rainier. Esą tai nesderina su komunistų 
etika.

— Sovietų lėktuvas Tupolev 154 nukri
to prie Prahos. Užmušta 65 keleiviai. Iš vi
so per vienus metus Sovietų lėktuvų nelai
mėse žuvo 450 žmonių.

— Anglų vyriausybė patvirtino planą ap
juosti Londoną šešių linijų kelio juosta, 
kuri pavadinta Ringway 1. Jd kaštuos nuo 
600 iki 2.000 milijonų svarų ir bus nugriau
ta 8 — 18.000 namų.

— Sovietų Sąjungoje vasario 15 d. pa
leista į erdvę automatinė stotis „Progno
zė“ — 3. Jos tikslas tirti saulės spindulius.

— Londono policija nušovė du teroris
tus, kurie buvo įsiveržę į Indokindjos rū
mus.

— Sovietai pranešė, kad jie nepasirašys 
atominių ginklų bandymų sustabdymų su
tarties, jei susitarime nedalyvaus kinai ir 
prancūzai.
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FAUSTO KIKSO SU LIETUVIAIS PASAULYJE
NOVELIŲ KONKURSAS

PALIKIMAS4 Į

SUKAKTUVININKAI — VETERANAI

Faustas Kirša — vienas didžiųjų mūsų 
pomaįroninės kartos poetų, reiškęsis ir mū
zų pasaulyje ir kitose gyvenimo srityse — 
kaip žurnalų ir laikraščių redaktorius, ver
tėjas, laįlya’štininkas. Tai vienas iš anos 
kartos tų stambiųjų musų kūrėjų, kuris 
karo'metu pasirinko kelią į Vakarus ir JAV 
mirė 1964 m. pradžioje. Svetur gyvenda
mas, dar išleisdino du naujos savo kūrybos 
rinkinius ir paliko nemaža ką rankraščiuo
se.

O su tais paliktais dalykais, kai jau ra
šytojas miršta, dažniausiai vis kas nors at
sitinka. Arba visi rankraščiai patenka į pe
čių,'kaip, mėn'rodės, bus’nutikę su Jurgio 
Savickio' palikimu, arba paliktieji rankraš
čiai ’dūli kur nors užmesti ir kažko laukia, 
gal ir tokio pat’likime, kaip jau minėtasis 
atvejis. Gėra, jėi autorius palieka būrį rū
pestingų draugų, su kuriais gyvas būdamas 
gal padoriai pasižmonėdavo, t'ai tie kartais 
sušoka išleisti knygą. Arba kartais ir šei
ma, panaudoju. sąv<> sutaupąs.

Faustas Kirša, galima sakyti, buvo lai- 
mingekas. Jo likusieji nespausdinti raštai 
pateko 4 rankas Stasiui San t varui, arti
mam plunksnos ir asmeniškam bičiuliui, 
kuris viską daįliai išsaugojo. .Velionis F. 
Kirša paliko truputį pinigų, Rašytojų Drau
gijos., vąldyba, truputį, parinko, ir Juozas 
Kapočius, pasiėmė išleisti, dar. nuo savęs, 
žinomą, pridėjęs, kiek trūko. Kaį;pradėjo 
aišjkęti,.',kadbus, jąu galima išleisti, tai S. 
Santvąrąs.tą. -bičiulio -palikimą suredagavo, 
kai/įk^ įįerrašinėdamas iš sunkiai išskaito
mų popieriaus skiautelių. Ir štai išėjo stam
bi (320 puslapį^) kjĮyga., pavadinta Paliki
mas, savo turiniu marga, kokios F. Kirša 
gyvas nėra išlaisvinęs, nes joje sudėta ir 
ligi -šiol nespąusdiįtioji ,jb poezij a, lyrinė ir 
satyrinėj'taip jpait ir didelis pluoštas užrašų 
— atsimjnįmų il' ąforizmų..

-Poętąs, kaip iš. knygos matome, yra pali- 
kęą <įidelį,. pluoštą išbaigtų eilėraščių viso- 
kiaųąįais motyvais■■■— filosofinių apmąsty- 
mti>.relįginiais, tremties, gimtojo krašto at
siminimų,...gamtos, šia proga gal pasakytir 
na,:kad kaip tik, svetur gyvendamas poetas 
pasidarė realistiškesnjs ir jo kūrybos-moty
vai paįvairėjo. Tai ypač aki vabzdžiai paro
dė 1947 m. išleistasis rinkinys „Tolumos“. 
Tai matyįi_įr iš šioje knygoje spausdina
mųjų eilėraąchįl •’ \ J • ;į ”* ’j

Spausdamas ir. įhioKtelis, nebaigtų eilė
raščių. ’

„Aidų aidužiai“ buvo 1921 m. išleistasis 
F. Kiršos-eilėraščių- rinkinys. Ano rinkinio 
nė .vienas eilėraštis neturėjo jokio pavadi
nimo, jie buvo tik iš eilės sunumeruoti, ir

kiekvienu buvo reškiama tam tikra brandi 
mintis. „Palikime“ spausdinamas pluoštas 
eilėraščių, pavadintų „Aidų aidužių aidai“, 
kurių dalis taip pat tik numerius teturi. Di
desnieji jau turi antraštes, ir juose poetas 
plačiau išvysto savo mintį. Tasai skyrius, 
žinoma, yra lyg ir atliepis į anuos senuo
sius aidužius, grįžimas į senąsias nuotai
kas. Tie trumpieji, be kita ko, panašūs dau
giau į poetiškus aforizmus, pvz.:

Ar nesakiau? Pražydę gėlės vyst'a, 
Ir meilė dingo, kaip sapnai.
Laki, žavi, pašėlusi jaunystė
Už marių dingo amžinai...

Atskirą skyrelį sudaro -poetinės dedika
cijos (kai kam ir ne po vieną) prel. P. Ju
rui, Eern. Brazdžioniui, V. Grigaitienei, 
Ant. Gustaičiui, J. Tyšliavai, K. Jungčiai, 
dr. J. Gimbutui, ■ P. Lapiėnei, Z. Gareliui. 
M Lembertienei, P. Lambertui ir S. Sant
varų!. Tokias poetines dedikacijas ne daž
nas poetas praktikuoja (dedikacijų meist
ras taip pat yra Bernardas Brazdžionis).

Dar pluoštelis Jurgio Baltrušaičio poezi
jos vertimų iš rusų kalbos; o paskui III ir 
IV „Pelenų“ knygos. Dvi „Pelenų“ knygos 
buvo parašytos ir išleistos Lietuvoje. Jose 
poetas aštria satyra pagarbino nepriklau
somybės laikų ydas ir negeroves.; Šitose 
dviejose poetas, naudodamasis aštria sa
tyra, graudžiu ir lyrišku žodžiu’ apžvelgia 
okupacijas ir atlydi svetur tą lietuvį, kuris 
pabėgo, ir pasidžiaugia juo, kur. jis teigia
mas, bet dažnesniame posme iškelia jo nei
giamus bruožus. Jeigu būtų, daugiau litera
tūrai skirtos, periodikos ir kritikai atsidėju
sių žmonių, „Pelenai“ būtų/ labai verti ap
tarti įš kurio nors taško,, pavyzdžiui, kad'ir 
iš to, už ką ir kaip poetus plaka lietuvį.

1 Dar 1945 metais,--neseno bėgimo dienų 
įtakoje, F. Kirša yra parašęs „Pabėgėlius“;: 
23 skyrelių lyg ir poemėlę. Jis čia apdai
nuoja pabėgimą lietuvių, literatūros, hero
jų: Vydūno Sau-Žmogaus, V. Krėvės.Šarū
no ir Skerdžiaus,. Maironio „Jaunosios Lie
tuvos“ Rainioir Goštauto, o taip pat ir Ra
seinių Magdės, L. Dovydėno Domeikų, Ke
turakio „Amerikos pirty“, Ig. Šeiniaus Kup
relio ir Valančiaus Palangos Juzės, Vienuo
lio Veronikos, Žemaitės Kurmelio ir kitų, 
Vaižganto-Mykoliuko įr Vidmanto, Putino 
Vasari?;Dobilo, ^alboąį ^Biliūno Brįgiaus, 
Binikio Tamošiaus.Bekeptiri-p -’•ir atžalyno. 
Iš to ciklo atgyja savotiška šviesa nušvies
ta dalis lietuvių literatūros. . .

i Trečdalį knygos sudaro ,,Užrašai“.-,Vie- 
rįi jų yra daugiau autobiografinio pobūdžio,

Prof/B. Vitkus sulaukė 75 metų amžiaus. 
Nepriklausomybės laikais jis buvo Ž. Ū. 
Akademijos profesorius, o vėliau rektorius. 
Prof. Vitkus yra didelis jaunimo draugas, 
sporto rėmėjas ir visokio lietuviško gyve
nimo žadintojas, čikagiečiai jo sukakčiai 
paminėti suruošė specialų banketą.

Juozas Pronskus, buv. Klaipėdos krašto 
sukilėlių štabo narys, spaudos bendradar
bis ir redaktorius kovo mėn. sulaukia 80 
metų. Šiuo metu dirba „Naujienų“ dienraš
čio štabe. Jo sukaktį ruošiasi atžymėti Lie
tuvos Žurnalistų S-gos Centro Valdyba.

Jonas Norkaitis, žinomas ekonomistas, vi
suomenininkas ir politikos veikėjas nese
niai atšventė 80 metų sukaktį. Savo plačio
je valstybininko veikloje jis yra buvęs 
Klaipėdos muitinės viršininku, užs. reikalų 
ministerijos ekonominio departamento di
rektorium, Lietuvos Cukraus bendrovės 
valdybos pirmininku, ekonominių tarptau
tinių derybų įgaliotiniu ir kt.

Po karo gyvendamas Vokietijoje buvo 
VLIKo kontrolės komisijos narys ir Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas. Vokietijoje te
begyvena ir dabar.

Juozas Lanskoronskis, gen. štabo pulki
ninkas sausio mėnesį atšventė 80 m. su
kaktuves.

Nuo 1937 m. Lietuvos karo attache Pran
cūzijoj ir Belgijoj. Nepaisant savo amžiaus 
pulk. Juozas Lanskoronskis tebėra aktyvus. 
Šiuo metu jis pirmininkauja Paryžiuje eg
zistuojančiai buvusių Centro ir Rytų Euro
pos karių federacijai. Taip pat yra aktyvus 
ir Lietuvių Bendruomenės Paryžiuje veik
loje.

Joanai Sarafinaitei sausio 4 d. sukako 70 
metų. Ji yra viena iš nedaugelio išeivijoj 
gimusių lietuvaičių, kurios ne tik išmoko 
tėvų kalbą.' bet ir plačiai įsijungė į lietu
višką veiklą. Ypačiai daug pasidarbavo lie
tuviškos dainos populiarinime, vesdama 
chorus ir pati dainuodama.

Ilgiausių metų!

LIETUVIŠKA PASAKA JAPONIŠKAI
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Legenda apie Mėlynąjį
Deimantą

„Dirva“ skelbia 1973 m. novelių konkur
są. Premija 500 dolerių. Novelės ilgis neri
bojamas. Temą pasirenka autoriai. Rank
raščius įteikti iki birželio 15 d.

Premijos mecenatas yra Simas Kaselio- 
nis.

KNYGA APIE BALĮ SRUOGĄ

Rašytojo prof. B. Sruogos našlė ir dukra 
rūpinasi išleisti knygą, pavadintą „Balys 
Sruoga mūsų prisiminimuose“. Knyga jau 
spausdinama. Iš viso bus apie 500 puslapių.

SERGA S. ŽYMANTAS

„Dirva" praneša, kad londoniškiams ge- 
raipažįstamas prof. Stasys Žymantas, prieš 
keletą mėnesių pakėlęs dvi vidurių opera
cijas, dabar sunkiai sunegalavo širdimi.’' 
Širdies priepuolio ištiktas, gydosi dr. Z.- 
Brinkio priežiūroje. Prof. Žymantas gyve-'’ 
na Los Angeles, Kalifornijoje.

RAŠYTOJAS R. SPALIS

kituose paliečiami atskirų kai kurių asme
nų, tautos ir visuomenės klausimai, dar 
kituose pasisakoma kūrybos, meno, kultū
ros klausimais ar šiaip pateikiama įvairių 
minčių ir aforizmų. Iš dalies jie bus šalti
nis pažinti pačiam autoriui ir jo galvojimui 
ir -požiūriui, atskleis šiek tiek biografinių 
detalių. Kai kur paliečiami ir kiti plačiai 
žinomi asmenys: V. Krėvė, B. Sruoga. V. 
Jomantas, A. Dambrauskas-Jakštas, St. 
Šimkūs, A. Hėrbačiauskas, K. Būga, L. Gi
ra, M. K. Čiurlionis. Tie žmonės jau ir šiaip 
žinomi, bet iš F. Kiršos užrašų jų daliai 
dar tenka viena kita ypač būdinga smulk
mena jų charakterių pilnumui praturtinti.

' Knyga iliustruota fotografijomis, kuriose 
yra F. Kipšą. Matyti, kad nemaža dailinin
kų yra piešę F. Kiršos portretą. Prie me
niško apipavidalinimo yra prisidėję P. Jur
kus, Vi K. Jonynas ir T. Valius.

: Paaiškinimus dėl „Palikimo“ yra parašęs 
knygos sudarytojas St. Santvaras.
. Išspausdinta F. Kiršos kalba, kurią jis 
pasakė, kai ’buvo švenčiama jo amžiaus 70 
m. sukaktis. Įvadiniu žodžiu dėl knygos iš- 
leidimo pasisako Rašytojų Draugijos pirm, 
kum L. Andriekus.

Gerai, kad knyga ’buvo išleista: pagrin
diniai F. Kiršos palikimo dalykai jau nebe- 
nusimėtys. Gerai būtų, kad ji pasklistų 
žmonėse, bent tuose, kurie daugiau domisi 
literatūros dalykais. Bet ypač „Pelenai“, 
„Pabėgėliai“ ir „Užrašai“ galėtų sudominti 
dažną, 'kuris visai dar neatitrūko nuo kny
gos.

„Darbininke“ Nr. 2 išspausdintas toks 
įdomus aprašymas apie lietuviškos pasakos 
„Eglės žalčių karalienės“ vertimą japonų 
žurnale.

„Atvertęs viršelį, radau gražų lietuvišką 
įrašą ir datą — 1972 m. gruodžio 20. Pasi
rašė Ikuo Murata.

Tas žmogus išmoko lietuviškai ir išvertė 
į japonų kalbą pasaką. Iš pridėto lit'eratū- 
ros sąrašo matyti, kad jis glaudų ryšį pa
laiko su dabartiniais kalbininkais Lietuvo
je, sužymėta nemaža veikalų, supažindina
ma ir su lietuvių kalba (galima spėta iš'ži
nomų pasaulinių kalbininkų, kurių pavar
dės rašomos lotynišku alfabetu). Minimas 
ir Stepas Zobarskas bent keletą kartų.

Pati pasaka atspausta abiem kalbom. 
Kairėj —lietuviškai. Kalba su visais ak
centais, atrodo, paimta iš kokio nors lietu
viško kirčiuoto leidimo. Dešinėje pusėje 
jau eina mum neįskaitomi ženkliukai. Vi
sas vertimas su paaiškinimais užima apie 
25 puslapius.“

Patirta, kad mūsų laikraščio bendradar
bis, Halifaxe gyvenąs Romualdas Spalis vėl- 
rašo naują knygą, kuri vadinsis „Mergaitė 
iš geto“.

Balandžio mėnesį jis planuoja vykti į 
JAV susipažinti su lietuvių gyvenimu.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

Australijos Lietuvių Bendruomenė įstei-' 
gė Australijos Lietuvių Fondą. Fondo tiks- 
gė Australijos Lietuvių fondą. Fondo tiks
las tai-p nusakytas: „Australijos lietuvių' 
švietimui, mokslui-, tautinei veiklai ir kul
tūrinei apraiškai remti sudaromas Austrą-- 
l’ijos lietuvių fondas".

Į pirmąją Fondo valdybą išrinkti — J. 
Meiliūnas, V. Jakutis, A. Mikaila. I. Alekna 
ir A. Zubras. t

---------------—•
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LITUANISTIKOS INSTITUTAS

K. Abr.

Čikagoje veikiančio Lituanistikos Institu
to prezidiumą sudaro: pirm. dr. J. Gimbu
tas,, nariai — VI. Kulbokas, dr. A. Flateris, 
dr. T. Remeikis ir prof. S. Sužiedėlis.

I Institutą įstojo 17 naujų narių — jauno
sios kartos atstovų.

Leidžiama Lituanistikos Darbų knyga. 
'Taip pat numotomas išleisti Bibliografinis 
metraštis. Lituanistikos Instituto suvažia
vimas numatomas šiais metais.

^Rib4čiAiy£
VISUOMENINIS BENDRAVIMAS

novų; tvirtinimu; Liudviko XIV deimantų ir 
briliantų kolekcija buvo gausiausia ir vertin
giausiai anų laikų Europoje. Be kita ko, jo val
dymo laikais iškilo klasikinė literatūra (Raci
ne, La Fontaine, Mollere), suklestėjo moralis
tinė literatūra (Bossuet, Pascal ir daugybė ki
tų).

Apie karalių Liudviką XV (1710-74), pa- 
veldėjusį „Mėlynąjį briliantą“, istorija beveik 
tyli. Jis. valdė Prancūziją 1715-1774 m. Iki 1726 
m., kol karalius dar tebuvo vaikas, kraštą val
dė regentai: Pilypas Orleanietis, o po jo Bur- 
bonų kunigaikštis. Kadangi apie Liudviką XV 
istorija kalba, kaip apie kvailą ir tinginį kara-

stačiau deimantas pradėjo nelaiinėmis at
silyginti ir karaliui. Ramos Šitos kerštas da
bar-jau sekėkiekvieną jo žingsnį. Karalius pa
sidarė’prietaringas. Valdydamas didėlį kraštą, 
jiš vlstiek nesijautė laimingas. Pagaliau jis su
galvoję brangakmeniu atsikratyti: padovano
jo -jl.sayo mėgiamiausiam bičiuliui ^valstybės 
iždo.valdytojul Nicolai Fouquetui.

^’?PttdoVanojęs brangenybę, neužilgo kara
lius didžioj oje savo pilies salėje suruošė šaunų 
pokylį.,.Nicola .Fouquetas viešai pasirodė su 
savovhrangiąja puošmena. Dvariškiai pajuto 
pavydą: kodėl gi tokia dovana atiteko jam? 
Gal viešai j am 'su ta puošmena ir nereikėjo ro
dytis, gal jis padarė klaidą, bet nuo tos dienos 
Nięola Fouquetas didžiūnų tarpe įsigijo dau
gybę priešų. Pavydas daug bloga padaro. Ir 
štai po kelių savaičių jau pasireiškė Ramos Si- 
toš^kerštas. Liudvikas XIV, kaip istorija sako, 
buvo nepastovaus būdo, nuotaikos žmogus. Jo 
nuotaika keisdavosi ne tik dienomis, bet net 
valandomis. Fouqueto priešai ėmė regzti klas
tos pynę; Keršto voratinklis pasiekė karalių, į 
jį įsipainiojo’valstybės banko valdytojas, ir 
įtūžimo apimtas karalius įmetė Fouquetą Bas
tilijos kalėjiman. šis tragiškas įvykis jį taip 
paveikė, kad netrukus jis gavo širdies smūgį 
ir mirė. . ,

\ Iš Liudviko XIV „Mėlynąjį briliantą“ pa
veldėjo Liudvikas XV. Jei Liudvikas XIV ir ne
buvo didelio masto žmogus, bet dideliu Pran
cūzijos karąliumi jis vistiek buvo vadinamas. 
Istorikai dažnai jam dar prikergia ir „saulės 
karaliaus“ vardą: jis kaip saulė švietęs Pran
cūzijai ir visai’’Europai. Jis buvo didelis meno 
mėgėjas ir menininkų globėjas. Jo įsakymu 
buvo sudarinėjamos -meno.^ypač tapybos dar
bų kolekcijos. Jo-įsakymu buvo pastatydinti, 
tur būt, puošniausi Europoje Versalio rūmai. 
Net ir šiandien tie rūmai savo architektūriniu 
puošnumu ir meno lobiais neturi sau lygių. 
Taip, jUl&iaį.mėgo ir.deimantus, ypač spal
votuosius_ briliantus. Tos srities istorijos ži-cijos gvardijai. Kaip žinia, revoliucijos, pn-

VLADAS MINGĖLA

lių, tai jo laikais Prancūzija buvo „valdoma“ 
jo meilužių, pavydžiu!: Du Barry, de Pompa
dour ir kitų. Užtat, savo laimei, paveldėtaisiais 
deimantais ir briliantais jis nesidomėjo. Kar
tais susidomėjimą, sukeldavo jo meilužės, pra
šydamos brangenybių pasipuošti. Bet tas „Mė
lynasis. briliantas“ visą jo amžių ramiai išgu
lėjo saugioje geležinėje spintoje. Todėl Rama 
Šita paliko jį ramybėje.

Pasakytina, kad Liudvikas XV daug pa
veldėtųjų brangenybių išdovanojo savo meilu
žėms.

Kaip „Mėlynojo brilianto“ paveldėtoją is
torija mini ir Liudviką XVI. Jis gyveno 1754- 
1793 m., karalium buvo 1774-1792 m. Jis ir jo' 
žmona Marija Antoinette nepaisė jokių prie
tarų. Jie abu buvo tiesiog įsimylėję tą iš Indi
jos atvežtąją dievybės akį. Tad abu pasikeis
dami puošdavosi juo ir psipuošę rodydavosi 
Versalio rūmų puotose .viešose iškilmėse, o 
ypač šokiuose. Bet, atrodo, ir jie susilaukė liūd
no savo likimo. Prisiminkime didžiąją ir bai
siąją 1793 m. Prancūzijos revoliuciją. Karalius 
Liudvikas XVI ir jo žmona Marija Antoinette 
revoliucinio tribunolo abu buvo nuteisti mirti. 
Liudvikas XVI padėjo .galvą po giljotina 1793 
m. sausio 21 d., o jo žmona ■— 1793 m. spalio 
mėnesį.

Didžiosios revoliucijos metu Prancūzijos 
valstybės iždas buvo pavestas saugoti revoliu-

so-
Jie

dė-

kol pagaliau mirė

įsigijo anglų lordas 
pavyko nupirkti jį

dengtos gražiais idealais ir papuoštos iškilmin
gais Šukiais, iš tikro ruošiamos valdžiai paimti 
ir turtams užvaldyti. Taip ir šiuo atveju — val
džios ir privačių turtuolių brangenybės buvo 
revoliucijos vykdytojų išvogtos. Vagys, „nusa
vino“ „Mėlynąjį briliantą“. Po kiek laiko šis 
deimantas atsidūrė Olandijoj, vieno turtingo 
auksakalio rankose. Nelauktai greit į šiuos na
mus atskubėjo Ramos Šitos kerštas. Auksaka
lio sūnus, suradę tą žavųjį „Mėlynąjį brilian
tą“, neatsilaikė pagundai ir pavogė jį iš tėvo. 
Sūnus su visu briliantu pabėgo iš tėvų namų 
ir brangenybę pardavė. Gautieji pinigai su- 
smukdė visą jo gyvenimą: puolė jis doroviškai, 
girtavo tol, kol pinigų užteko, o po to nusižudė.

Anglijoje
Brangakmenį iš auksakalio sūnaus nupir

kęs Francois Beaulieau spruko Anglijon. Jis ti
kėjosi ten lengvai jį parduoti. Bet visos pastan
gos ilgai užtruko. Prabėgo daug metų. Pasibai
gė visos jo sutaupos. Saugodamas briliantą, 
Beaulieau badmiriavo tol, 
badu.

1830 m. tą deimantą 
Tomas Henry Hope. Jam
beveik pusdykiui: tik už 18.000 angliškų svarų 
sterlingų. Tik istorija lordo Henry Hope gyve
nime jokių didesnių nelaimių nepastebėjo. Tie
sa, kiek žinia, jis tuo deimantu niekada nebu
vo pasipuošęs. Todėl ištisą septyniasdešimt 
metų tas brangakmenis tylėjo.

Tačiau vos tik T. Hope sūnus lordas Fran
cis Hope paveldėjo tą piktąjį deimantą, tuoj 
pradėjo reikštis keršto kupinas jo charakteris. 
Francis Hope įsimylėjo ir vedė anais laikais 
dieviškai gražią, labai žymią, didžiai talentin
gą dramos teatro artistę May Johe. Bet prasi
dėjo nelaimės, žmona pagimdė kūdikį, bet ne
ilgai juo tesidžiaugė: ji tuoj mirė. Daugiau vai
kų ji neturėjo. Ilgainiui jų santuoką ėmė lydė
ti nelaimės. Nesugyvenimas pasibaigė skyrybo
mis. Ponia May Johe ištekėjo antrąkart. Ir ši 
santuoka neatnešė laimės: antrasis vyras pali
ko ją Japonijoj be draugų ir be pinigų. Po to ji 
išvirto į liguistą alkoholikę. Pagaliau dar 1938 
m. balandžio mėnesį jau senelė May Johe pa
sirodė Niujorke ir kreipėsi į miesto labdarybės 
skyrių, prašydama pašalpos ir pagalbos. Niu
jorke ji pagilau mirė badu.

(Bus daugiau)

Ligi šiol sužinojome, ką Bažnyčia II Va-7 
tfkano S-mo lūpomis kalba apie žmogų: j6 
kilmę, jo prigimtį, jo tikslą ir jo pavyzdį.

Bet to negana. Žmogus iš prigimties yra 
linkęs bendrauti su kitais. Tas bendravimo 
ratas prasideda šeimoje, pereina prie drau- ’ 
gų, bendradarbių, organizacijų ir visos pla
čiosios visuomenės. Ir tie tarpusavio santy
kiai yra gausūs, šiais laikais santykiavimas 
su kitais darosi vis sunkesnis ir painesnis. 
Atsiranda tokių, kurie nepripažįsta nei au
toriteto, nei įstatymų, nei nuosavybės, nei 
kitų santykiavimo normų, kurios, sakysim, 
50 metų atgal, buvo gerbiamos ir šventos.

Didžiausia tt> pakrikimo klaida bus ta, 
kad žmogus yra paliovęs gerbti pats save 
kaip žmogų ir taip pat gerbti kitus tokiu 
pat mastu. Toji pagarba žmogui plaukia ne 
iŠ techninės pažangos ir medžiaginio gerbū
vio, bet iš paties žmogaus dvasinio orumo 
pilnybės. Jei žmogus yra išsekęs dvasiniai 
ir moraliniai, pametęs visą savo orumą, jis 
yra tik tuščia statinė, kuri gali padaryti 
daug triukšmo, bet savo tuštumu nieko ne
vilioja. Tad visai nenuostabu, kad tiek daug 
žmonių yra pasimetę asmeniniuose ir 
daliniuose -bendravimo klausimuose, 
jaučiasi ir patys visų atstumti.

II Vatikano S-mas ypatingai kreipė
mesio į sveikatą ir vispusišką žmonių ben
dravimą, kuris šiais laikais ir būtinas ir ne- 
išvąengiamas. Jis kalba:

„Dievas,kuris tėviškai rūpinasi visais, 
norėjo, kad visi žmonės sudarytų vieną šei
mą ir broliškai traktuotų vieni kitus. Juk 
visi yra sukurti pagal atvaizdą Dievo, kuris 
padarė ‘iš vieno visą žmonių giminę, kad 
apgyvendintų visą žemės paviršių' (Apd. 
17, 26), ir kuris pašaukė visus į vieną ir tą 
patį tikslą, tai yra į patį Dievą. Todėl Dievo 
ir artimo meilė yra pirmasis ir didžiausias 
įsakymas. Šventasis Raštas moko, jog nega
lima Dievo meilės atskirti nuo artimo mei
lės... Kasdien augant žmonių tarpusavio 
nepriklausomybei ir vis labiau besivieni
jant pasauliui, šis įsakymas įgauna vis di
desnę svarbą“. ,

„Dar daugiau: kai Viešpats Jėzus mel
džia Tėvą, kad ‘visi būtų viena... kaip ir 
mes esame viena' ir atskleidžia horizontus, 
neprieinamus žmogaus protui, jis leidžia 
pamatyti panašumą t'arp Dievo asmenų vie
nybės Trejybėje ir Dievo vaikų vienybės 
tiesoje ir meilėje. Tai parodo, jog žmogus 
gali save visiškai surasti tiktai nuoširdžiai’ 
pats save atiduodamas kitam“.

Iš tų žodžių aišku, kad kiekvienas žmo
gus mums yra paties Dievo mums duotas 
brolis ir mūsų su visais santykiavimo pa
grindas yra meilė, nuoširdumas ir atsidavi
mas.

...Aš susijungsiu su tavimi teisingumo ir 
teisės, meilės ir atlaidumo ryšiu.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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BALTU ISTORIJOS
PARODA STOCKHOLME KITI RAŠO

Rašo J. Vidzgiris

Sausio 19-31 Stockholme Švedijos valsty
biniame archyve buvo surengta septynių 
amžių baltų istorijos paroda. Joje buvo iš
statyta keliasdešimt unikalių rašytinių do
kumentų, senų žemėlapių, brėžinių ir nau
jesniųjų laikų nuotraukų. Visa istorinė 
medžiaga apie Baltijos kraštų istoriją nuo 
1201 iki 1936 metų. Paroda surengta ryšium 
su simpoziumu, kuriame buvo svarstomi ak
tualūs baltiškųjų archyvų klausimai. Jos 
tikslas buvo parodyti, kokia gausi ir ver
tinga istorinė medžiaga sukaupta ir saugo
ma centriniame švedų archyve. Parodos 
eksponatai beveik išimtinai lietė tą Balti
jos kraštų dalį, kuri savo metu buvo švedų 
valdoma.

•Pats seniausias eksponatas buvo popie
žiaus Inocento III raštas Livonijos vysku
pui Albertui, rašytas 1201. IV. 19, kaip ku
nigai turi mokyti lybius tikėjimo tiesų. Ki
ta įdomi retenybė — imperatoriaus Fridri
cho II raštas, kuriuo 1226 m. patvirtintos 
kardininkų privilegijos. Yra išlikusi ir 1255 
m. sutartis kurią po nepavykusio sukilimo 
Oeselio salos gyventojai pasirašė su vokie
čių ordinu. 1346 m. Danijos karalius Val
demaras ordinui pardavė Estijos kunigaikš
tystę ;— dabartinės Estijos šiaurinę dalį. 
Spaudai išdalintoje parodos apžvalgoje ren
gėjai nurodė, kad šitas senas dokumentas 
primena panašų mūsų laikų atvejį, kai 1940 
m. Stalinas už 7,5 mil. aukso dolerių atpir
ko iš Hitlerio susitarimu perleistą Lietu
vos teritorijos ruožą.

Švedijos karaliaus Eriko XIV raštu pa
žadėtoji Talino miesto apsauga 1561 m. bu
vo švedų įsigalėjimo Baltijos erdvėje pra
džia. Švedų spiriami rusai 1583 sudarė karo 
paliaubas, kurios buvo pratęstos iki 1590. 
Išlikę dokumentai rodo, kad jau ir anuomet 
tarptautinės derybos sunkiai vykdavo. Nė 
viena pusė nesutiko vesti derybų kitoje pu
sėje, todėl buvo pastatytos dvi palapinės 
viena prie kitos ir derybininkai sėsdavo 
prię..derybiĮ stalo, pasilikdami savoje „pu
sėje“.,

Karolis IX pradėjęs karą su Lietuva- 
Lepkija. savo kariuomenėn traukė estų 
valstiečius, kurie už tai iš baudžiauninkų 
virsdavo laisvais žmonėmis. Tai matyti iš 
karaliaus švedų . vietininkui Estijoje 1605 
suteiktų įgaliojimų. Yra išlikęs aktas, ku
riuo Gustavas H Adolfas įsteigė Tartu uni
versitetą 1632. Kiti švedų laikotarpio do
kumentai lietė Narvos apsupimą 1700, Ry
gos kapituliaciją 1710, švedų valdžios ga- 
lą.jgžl. (Nystado taika).

Mūsų laikus liečiančių eksponatų tarpe 
pažymėtini Švedijos užsienio reikalų mi
nisterijos aplinkraštis, dėl Estijos ir Latvi
jos pripažinimo ir (pirmojo pasiuntinio ski
riamieji raštai iš 1921 m. Tuometinės Bran- 
tingo vyriausybės aprobuotoje kalboje, ku
rią pasakė Švedijos pasiuntinys, kreipda
masis į Estijos prezidentą Paetsą, išreikšti 
„Švedijos, karšti jausmai estų tautos did
vyriškai kovai už nepriklausomybę ir lais
vę“.' Nuotraukomis pavaizduoti Švedijos 
karalių Gustavo V ir Gustavo Adolfo vizi
tai Estijoje 1929 ir 1932 m. Buvo išstatytas 
seniausias Dagoe salos žemėlapis (1593), 
1704 apsiaustojo Dorpato planas ir kt.

Paroda palietė tik mažą dalelę istorinės 
medžiagos, švedų archyvuose saugoma 
daug įdomių ir vertingų dokumentų, kurie 
tiesioginiai liečia Lietuvą. Iki šiol niekas jų 
sistemingai nenagrinėjo. Švedijos valstybi
niame archyve dirba keli estų ir latvių dar
buotojai, bet nėra lietuvio. Pastaraisiais 
metais čia trumpai lankėsi pora istorikų iš 
Vilniaus. Galima spėti, kad Lietuvos istori
kai puikiai žino ar bent nujaučia čia saugo
mų šaltinių vertę, tačiau prie jų prieiti 
jiems kliudo ta pati letena, kuri visą kraš
tą priespaudoje laiko.

KOMPOZICIJOS KONKURSAS
Gydytojų korporacijos Fraternitas Li

thuania New Yorko skyrius skelbia kon
kursą melodijai, kuri būtų sukurta Birutės 
Pūkęlevičiūtės premijuoto eilėraščio „Pas
kutinis birželis“ žodžiam.

Konkurso sąlygos
Melodija turi atitikti eilėraščio dvasią.
Ji turi būti harmonizuota keturių balsų 

chorui Su piano palyda, skambi, nesudėtin
ga, kad galėtų ją atlikti eilinis choras.

Už- geriausią kūrinį korporacija skiria 
500 dol. Jei, komisijos nuomone, nė viena iš 
atsiųstų kompozicijų neatitiktų skelbiamų 
sąlygų, — premija nebūtų skiriama.

Konkurse gali dalyvauti bet kuriame 
krašte gyvenąs ir bet kurios tautybės mu
zikas. Pagal pageidavimą išverstas į anglų 
kalbą eilėraštis gal būti gautas pas konkur
so skelbėjus.

Tas pats autorius gali dalyvauti su kelių 
kompozicijų variantais.

Premijuota kompozicija laikoma korpora
cijos nuosavybe, jos išpopuliarinimu rūpi
nasi organizacija.

Konkursas pasibaigia 1973 rugsėjo 1.
Kūriniai siunčiami šiuo adresu: Dr. Vac

lovas Paprockas, 85-13 105th Street, Rich
mond Hill, N. Y. 11418. Kompozicijos pasi
rašomos slapyvardžiu. Atskirame uždarame
voke, (kuris pažymimas tuo pačiu slapyvar- spaudoj, 
džiu, turi būti autoriaus vardas, pavardė, Į 
adresas ir telefono numeris.

„Darbininkas“ straipsnyje „Balsas iš Va
tikano“, pasiremdamas katalikų spaudos ži
niomis, rašo, kad sausio 7 d. „popiežius 
Paulius generalinėje audiencijoje pristatęs 
gudų arkivyskupą Stephen Kocisco iš Mun
hall (Pittsburgh) ir trumpai pasakęs, kad 
Ukrainos ir Gudijos katalikai turi teisę pre
tenzijai atsiskirti nuo Maskvos patriarcha
to. Popiežiaus žodžiais, „ukrainiečių ir gu
dai — abeji yra didžiai reikalingi ir turi 
viltį atgauti savo nepriklausomybę ir lais
vę“.

Šis drąsus popiežiaus pareiškimas betgi 
buvo pataisytas.

„Federico Alessandrini, Vatikano spaudos 
šefas, pasiskubino aiškinti, kad popiežius 
tuos žodžius pasakęs „grynai religine pras
me“, ne politine.“

Tai patvirtino ir Teodoronczuk, egzilų 
užs. reikalų ministeris Romoje.

To paties straipsnio pradžioje rašoma:

„The Tablet 1971 spalio 26 rašė, kad Uk
rainos arkivyskupas kardinolas Slipyj, 79 
metų, vyskupų sinode kaltino Vatikano 
diplomatiją tylint dėl Ukrainos rytų apeigų 
katalikų persekiojimo. „Mes esame Vatika
no diplomatijos auka... Mes esame kliūtis 
Vatikano diplomatijai“, kalbėjo kardinolas.

Tais pat metais lapkričio 2 N. Y. Times 
rašė apie ukrainiečių katalikų nepasitenki
nimą, kad rytų apeigų katalikam ukrainie
čiam nepripažįstamas patriarchatas, atski
ras nuo Maskvos.

Ukrainiečiai tokioje padėtyje pasirinko 
akcijos kelią. Kardinolas Slipyj paskelbė 
Ukrainiečių vyskupų sinodą. Nors Vatika
nas laikė jį nelegaliu, ukrainiečiai vysku
pai su tuo nesutiko.“

Ir užbaigiama:

7
„Nors ukrainiečiai, kurie Amerikoje turi 
vyskupus, negauna atskiro patriarchato 

(jie yra Vatikano kongregacijos rytų baž
nyčiom žinioje), tačiau popiežiaus žodžiai 
jau yra dalinis laimėjimas.“

„Dirvoje“ Nr. 1 E. čekienė rašo apie Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondo išleistą, dr. 
A. Geručio redaguotą knygą „Lithuania 
700 years“. Iš to straipsnio sužinome apie 
nepaprastą tos (knygos pasisekimą. Jau iš
parduotos dvi laidos ir ruošiama trečioji. 
Ja domisi ne tik bibliotekos ir mokslo žmo
nės, bet ir senesnės kartos ateiviai ar jų at
žalos. Pa v.,

„Prieš porą savaičių leidykla gavo laiš
ką, kuriame rašoma, kad The Johns Hop
kins University, Baltimore, Md. biblioteko
je lietuvių kilmės tėvas rado „Lithuania 
700 Years“ ir susidomėjęs parsinešė namo. 
Sūnus, norėdamas padaryti tėvui malonu
mą, knygoje radęs leidyklos adresą, prašo 
galimai greičiau atsiųsti, kad gautų dar 
prieš Kalėdas, nes norįs tėvui įteikti kaip 
Kalėdų dovaną.

Panašių laiškų leidykloje ir Lietuvos Ne
priklausomybės archyvuose yra sukrautos 
storos bylos. Tai mūsų išeivijos lietuviško 
gyvenimo tylus ir nuolatinis judėjimas, ku
rio niekas negirdi, niekas nemato, bet jis 
vyksta, palikdamas gilius tautinius pėdsa
kus svetimuose kraštuose.“

Patyrimas rodo, kad šia knyga esama su
sidomėjimo ir Anglijoje. Tik, gaila, mažai 
kas apie ją težino. Iš tikrųjų lietuviai ir jų 
organizacijos galėtų ją paskleisti po Angli
jos viešąsias bibliotekas ir mokslo įstaigas 
šalia „Encyclopedia Lituanica“, nes geres
nio veikalo apie Lietuvą anglų kalba iki 
šiol nėra.

„Draugas“ Nr. 3 turi rašinį apie Imigra
cijos muziejų New Yorke.

„šį rudenį New Yorko mieste, Liberty sa
loje esančioje Laisvės statulos bazėje, pre
zidentas Nixonas per visas JAV nuskambė
jusiose iškilmėse atidarė Imigracijos mu
ziejų. Atidarymo iškilmėse teko dalyvauti 
keliems Lietuvos Vyčių ir BATUNO organi
zacijų lietuvių veikėjams, kur didžiam jų 
nusivylimui patirta, kad lietuvių skyriaus 
muziejuje nėra. Muziejuje vietos neatsira
dę lietuviams, Amerikai atidavusiems treč
dalį savo tautos, tą indėlį nesiteikiant nė 
gausesniais eksponatais atžymėti.“

Lietuvių Televizijai kovo 26 d. sueina ly
giai 7 metai. Tai didelis amžius, nes nesiti
kėta, kad tiek brangiai kainuojanti progra
ma galės ilgai išsilaikyti. Rėmėjai ir auko
tojai kasmet vis dar sutelkia daugiau kaip 
24 tūkstančius dolerių, ir duodama 52 pro
gramas. Daugiausia jose dalyvavo jauni
mas, ypač Lietuvos Vyčiai, Aldutės, Mar
quette Parko lietuvių parapijos ir keletas 
solistų. Daugiausia rūpesčių turėjo LTV 
įkūrėjas T. Siutas.

Ateinantis metinis LTV susirinkimas bus 
lemiantis: jei atsiras žmonių, norinčių dirb
ti. tai programa bus. nes T. Siutas, įsijun
gęs į savo studijos darbus, jau negalės prie 
LTV prisidėti.

Lietuviai kunigai, dirbantieji parapijose, 
gaus visas pašalpas ir stipendijas, kaip ir 
kiti kunigai. Chicagos arkidiocezija pakėlė 
2% algas mokyklų mokytojams, kurių esa- 
ma 4.230.

i šiemet yra Operų metai. Chicagoje jų 
Nepremdjuoti kūriniai negrąžinami, ne- ’ bus net 5. Trys spektakliai „La Boheme“ 

bent iš anksto būtų pareikštas autoriaus ” ** - ” ’ ’ ’ * 
pageidavimas grąžinti.

Konkurso jury komisija sudaroma iš pen
kių asmenų. Jos sąstatas bus paskelbtas

Dėl tokio skyriaus nebuvimo kaltinamas 
mūsų veiksnių nesusigiedojimas. Tačiau 
esą padaryta žygių, kad bent aetity lietu
viai tame muziejuje būtų atstovaujami.

Dvi lietuvaitės buvusios nuplaukusios į 
Liberty salą, apžiūrėjusios muziejų ir turė
jusios pasikalbėjimą su jo kuratorium E. 
Kalllop.

„LB atstovės muziejuje užtikusios tris 
eksponatus, kurie buvę pažymėti kaip at
vežti iš Lietuvos. Tai būta 1

Gyd. Korp! Fraternitas 
Lithuanica N. Y. skyrius 

maldaknygės, rankų darbo skaros ir stik
lui pjaustyti peiliuko. Šie eksponatai mu
ziejui buvę padovanoti paskirų asmenų, kai 
kuriems neturint nė lietuviškos pavardės. 
Muziejuje neišstatytas, bet muziejaus va
dovybės turimas dar vienas eksponatas, — 
tai iš Lietuvos atsivežtas vyno puodukas, 
kuris naudojamas žydų rituale. Atstovės 
pasigedusios eksponatų, randamų kitų tau
tybių skyriuose.

Muziejaus vadovybė pageidauja daugiau 
lietuvius ateivius reprezentuojančių ekspo
natų. Lietuvišką kolekciją norėtų ji papil
dyti ir eksponatus periodiškai pakaitalioti. 
Dabartiniu metu, muziejui vietos stokojant, 
lietuviams gauti savo Skyrių vilties nėra. 
Tačiau planuojama muziejų plėsti ir tokiu 
atveju galimybės turėti mums savo skyrių 
būtų palankios.“

Pagaliau paduodama keletą faktų apie 
patį muziejų.

„Muziejus pradėtas organizuoti 1954 me
tais prez. Eisenhowerio vyriausybės laiko
tarpy. 1962 m. padėtas kertinis akmuo, o 
1972 m. muziejus oficialiai atidarytas. Prie 
muziejaus įkūrimo prisidėjusios 70 su vir
šum organizacijų ir visa eilė pavienių ame
rikiečių. Muziejaus įstaigoje dirba lietuvai
tė Mariane Grybauskas, kurios mama te- 
beprenumeruoja lietuvišką spaudą. Savo 
ruožtu ši lietuvaitė pažadėjusi LB atsto
vėms taiką.“

„Darbininkas“ Nr. 2 įsidėjo J. Veruso 
straipsnį apie Vatikano ir Lenkijos santy
kius. Jame rašoma, kad Romoje lankėsi 
Lenkijos kardinolai Wyszynskis ir Wojty- 
kas padėkoti popiežiui už įsteigimą vysku
pijų vokiečių užimtose žemėse iki Oderio- 
Neissės linijos ir kartu išsiaiškinti galimy
bes diplomatiniams santykiams tarp Len
kijos ir Vatikano sunormuoti.

„Vyskupai, be abejonės, reikalauja, kad 
būtų garantuotas laisvas religijos moky
mas, laisvė įvairiom diocezinėm ir tautinėm 
katalikų organizacijom, didesnė laisvė ka
talikų spaudai. Yra ir kitų, mažesnės apim
ties klausimų. Buvo manoma, kad atvykusi 
Lenkijos hierarchijos delegacija svarstys su 
Šv. Sostu visų tų problemų sprendimą, kad 
galėtų tartis su valdžia jau ne savo, o Šv. 
Sosto vardu. Vėliau turėtų į Romą atvykti 
minimų klausimų aptarti oficialūs valdžios 
atstovai (kalbama apie atvykimą Skrzyns- 
kio, religijos reikalų departamento direkto
riaus). Tai būtų dar tik modus vivendi, o 
ne konkordatas pilna t'o žodžio prasme.“

Lenkų valdžia į susitarimą žiūrinti palan
kiai. Jos reikalavimai esą tokie:

1) episkopatas turi pripažinti neliečia
mą realybę — socialistinę Lenkijos sistemą 
ir jos užsienio (bei vidaus politiką;

2) valstybė pripažįsta pastovią katalikų 
Bažnyčios Lenkijoje padėtį ir jos socialinę 
vert'ę, mokant tikinčiuosius dorovės dės
nių.“

Nors kai kas į tokio susitarimo garantijas 
iš valdžios pusės žiūri skeptiškai, bet „ju
dėjimas“ vyksta iš abiejų pusių.

„Patys lenkai, kurie labai nori Vatikano 
ir Lenkijos suartėjimo, tvirtina, kad Len
kijos valdžia esanti kitokia, negu kitų rytų 
Europos valstybių: ji skaitosi ir turi skaity
tis su tautos religingumu ir su Bažnyčios 
role išlaikyti ir palaikyti tautinę vienybę. 
Lenkijos Bažnyčia yra pozityvi jėga tauti
nei krašto sąmonei palaikyti ir stiprinti. O 
tai esąs pozityvus įnašas į tautos gyvenimą, 
kurį vertina ir komunistinė, tačiau lenkiš
ka, vyriausybė.

Pagyvensime, pamatysime, kas iš viso to 
išeis.“

Po Chicagos dangum

i k

Marijos Mokykloj praėjo su pasisekimu ir 
sutraukė apie 3.000 žiūrovų. Nauji veidai, 
nauji talentai. Apie meninį lygį tegu kalba 
menininkai. Opera Co. išlaikė savo egzami
ną. Dabar lauksime Chicagos Lietuvių Ope
ros „Carmen“. kurioj susitelkę senieji dai
nininkai, nors yra ir jaunųjų, kaip Gina

VYSKUPAS MASKVOS TARNYBOJE
Romos dienraštis „II Tempo" 1972 m. nr. 

311 pirmam puslapy per tris skiltis straips
niui duoda antraštę „Vyskupas caro dvare“.

Žurnalistas Giovanni Bensi aprašo, kaip 
Avellino diecezijos generalinis vikaras vys
kupas Ferdinando R««eulli ir Italijos kata
likiškos organizacijos (Acli) svarbus šulas 
Vittorio Villa lankėsi Sovietų Sąjungoj, Lie
tuvoj ir Latvijoj, ir kas iš'to išėjo.

Abu iškilieji „maldininkai" leidosi į šią 
kelionę vedami vieno tikslo — pažinti Lie
tuvos ir Latvijos katalikų padėtį, tikėjimo 
išpažinimo laisvės galimybes. „Maldingos 
kelionės vaisius — vyskupo pokalbis su so
vietinės agentūros Novosti pareigūnais. Šis 
pokalbis ištisai jau skelbtas kaip apsigyni
mas prieš kaltinimus, kad Sovietų Sąjun
goj varžoma tikėjimo laisvė. Italo vyskupo 
svarbiausias teigimas: „Visa tai, ką paži
nau ir mačiau, man leidžia preciziškai tvir
tinti, kad Sovietų Sąjungoj respektuojama 
sąžinės'ir tikėjimo laisvė, kad krašte nėra 
jokios intoleracijos religijai“.

Straipsnio autorius pastebi, kad garbin
gieji svečiai lankėsi katalikiškos Lietuvos 
miestuose Vilniuje ir Kaune, o Latvijoj, kur 
taip pat yra šiek tiek katalikų, buvo priim
ti Rygoj. Kadangi kelionę organizavo ko
munistinė organizacija „Italia-URSS“, ne
sunku suprasti kokiose sąlygose vyko jų 
kelionė ir tyrimo galimybės. Žurnalistas 
pastebi, kad toks vyskupo ir katalikų or
ganizacijos vado vizitas ir vėlesni komenta-

LIETUVOJE
MIRĖ O. MICIUTĖ

Vasario pradžioje mirė žinoma Vilniaus 
krašto poetė Ona Miciutė.

Buvo gimusi Vilniuje 1909 m. 1932 m. 
pradėjo studijuoti Vilniaus universitete, 
aktyviai dalyvaudama lietuvių studentų 
kultūrinėje veikloje. Tuo pačiu metu pasi
rodė ir pirmieji jos eilėraščiai. 1938 m. iš
leido eilėraščių rinkinį „Žiburiai pelkėse“, 
kuris Lietuvoje buvo teigiamai įvertintas.

ŽVAKIDŽIŲ PARODA

Istorijos-etnografijos muziejuje suruošta 
„apšvietimo pramonės“ paroda. Išstatyta 
apie 200 darbų — stovai balanoms, žibin
tai, žvakidės, karietų žibintai, sietynai.

Atskirą grupę sudaro „balanos gadynės“ 
eksponatai, gal ir nepasižymintys menine 
bei technine išmone, drožyba, užtat puikiai 
atspindintys varganą lietuvių baudžiaunin
kų buitį.

KAIP PATEKTI Į SANATORIJĄ?

Šilalės rajono „Naujo gyvenimo“ kolūkio 
melžėja Marcė Gečienė praėjusiais metais 
iš kiekvienos karvės primelžė po 3.200 kg 
pieno.

Už gerą darbą kolūkio valdyba paskyrė 
melžėjai kelialapi į Birštono sanatoriją.

PIRMIEJI MILIJONIERIAI

Vyšniūnų kolūkio pirmininkas P. Alekna
vičius atsiskaitiniame susirinkime kolūkie
čiams pranešė naujieną: į penkmečio tre
čiuosius ūkis įžengė milijonieriumi. Nors 
praėjusieji metai pareikalavo daug sunkių 
išbandymų, visos gamybos šakos davė pel
ną ir pirmą kartą kolūkio istorijoje gauta 
1 milijonas 50 tūkstančių rublių pajamų.

IŠVYKO Į KAZACHSTANĄ

(Valstybinis filharmonijos kamerinis or
kestras, vadovaujamas S. Sondeckio, išvy
ko gastroliuoti į Kazachstaną ir vidurinę 
Aziją. Į jų programą įtraukti ir M. K. Čiur
lionio kūriniai.

Čapkauskienė. Liudas Stukas ir kt. Daly
vaus Puodžiūno baleto studijos mokiniai ir 
Donelaičio vaikų choras.

Sportininkai jau tikrai.vyks šią vasarą į 
Europą. Neseniai buvo visų sporto šakų pir
mininkų susirinkimas pas p. Rudžius, ku
riame visi reikalai aptarti. Išvykos k-to 
pirm, išrinktas Ant. Rudis. Puiku, kad lie
tuviai sportininkai atgaivino savo veiklą.

Lietuvių Prekybos Rūmai vasario 14 d. 
LN paminėjo Vasario 16 d., kurioje sveiki
nimo žodį tarė garbės konsulas J. Daužvar- 
dienė, pagrindinę kalbą pasakė Alto vice- 
prez. T. Blinstrubas. Po to buvo gražios 
vaišės. Šiemet pirmininku direktorių posė
dy išrinktas Petras Vilkelis, kuris neseniai 
lankėsi Lietuvoje. Rūmai paskyrė Altui Va
sario 16 d. proga 50 dol.

Mokyklų pasirodymas įvyks kovo 18 d. 
Jaunimo Centre. Jį ruošia LB Vidurio apy
gardos švietimo komisija. Visos lituanisti
nės mokyklos dalyvauja su savo progra
momis.

Lietuvių Tautinių Kapinių reikaluose vėl 
kažin kas netvarkoje. Vasario 3 d. susirin
kę direktoriai nutarė sušaukti visuotinį 
sklypu savininkų susirinkimą kovo 11 d. 
Praėjusis sausio 21 d. susirinkimas buvo 
audringas ir nebaigtas.

Bal. Brazdžionis 

rai prisideda tik prie komunizmo akcijos 
vis daugiau klaidinti Italijos katalikus.

Giovanni Bensi pastebimai yra susipaži
nęs su okupuotos Lietuvos padėtim. Jis la
bai aiškiai vyskupui Renzulli ir jo bendra
keleiviui primena, kodėl jie Lietuvoj neuž
klausė apie tikėjimo kankinių — vyskupų 
M. Reinio ir V. Borisevičiaus — likimą. Pir
masis mirė Vladimiro kalėjime 1963 lapkri
čio 8, o antrasis buvo sušaudytas 1947. De
ja. apie juos nenorima kalbėti ne tik Sovie
tų Sąjungoj, bet ir pačiame Vatikane.

Toliau žurnalistas primena vysk. J. Ste
ponavičiaus areštą, Vilniaus vyskupijos 61 
kunigo prašymą Brežnevui ir Kosyginui, 
kad ganytojas būtų paleistas, tų kunigų to
limesnį likimą. Vysk. Renzulli galėjo pasi
teirauti ir kito savo kolegos vyskupo V. 
Sladkevičiaus likimo — kur dingo po areš
to prieš dešimt metų?

Šviesdamas italus skaitytojus, straipsnio 
autorius mini kun. J. Zdebskio, kun. P. 
Bubnio bylas, Vilniaus katedros pavertimą 
priešreliginiu muziejum, Batakių, Gaurės 
ir Sangrūdos bažnyčių paslaptingą sudegi
nimą ir draudimą atstatyti. Žurnalistas pa
stebi taip pat, kad įvairūs susideginimai ir 
demonstracijos Lietuvoj sugebėjo atkreipti 
viso laisvojo pasaulio dėmesį. Deja, iškilieji 
„piligrimai“ nesusiprato apie tai pasitei
rauti krašte, kur visa tai vyko.

.Darbininkas“ Nr. 1

PAGAUNA DAUG ŽUVIES
Sausio mėnesį prasidėjo gerai [žuviniuo

se Daugų žuvininkystės ežeruose žūklės se
zonas.

Lieluko ežere kasdien pagauta po 200-400 
kg žuvies; žižmos ežere — po 500-700 kg 
karšių.

Svetaus ežere, kuris skirtas intensyviam 
žvejojimui, pirmoje valkšnoje pagauta pen
kios tonos karpių, karosų ir lydekų. Svetur 
ko ežere pagaunama po 100-150 kg žuvies 
kasdien.

VILNIAUS OPEROS TENORAS
Virgilijus Noreika sausio 31 d: surengė 

koncertą R. Berlyne. Viešnagės metu jis 
taipgi atliko pagrindinius tenoro vaidmenis 
G. Puccini „Madame Butterfly“, „Bohemos“ 
ir G. Verdi „Rigoletto“ spektakliuose R. 
Berlyno operos teatruose.

KERAMIKOS PARODA
Vilniuje atidaryta Pabaltijo keramikos 

paroda, kurioje išstatyta visų trijų valsty
bių keramikos dirbiniai. Didžiausia įmonė 
esanti „Latvijos keramika". Lietuvoje vei
kia „Dailės" kombinatas, kurio dirbiniai 
apdovanoti medaliais. Vėliau paroda kel
sis j Rygą ir Taliną.

APIE ŠALIAPINĄ

Buv. Lietuvos operos solistė A. Staskevi
čiūtė „Tiesoje“ (Nr. 37) rašo savo atsimi
nimus apie didįjį rusų dainininką Šaliapi- 
ną, kai jis 1934 m. Kaune „Fausto“ opero
je dainavo Mefistofelį, o jai teko Margari
tos vaidmuo. z j

Be kita ko ji rašo:
„Fiodoras Šaliaplnas nepaprastai mėgo 

rusų liaudies dainas, iš jų, ilgesingų ir jaut
rių, mokėsi meilės tėvynei, žmonėms. Jis 
buvo labai rusiškas dainininkas, nepapras
tai artimas savo liaudžiai, jos lūkesčiams ir 
viltims. Ir paskutiniaisiais dramatiškais sa
vo gyvenimo toli nuo tėvynės metais jis iš
liko artimas savo liaudžiai.“

Ir vis dėlto, įsigalėjus bolševikų valdžiai, 
nors ir nebūdamas caro šalininkas, iš savo 
mylimos tėvynės pasitraukė ir, jos ilgėda
masis, gyveno ir mirė Paryžiuje 1938 m.

POEZIJOS TEATRAS
Kaune gimė naujas kultūros židinys, ku

rį žiūrovai pavadino pezijos teatru. Pirmo
ji jo premjera įvyko Valstybiniame dramos 
teatre. Spektaklio „Gelmių spalvos“ režisie
rius — aktorius A. Matulionis. Pastatymo 
pagrindas — dviejų kauniečių poetų A. Dri- 
lingos ir A. Mikutos kūryba.

Spektaklyje nėra nei uždangos, nei deko
racijų, nei grimų. Vienintelė dramaturginė 
priemonė — gyvas poetinis žodis, o herojus 
— sudėtingas nūdienis žmogus, kuris gyve
na ir jaučia, myli ir kenčia, kurio buityje 
greta ištikimybės dar parodo geluonį ir iš
davystė. Eilėraščių ir poezijos ištraukos at
skleidžia vis naujas gyvenimo spalvas, gili
na ir apmąsto žmogaus jausmų pasaulį. G, 
Kuprevičiaus skambinamos fortepioninės 
interliudijos savitai papildo poetų mintis.

KINAS VILIJAMPOLĖJE
Vilijampilėje pastatytas naujas kino teat

ras „Vilnis“. Kino teatras aprūpintas mo
dernia aparatūra ir turi 400 vietų. Tai yra 
14-tas kino teatras Kaune.

PARODA MASKVOJ
Šiais metais Maskvoje rengiama trečioji 

Pabaltijo respublikų dailės paroda. Tarybų 
Lietuvos dailininkai jos ekspozicijai turi 
pateikti apie du tūkstančius tapybos, gra
fikos. skulptūros ir taikomosios dailės dar
bų.
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AUKOS TAUTOS FONDUI

R. Giedraitis — 5.00 sv.;
J. Venskūnas ir Stravinskaitė — po 0.50 

sv.

(Praėjusiame „E. L.“ numeryje buvo pa
rašyta, kad Tautos Fondui 20,00 svarų au
kojo dr. O. ir J. Mookus. Turėjo būti: dr. 
M. ir J. Mockus.)

Tautos Fondo Ątstovybė

SKAUTISKUOJU KELIU
Broliai, Sesės, Tėveliai ir Rėmėjai, ar vi

si jau pasiruošę į
Šv. Kazimiero šventę 

ir
Kaziuko Mugę“.

Dar kartą pranešam šventės eigą su ma
žais pakeitimais.

šeštadienį, kovo mėn. 3 d. 5 vai. p. p. 
Manchesterio Liet. Soc. klube, 121 Middle
ton Rd.

Iškilminga Sueiga.
(Vadovai jau bus klube 2 vai. p. p. pasiruo
šimui).

Tėveliams ir Rėmėjams dar neišsiskirs- 
ius, tuoj po sueigos šeštadienį

„Kaziuko Mugės“ atidarymas.
Turtinga loterija, klubo šeimininkių „Rū- 

tiečių“ skanūs sumuštiniai ir blynai.
Sekmadienį kovo mėn. 4 d. 11 vai. punk

tualiai toj pačioj klubo salėj kun. Kamai- 
tis atnašaus pamaldas į Lietuvių Tautos ir 
Skautų-čių Globėją šv. Kazimierą.

Po pamaldų „Kaziuko Mugės“ tąsa. Kvie
čiame visus prijaučiančius kuo skaitlin- 
giau dalyvauti. Lauksime!

ps. J. Traškienė, Rajono Vadeivė

DONAS
BLYNŲ BALIUS

Kovo 3 d. Šv. Onos Draugija lietuvių klu
be, 345A Victoria Park Rd., E9 ruošia

BLYNŲ BALIŲ.
Pradžia 8 vai.
Įėjimas 50 p.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Šv. Onos Draugijos Valdyba

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 11 dieną (sekmadienį), 17.00 
vai., Sporto ir Socialinio klubo salėje 345A 
Victoria Park Road, E9 įvyks parapijos su
sirinkimas, kuriame bus padaryti praneši
mai iš parapijos veiklos. Bus renkama pa
rapijos vadovybė.

Visi parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

ŠVENTO KAZIMIERO ŠVENTĖ
Sekmadienį, kovo 4 dieną švenčiama 

Lietuvos Globėjo švento Kazimiero Šventė. 
Londono ‘Lietuvių bažnyčia yra pavadinta 
Švento Kazimiero vardu, tad londoniečiams 
tą dieną yra tam tikri lietuviški atlaidai.

Svečias iš JAV jėzuitas kun. J. Venckus 
pasakys pamokslą ir klausys išpažinčių.
Pamaldos bus 11.00 vai. Prieš pamaldas 
procesija. Visi kviečiami šventėje dalyvau
ti.

MANCHESTERIS
PASISEKĘS VASARIO 10 MINĖJIMAS
Vasario 17 d. Manchesterio Liet. Soc. klu

be DBLS Manchesterio skyrius surengė Va
sario 16-tos minėjimą, kuriame buvo prisi
rinkusi pilna klubo salė vietos ir apylinkės 
lietJuvių.

Minėjimą atidarė DBLS skyriaus p-kas 
A. Jeloveckas. Paskaitą skaitė D. Banaitis.

Paskaitininkas savo paskaitoje iškėlė ir 
skaičiais pavaizdavo buvusias Lietuvos 
okupacijas istorijos bėgyje, kurios yra bu
vusios ilgesnės už esamąją ir iš kurios išsi
laisvinsime taip pat, kaip ir iš 'buvusių. Be 
to, buvo iškeltas ir tas faktas, kad lietuviai, 
nors ir negausūs, iš visų okupacijų išsilais
vina vis labiau sustiprėjusią ir užgrūdinta 
dvasia. Tokį reiškinį matome ir dabar.

Trumpą meninę dalį atliko Manchesterio 
„Živilės“ draugovės skautės, padainuoda- 
mos lietuviškų patriotinių dainų. Joms va
dovauja V. Barauskaitė, šiuo metu skautės

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą pakilo 7%.

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
mūsų visos siuntinių kainos 
pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą, užsakydami 
dovanų siuntini savo giminėms 
jau dabar, dar vis už seną kai
ną.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, 
E.2.

TEL. 01 739 8734. 

yra vienintelė meninė pajėga Manchestery. 
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu, šiltus 
ir šaltus užkandžius paruošė Moterų Rate
lio RŪTA narės. Buvo renkamos aukos Tau
tos Fondui.

A. P-kis

NOTTINQHAMAS
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Nottingham© Lietuvių Moterų Draugija 
š. m. kovo 3 d. šeštadienį Lietuvių Klube 
ruošia tradicinį

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ.
Dalyvavimas vyrams — 1,50 sv., mote

rims pusė kainos.
Pradžia 7.30 vai.
Prašoma registruotis jau dabar, nes vie

tų skaičius ribotas. Apsimokama užsirašant. 
Registruotis pas bet kurią draugijos val- 
lybos narę.

N. L. M. D. Valdyba

STOKE-ON-TRENT
Buvusiam ilgamečiu! DBLS skyriaus pir

mininkui ir žinomam veikėjui bei paskaiti
ninkui V. Andriuškevičiui kovo 10 d. su
kanka 65 metai.

Sukaktuvininkui linkime geriausios klo
ties.

DERBY
DBLS SKYRIAUS VEIKLA

Š. m. vasario mėn. 17 d. vietos DBLS Der
by'Skyrius surengė kuklų Nepriklausomy
bės minėjimą, į kurį atsilankė gan didelis 
vietos ir apylinkės tautiečių 'bei svečių bū
rys.

Pradėdamas minėjimą, įsk. pirm, trumpai 
apibūdino dienos reikšmę, primindamas, 
kad Vasario 16-tą dieną virš Derby Miesto 
Savivaldybės Namų (Council House) buvo 
iškabinta ir iškilmingai plėvesavo Lietuvos 
Trispalvė. Vėliavos iškėlimui buvo gautas 
specialus leidimas.

Paskaitai buvo pakviestas svečias iš Not
tingham©, kun. A. Geryba. Prelegentas savo 
kalboje davė įvairių pavyzdžių bei parody
mų iš mūsų lietuviškos senos praeities bei 
esamos dabarties. Tai pilna vertingų pa
vyzdžių ir pamokančių žeidžiu paskaita. Ne
nuostabu, kad klausytojai jam atsidėkojo 
šiltomis katutėmis, o sk. pirm, visų susirin- 
kįisiųjų vardu, kalbėtojui išreiškė nuošir
džią padėką.

Po to dar buvo perskaityti 2 puikūs eilė- 
raščiai, kuriuos tai dienai specialiai parašė 
vietos gyventoja K. Strakšienė. Tai tikrai 
pilni gilaus jausmo ir gražūs eilėraščiai. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

Vėliau1 susirinkusieji dar ilgai šnekučia
vosi ir dalijosi įvairiais įspūdžiais. Žinoma, 
buvo ir tokių, kurie į minėjimą dėl asme
niškų ar kitokių priežasčių neatvyko. Gai
la.

: Šiemet, vasario 15 d., mūsų DBLS Derby 
Skyriui sukanka 25-ri metai, šiam jubilie
jui atžymėti skyrius rengia paminėjimą-po- 
bįivį, kuris įvyks š. m. kovo mėn. 31 d. 
Skyriaus nariai ir svečiai, norintieji pobū
vyje dalyvauti, registruojasi pas bet kurį 
Sk. V-bos narį ne vėliau, kaip iki kovo mėn. 
IŠ d., įmokėdami tam tikrą mokestį.

iŠ. m. gegužės mėn. 12 d. įvyksta Skyriaus 
narių metinis susirinkimas, kur, 'be kita ko, 
bus pranešimas iš S-gos Suvažiavimo ir kiti 
Skyriaus reikalai.

J. Levinskas

BRADFORDAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

{Vasario 17 d. vakare Vyties klube susi
rinko apsčiai lietuvių dr bičiulių ne tik iš 
Btadfordo bei apylinkių, 'bet net iš paties 
Londono: tenykštis socialinis klubas suren
gė specialią išvyką, revizituodamas anks
čiau juos aplankiusius tolimo Yorkširo tau
tiečius.

Turiningą ir kondensuotą paskaitą apie 
lietuvių vargus^kovas dėl laisvės ir dabar
tines aspiracijas skaitė vietos veteranas V. 
Ignaitis. Paskaita 'buvo gerai išmąstyta, gi
li ; ir neilga, tad visi ją atidžiai išklausė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jurgis Krasnickas. Redagavo Vincentas 
Liulevičius, išleido Studentų Ateitininkų 
Sąjunga.

,.Jurgis Krasnickas, Muensterio universi
teto studentas, vienas iš energingiausių at
eitininkų organizacijos vadų, žiauriai žmog
žudžių riužudytas 1922 m. spalio 25 d. Ates- 
nykų kaime, netoli Simno, grįžtant jam iš 
Kauno tėviškėn.“

Ši knyga išleista jo 50 metų mirties su
kakčiai atminti. Tiražas 500. Kaina 4 dole
riai. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 1972. 
Leidinys gaunamas pas V. Liulevičių (6540 
So. Campbell Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA).

Antanas Musteikis, „Kiauros rieškučios“, 
romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Spausdino „Draugo“ spaustuvė 1972 
m. Viršelis A. Korsakaitės-Sutkuvienės, 259 
puslapiai, kaina 4,50 dol.

„Antanas Musteikis esteto žvilgsniu ap
žvelgia skaudžių pasikeitimų laikotarpį, 
prasidėjusį Lietuvos okupacijomis ir persi
metusį į Amerikos gyvenimą.“

Meninėje dalyje puikus vyrų kvartetas pa
dainavo tautinių dainų pynę, paįvairintą 
parinktais eilėraščiais ir pasakojimais. Tai 
buvo mūsų tautos kovų, laimėjimų ir ne
gandų trumpa istorija. Jų sukeltą nuotaiką 
tęsė moterų kvartetas, sudainavęs puikių 
ir niekad neužmirštinų dainų. Pasirodo, 
nebeturint' gausių pajėgų, gera valia ir pa
siaukojimu įmanu suburti mažesnius meno 
vienetus, prabylančius darniomis dainomis 
ir sužavinčius lietuviškos dainos išsiilgu
sius tautiečius.

Po trumpos A. Bučio kalbos ir susitelki
mo, prisimenant pavergtą Lietuvą, jautriai 
prabilo Londono lietuvių atstovas p. Bulai
tis, nukėlęs klausytbjus į senesnius laikus, 
kada Anglijos lietuviai taipgi dirbo, orga
nizavosi, lankė vieni kitus. Pasidžiaugęs už- 
megstu Londono ir Bradford© lietuvių ry
šium, linkėjo ir toliau nenuleisti rankų, 
bendradarbiaujant visuomeninėse kultūri
nėse srityse, šiltai kalbėjo ir Bendruomenės 
atstovas S. Kasparas, įvertindamas gražias 
pastangas ir ryžtą.

Sekmadienį itin gausiai lietuvių susirin
ko St. Ann's bažnyčioje išklausyti Mišių už 
Tėvynę. Nuskambėjus Maldai už Tėvynę, 
kun. kapelionas pažėrė minčių apie nesu
stabdomą eiseną į laisvę, kurią pagrindžia 
pats Viešpats, laimindamas dirbančiųjų pa
stangas. Visi sutartinai, vargonams prita
riant, sugiedojo širdis keliančią .^Mariją“ 
giesmę ir mūsų Tautos Himną.

Po to Klube buvo surengtos gausios vai
šės Londono lietuviams. Prie lėkštėmis ir 
balandėliais darbščių šeimininkių, ypač T. 
Groblienės, apkrautų stalų mintimis pasi
dalino nenuilstamas Klubo pirm. St. Gry
bas, A. Bučys, svečiai p. Bulaitis ir S. Kas
paras. Visi priėjo išvados, kad reikia ben
dradarbiauti, nes, tik palaikant glaudžius 
savitarpio ryšius, išsiaiškinami smulkūs ne
susipratimai ir nuomonių Skirtumas..

Dėkingi esame savo svečiams, atvežu- 
siems mums entuziazmo karštį, lietuvišką 
draugiškumą ir gilią Lietuvos ir lietuvių 
meilę.

SUKAKTUVINĖS PAMALDOS

Vasario 4 d. St. Ann's bažnyčioje kun. 
kapelionas paminėjo savo amžiaus sukaktį, 
dalyvaujant labai gausiam skaičiui lietuvių 
ir draugų. Pradžioje nuskambėjo giesmės 
„Tėve mūsų“ 'bei „Malda už Tėvynę“, po 
kurių iš juostelės prabilo sukaktuvininkas, 
perskaitęs „Baigiasi diena“ ištrauką.

Mišių metu solo giedojo mokyt. I. T. Di
ckinson „Avė Maria“ ir „Panis Angelicas". 
Pamokslą angių kalba pasakė lietuvių drau
gas, italų kapelionas kun. Elvio Sforza, pa
minėjęs sukaktuvininko darbą ir talką sie
lovados srityje. Jam pačiam, žymiai vėliau 
atvykusiam, buvę naudinga pasinaudoti jo 
patirtimi bei draugiškais patarimais.

Kun. J. Kuzmickio sukaktuvinei knygai 
„Ištiestos rankos“ pasirodžius, numatoma 
surengti minėjimą Vyties klube.

MIRĖ LAURAS BIEKŠA

Vasario 19 d. naktį, ilsėdamasis lovoje, 
širdies liga ilgokai sirgęs, mirė taurus lie
tuvis savanoris Lauras Biekša. Gimęs 1904 
iri., ilgesnį laiką tarnavo policijoje, visuo
met rūpindamasis savo gimtojo krašto pa
žanga ir saugumu. Gimtoji žemė jam buvo 
vertybė, dėl kurios aukojo savo sveikatą ir 
geriausias pajėgas.

Velionis buvo draugiškas, socialus, nelen
kęs nei lietuvių klubo, nei bažnyčios. Ilga, 
labai varginusi liga aptemdė jo paskutinių 
metų dienas, kai pats gerai nujautė nebe- 
matysiąs daugiau savo gimtojo krašto, žmo
nos ir vaikų.

Vasario 23 d. po gedulingų Mišių St. 
Ann's bažnyčioje a. a. L. Biekša palaidotas 
West Bowling kapinėse tarp senų bičiulių. 
Su velioniu kapinėse atsisveikino kun. ka
pelionas visų lietuvių vardu, kurių eilės 
pamažėle retėja.

Amžiną atilsį.
J. G.

SUSIRINKIMAS

Kovo 17 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Vyties 
klubo salėje, 5, Oak Vilias, šaukiamas 
DBLS-gos Bradford© skyriaus narių ir vi
sų apylinkės lietuvių

SUSIRINKIMAS.

Bus pranešimai ir valdybos rinkimai.
Taip pat bus svarstoma Liet. Namų B-vės 

akcininkų (vietinių) ir pensininkų reikalai 
ir atstovų pasiuntimas į visuotinį suvažia
vimą Londone.

Todėl kviečiami visi susirinkime daly
vauti ir mums visiems aktualius lietuviškos 
veiklos klausimus apsvarstyti.

Bradfordo Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
MINĖJIMAS VECHTOJE

Š. m. vasario mėn. 10 d. Vechtoje, St. Hed
wig Stiff, buvo iškilmingai paminėta Vasa
rio 16 šventė ir Stasio Motuzo 75 metų su
kaktis, to amžiaus jam1 sulaukus vasario 4 
d. Iš ryto 10 vai. prieglaudos koplyčioje bu
vo koncelebracinės mišios, 'kurias atnašavo 
Tėv. dr. Konstantinas Gulbinas ir kun. Pet
ras Girčius, abu pasakę pritaikintus pa
mokslus, vokiškai ir lietuviškai. Per pamal
das buvo giedamos įvairios giesmės. Po pie
tų 16 vai. gražiai išpuoštoje salėje prasidė
jo meninė programa. Minėjimą atidarė ir 

padėką pareiškė valdžiai ir seselėms už lie
tuvių senelių globą kun. P. Girčius. Pa
skaitą apie krikščionių persekiojimą Lietu
voje skaitė vokiškai Tėv. dr. K. Gulbinas, 
ypač iškeldamas naujus tikėjimo persekio
jimo faktus ir tikinčiųjų protestus. Labai 
palankiai apie lietuvius savo kalboje atsi
liepė Carito direktorius H. Watermann ir 
vienas vokietis iš publikos. Miesto propstas 
Nieberding išreiškė pageidavimą, kad jie 
būtų apsaugoti nuo panašaus likimo, kaip 
Lietuva ir kitos rytų Europos tautos. Tą 
pačią dieną buvo suruošta St. Motuzo me
džio drožinių paroda, kurią aplankė daug 
lankytojų, stebėdamiesi drožinių menišku
mu. Protarpiais iš plokštelių buvo galima 
girdėti lietuviškos muzikos ir dainų. Minė
jimas buvo užbaigtas Tautos himnu ir mal
da už tėvynę. Po te sekė vaišės, kurias pa
ruošė prieglaudos seselės, visados remian
čios lietuviškus reikalus. Plačiai minėjimas 
buvo aprašytas vokiškame dienraštyje „Ol- 
denburgische Volkszeitung“,

MIRĖ BRONIUS GOTAUTAS

Nors minėjimas Vechtoje praėjo pakilio
je nuotaikoje, bet jį lydėjo ir liūdesio šešė
lis. Tą pačią vasario 10 d. prieglaudoje mi
rė Bronius Gotautas, didelis Dievo ir žmo
nių mylėtojas, pamaldus žmogus, Tautos 
fondo rėmėjas, žydų gelbėtojas, kalinys ir 
kankinys priešų persekiojimuose. Jis buvo 
gimęs 1901 m. balandžio 15 d. Andriejaičių 
km., Šilalės vai., Tauragės apskr. Palaido
tas 1973 m. vasario 14 d. Vechtos miesto 
katalikų kapinėse. Laidojimo apeigas atli
ko Tėv. dr. K. Gulbinas ir kun. P. Girčius. 
Žydų vardu atsisveikinimo žodį tarė ir ant 
kaipo gražų vainiką padėjo Leonid Olsch- 
wang, tuo tikslu atvykęs iš Bonnos. Br. Go
tautas karo laiku nuo mirties išgelbėjo 
daug žydų, už tai buvo suimtas ir kalintas 
koncentracijos stovykloje.

HAMBURGO LIETUVIAI PAMINĖJO 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĘ

Į gražiai papuoštą muzikos salę susirinko 
apie 300 žmonių šventiškoje nuotaikoje. 
Daugelis mūsų moterų buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Kiekvienas minėjimo 
dalyvis turėjo prisisegęs lietuvišką vėliavė
lę su užrašu Lietuva-Litauen. Minėjimą ati
darė kun. V. šarka. Jis pasveikino vokiš
kai dr lietuviškai visus dalyvius ir išreiškė 
visos Lietuvių Tautos troškimus — teisin
gumo, laisvės ir taikos Lietuvai. Paskiau 
sekė koncertas. Dainavo: Marija Panse, Iza
belė Šrederienė ir jos vyras Herbertas Šre- 
dęris. Su tautiniais šokiais pas mus pirmą
syk pasirodė lenkai ir ukrainiečiai.

Dalia Sakaitė gražiai pasirodė kaip bręs
tanti muzikė-pianistė. Visą programą paly
dėjo fortepionu Hans Kunz.

Lietuviai savuosius mirusius ir žuvusius 
pagerbė atsistojimu ir Lietuvos Himnu. 
Antrą minėjimo dalį sudarė pamaldos, lai
komos už persekiojamą Bažnyčią Lietuvoje 
ir kituose 'kraštuose. Po pamaldų salėje bu
vo jaukus pobūvis su vaišėmis.

Švedija
IŠ ŠVEDIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Vasario 17 į Sollentuną iš Gotlando salos, 
Landbro, Nykoepingo, Stockholm© ir Up- 
psalos suvažiavo lietuviai ir jų bičiuliai 
švedai paminėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę.

Minėjimą, kuris vyko švedų kalba, atida
rė ŠLB v-bos p-kas inž. V. Vilkenas, nu
šviesdamas šiandieninę nepriklausomybės 
šventės prasmę. Po to dr. K. Čeginskas kal
bėjo apie nūdienę lietuvių kovą už valsty
binį savarankiškumą, žmogaus teises ir ti
kėjimo laisvę. Ponia Anita Joenk paskaitė 
iš rašytojo Igno šeiniaus švediškai parašy
tos knygos „Stebuklo belaukiant“ ištrauką, 
kurioje vaizduojama pokario laisvės kova 
Lietuvoje. Prieš tai lektorius J. Lingis da
vė įvadą ir apibūdino I. Šeiniaus kūrybą.

Po minėjimo įvyko ŠLB-nės susirinki
mas, kuriam pirmininkavo inž. K. Gumaus- 
kas, sekretoriavo gyd. O. Vyšniauskienė. 
Valdybos darbų apžvalgą padarė pirm. V. 
Vilkenas. Šiuo metu valdybai yra žinomi 
97 Švedijos lietuvių adresai, tačiau ne visi 
jie tikslūs. Be to, dar kai kurių iš viso ne
žinomi. Valdyba mėgins artimoje ateityje 
nustatyti pilną šiame krašte gyvenančių lie
tuvių Skaičių. Pereitais metais buvo pasiųs
ta 750 kronų auka Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje ir išrūpinta 1.000 kr. parama iš 
Baltų humanistinės draugijos. Ryšium su 
Helsinkio parengiamaisiais pasitarimais 
drauge su Baltų komitetu ir Baltų bendra
darbiavimo grupe paruošti ir išsiuntinėti du 
memorandumai. „International amnesty" 
skyrius Malmo mieste pranešė apie savo pa
stangas padėti sovietų kalinamam sociolo
gui Algiui Statkevičiuii (g. 1927). Valdyba 
tas pastangas remia.

Pranešimą apie bendruomenės kasos sto
vį padarė ižd. A. Jovertas. Gyd. Vyšniaus
kienė perskaitė pereito susirinkimo proto
kolą. Kontrolierius inž. Gumauskas rado 
valdybos vedamas knygas tvarkoje ir savo 
pranešime daugiau dėmesio Skyrė apleis
tam priaugančios lietuvių kilmės kartos 
klausimui. Diskusijose veiklos reikalais 
kalbėjo pulk. O. Urbonas, arch. J. Pajaujis, 
dail. E. Budrys, lėkt. J. Lingis, A. Būgienė, 
E.čeginskienė ir kt. Susirinkimas perrinko 
tą pačią valdybą. Jos adresas: Civ. ing. V.

Vilkenas, Frovigatan 2, 124 45 BANDHA- 
GEN.

Švedijos lietuvių susirinkimą sveikino 
žymus Baltijos bičiulis prancūzas prof. J. 
G. H. Hoffmann, kun. A. Skimutis ir Švedi
jos lenkų organizacija. Po susirinkimo įvy
ko jaukus pobūvis, per kurį surinkta 1.130 
kr. bendruomenės reikalams.

Susirinkimo dalyviai liko giliai dėkingi 
p. p. Takų šeimai už visus patogumus ir 
vaišingą priėmimą savo erdviuose ir dai
liai įrengtuose namuose. Inž. Feliksas Ta
kas yra baigęs Švedijoje prekybos ir radio
technikos mokslus ir sėkmingai reiškiasi 
savo profesijoje.

J. V.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Vėl atėjo mintis pasidalyti keliais žo
džiais su E. Lietuvio Skaitytojais. Liečia 
mūsų jaunimą, kuris kiek paaugęs laukia 
progos kuo greičiausiai atsikratyti tėvų 
„pančiais“ ir skristi kuo toliau iš namų. To
kios progos dažnai susilaukia mūsų studen
tei. Bet kai atsiranda svetimoj aplinkoj, pa
sijaučia vieniši ir pradeda ilgėtis namų. 
Londone mūsų jaunuosius tuoj traukia Lie
tuvių Namai ir Liet. Soc. Sporto klubas. 
Lietuvių, ypač vyresniųjų tarpe, kai kurie 
suranda ne tik moralinę paramą, bet ir prie
globstį. čia neminėsiu pavardžių, bet gra
žu, kai dukra ar sūnus parašo: „...aš bu
vau kviesta, vaišinta, nesirūpink, blogiau
siu atveju, aš galiu kreiptis tai ten, tai čia“. 
Tėvai lengviau atsikvepia, žinodami, kad 
vienišumas nepastūmės 'kur į kampus drau
gų ieškoti, bet patrauks juos į lietuviškos 
šeimos tarpą, ras prieglobstį tarp savų.

Gražų mostą parodė rytiniai Icndoniškiai, 
vasario 17 d. vykdami Bradfordan. Jie ne 
tik paliko bradfordiškei, studijuojančiai 
Londone, mašinoj vietą, bet net mokesčio 
už kelionę nepaėmė. Čia ne tiek svarbi ma
terialinė parama, bet jaunuolei sudarytas 
moralinis įspūdis, kurio neatstos ir 100 sva
rų.

Čia kalbu tik apie 'Londoną. Bet Manches
tery. Leeds, Bradforde dr kitur, kur tik yra 
colleges ir universitetai, rasi ir mūsų stu
dentų. Vieni kalba lietuviškai, kiti ne. Kaip 
sužinoti apie juos? Kaip jiems pranešti, 
kad ir kitur, ne tik Londone, atsiras lietu
viškų šeimų, kurios atidarys duris, pavai
šins, pasiklausys jų problemų.

Tėvai turėtų priminti savo studijuojan
tiems vaikams, kad yra ir daugiau lietuvių 
Anglijoj. Svetimam mieste jie neturėtų 
jaustis vieniši, nes yra žmonių, kurie jų 
lauktų ir priimtų. Ypač tie, kurių vaikai 
atsiranda panašioj padėty kitam mieste.

Todėl patarčiau studentams nesišalinti 
lietuviškų parengimų-minėjimų, nes ten su
tiksite šeimas, kurios atidarys duris, kad 
pasijutę vieniši, galėtumėte rasti savųjų 
tarpe nuoširdumą dr Welcome!

J. Traškienė

„ŠLUOTOS“ HUMORAS

„Kurios kiaulės didesnį priesvorį priau
ga, toms ir įteikiame pereinamąją gairelę 
ir piniginę premiją“.

(Iš pasisakymo)
**•

„Grįžęs iš gamyklos, meistras leidžia lai
ką su vaikais ir juose įrašė teigiamą pėdsa
ką“.

(Iš neparuoštų rankraščių)
**«

„Kad darbininkui, prispirtam ligos, būtų 
suteiktas lengvesnis darbas, reikia admi
nistraciją spirti“.

(Iš paskaitos)

„Rašytojai pavaizdavo našlaičių gyveni
mą, nes jie negalėjo eiti į mokyklą“.

(Iš mokyklinių rašinių)

„Šiuo metu būtina karves šerti pilnais 
žiemos racionais“.

(Iš zootechniko pamokymų)

„Atleistas iš sandėlio tarnybinis šuo „Di
na“.

(Iš sąskaites-važtaraščio)
• ••

„Pravaikštininkų skaičius šiemet jau vir
šijo pernykštį. Didesni daviniai ir iš blai
vyklos. Vadinasi, mes dar pilnai neišnaudo- 
jame slypinčių didelių rezervų“.

(Iš kadrų skyriaus ataskaitos)
• **

„Pamatai karvidei jau buvo pakloti. Bet 
darbas sustojo. Kodėl? Juk abi šalys vieno
dai suinteresuotos užbaigti darbus ir at
švęsti įkurtuves numatytu laiku“.

(Iš neparuoštų rankraščių)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTONE — kovo 4 d., 11 vai., 
St. John's Square. Po pamaldų bus a. a. 
Jono Jankūno ir a. a. Vaciaus Sviders- 
kio antkapių šventinimas.

NOTTINGHAME — kovo 4 d., Šv. Kazi
miere, 11.15 vai., Židinyje.

STOKE-ON-TRENT —kovo 11 d., 11.30 vai. 
(laikas pakeistas), Sacred Heart, Tunstall. 
BRADFORDE — kovo 4 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — kovo 11 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažnyčioje.
BRADFORDE — kovo 18 d., 12.30 v.
HARROGATE — kovo 25 d., 3 v. p. p., St 

Robert's bažn.
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