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Suvažiavimui artėjant
Vienas iš svarbiausių D. Britanijos lietu

vių gyvenimo įvykių yra jungtinis DBLS ir 
Lietuvių Namų bendrovės atstovų ir akci
ninkų suvažiavimas. Tame suvažiavime tų 
organizacijų vadovybės duoda ataskaitas 
už praėjusiais metais nuveiktus darbus; 
DBLS taryba papasakoja savo pastebėji
mus ir pagiria ar papeikia, kas kitų pada
ryta; kontrolės organai praneša veiklos tik
rinimo rezultatus, o iš visų kolonijų suva- 
aavę atstovai išklauso pranešimų, pareiš
kia savo nuomones ir pateikia įvairius pa
siūlymus.

Patyrimas rodo, kad pastarieji (atstovai) 
mažiausia turi progos ir noro suvažiavi
muose pasireikšti. Jie dažniausiai lieka pa
syvūs, užleisdami kalbėtojų tribūnas val
dantiesiems organams arba „prisiekusiems“ 
kalbėtojams, kurie dėl kiekvieno iškelto 
klausimo jaučia pareigą pareikšti nors ir 
ne visada kvalifikuotą nuomonę.

Nebekeliant praėjusiuose suvažiavimuo
se buvusių klaidų ar nesklandumų, šia pro
ga norisi mesti vieną kitą mintį ateičiai.

Pirmiausia būtų labai gera, kad atstovai 
ir akcininkai, prieš vykdami į suvažiavimą, 
gerai susipažintų su DBLS (ypačiai savo 
atstovaujamo skyriaus) veikla ir L. Namų 
bendrovės išsiuntinėta veiklos apyskaita. 
Dažnai susidaro vaizdas, jog atstovas atvy
ko tik pasiklausyti, kas kalbama ar disku
tuojama, kad grįžęs galėtų skyriaus susi
rinkime pranešti, ką girdėjęs ar matęs. Dis
kusijose jis dalyvauja pripuolamai, jei be
sėdint kokia nors mintis ateina į galvą., žy
miai rečiau atstovas praneša, kad jo atsto
vaujama kolonija turi tokius ar kitokius 
pageidavimus, numato atlikti vienokius ar 
kitokius darbus, šiaip ar kitaip žiūri į Cen
tro Valdybos veiklą ir jos ryšius su sky
riais, to ar ano reikalauja iš suvažiavimo ir 
valdomųjų organų.

Jeigu šitaip būtų, jeigu kolonijose rūpimi 
klausimai būtų atstovų gerai išdiskutuoti 
su DBLS skyrių valdybomis ar susirinki
muose, tada mūsų suvažiavimai būtų daug 
našesni ir produktingesni. Tada lengviau iš
spręstume tuos klausimus, kurie metai iš 
metų atidedami ateičiai. Tada atstovai grįž
tų į savo kolonijas gerai informuoti ir ži
notų, kad neveltui sugaištas laikas ir pa
darytos išlaidos.

Labai geras dalykas, kad L. Namų ben
drovės valdyba išsiuntinėtoje apyskaitoje 
šiais metais davė kiek platesnį pranešimą 
apie savo veiklą ir ateities planus. Jeigu ji 
būtų bent keliais brūkšniais tą pranešimą 
dar labiau pasmulkinusi, 'būtų buvę dar 
daugiau medžiagos suvažiavimui pasiruoš
ti. Pranešime, pav., sakoma, kad spaudos 
skyrius gavo naują spausdinimo mašiną 
3.500 svarų vertės, o Sodybos pagerinimai 
gali siekti iki 5.000 svarų. Didelės sumos, 
beveik prilygstančios pradinei šių abiejų 
įmonių vertei. Iš anksto gavę šią informa
ciją, skyriai galės apsvarstyti vietoje kylan
čius spaudos ir Sodybos klausimus ir atsi
vežti naujų idėjų ir apgalvotų pasiūlymų.

Iš Valdybos apyskaitų matyti, kad L. Na
mų b-vė stovi ant tvirto pagrindo. Yra duo
menų galvoti, kad tas pagrindas dar sustip
rės. Todėl susirinkę į savo metinį suvažia
vimą atstovai ir akcininkai turi rimtai ap
svarstyti visas medžiagines ir kultūrines 
galimybes, kad mūsų buvimo šitame kraš
te pėdsakai nepasibaigtų su pirmąja atei
vių karta.

J. Vikis

NEPRIPAŽINTI SĄJUNGININKAI

Tokia antrašte Nevvs-Digest-Itemational 
(Sydney) redaktorius J. P. Kedys išspaus
dino anglų kalba straipsnį Londone leidžia
mame FCI biuletenyje.

Trumpai papasakojęs Sovietų Sąjungos 
atsiradimo istoriją ir jos dabartinę padėtį, 
autorius rašo, kad daugelis žurnalistų ir net 
rimtų politikų galvoja, kad sovietų impe
rializmą vieną dieną nušluos JAV ar Kini
jos armijos. Jeigu taip ir atsitiktų, jeigu 
Sovietų Sąjunga ir būtų Kinijos įveikta, 
tai vistKek ji pasiliktų, tik pasikeistų šiek 
tiek jos ideologija.

Iš tikrųjų išoriniame pasaulyje nedauge
lis žino, kas labiausiai baugina Politbiurą 
ir kas. yra tikrasis priešas, kuris, nors ir 
pralaimėjęs daug mūšių, tikisi laimėti ko
vą. Tas priešas Vakarų pasaulyje yra va
dinamas Captive Nations — pavergtosios 
tautos.

Išvardinęs visas tas tautas, J. P. Kedys 
nurodo, kad iš 350 mil. gyventojų, priklau
sančių Sovietų imperijai, tik 5% yra komu
nistų partijos nariai. Likusais gyventojais 
Kremlius nepasitiki ir persekioja. Nuken
tėjusių skaičius nuo 1971 metų esąs 50 mi
lijonų žmonių.

Po Stalino mirties prasidėjo tyli rezis
tencija, kuri metai iš metų stiprėja. Jau 
prieita prie to, kad slapta spauda platinama 
ne tik kaimuose, bet taip pat Maskvoj. Kau
ne, Kijeve ir net Bolšoj teatre.

PASAULYJE
75% — ŠNIPAI

„The Daily Telegraph“ paskelbė Konf
liktų Studijų Instituto tyrimų davinius, pa
gal kuriuos apie 75% rusų diplomatų esą 
įsitraukę į šnipinėjimą.

Pasirodo, kad įtampos sumažėjimas pa
saulyje neturėjo jokios įtakos į šnipų skai
čių. Jie ne tik nesumažėjo, bet dar padidė
jo.

Anglams 1971 m. ištrėmus 105 rusų žval
gybos tarnautojus, buvo manoma, kad Lon
done buvęs jų didžiausias skaičius, nes 
anglai palaiko artimus ryšius su JAV ir 
skeptiškai žiūri į politinį atoslūgį. Pasirodo, 
apsirikta. Minėtas institutas Skelbia, kad 
visi Vak. Europos kraštai turi panašius 
šnipų skaičius.

Pagal statistikos davinius, Vakarų sosti
nėse (be Anglijos ir Belgijos) dirba 2.146 
Sovietų Sąjungos tarnautojai. Tuo tarpu 
vakariečiai Maskvoje turi tik 369 žmones.

Per paskutinį dešimtmetį sovietų žval

gyba Vakaruose padidėjusi 50%. Ypačiai 
esą susidomėta mokslo ir technologijos ži
niomis, bet neužleistos ir karinės sritys.

LEISKIT NUSIJUOKTI!

Skelbiama, kad Sovietų Sąjunga pristatė 
prezidentą Tito kaip kandidatą Nobelio Tai
kos Premijai gauti. Ta proga „Daily Mail“ 
savo vedamajame (kovo 16 d.) tarp kitko 
rašo:

„Buvo laikai, kada Tito buvo uodas, zir
ziantis į galingos stalininės Rusijos ausį. 
Ko neplyšo dėdė Juozapas, bebandydamas 
nupūsti tą įkyrų, bet nepriklausomą parti
zanų uodą“.

„Daug tankų nuriedėjo į visas puses nuo 
to laiko. Stalinas palaidotas ir suniekintas. 
Ir dabar rusai remia Tito kandidatūrą No
belio Taikos premijai. Jie garbina jį kaip 
didvyrį, kuris „visada stovėjo taiką mylin
čiųjų pusėje“.

„Leiskite nusijuokti. Mes gerai atsimena-

MASKVA
Atrodo, kad dideli miestai neturėtų daug 

keistis. Kiekvienas jų turi savo išorinį ir 
dvasinį veidą, kurie atsistoja prieš akis, 
vos tik ištarus miesto vardą. O vis dėlto, 
pasirodo, jie keičiasi. Ir kai rašytojas Mi
chael Frayn po 14 metų nuvyko į Maskvą 
pabandyti atgauti jam priklausantį hono
rarą (kurio niekad negavo), jis rado ją la
bai pasikeitusią. Tą pasikeitimą jis apra
šo „Observer Review“ kovo 4 d. laidoje.

Kiekvienas didmiestis turi savo kvapą — 
jį turi Paryžius, New Yorkas, jo neišvengė 
ir Maskva. Seniau tai buvo pigaus benzino, 
papirosų, mėsinių pyragaičių ir raugintų 
agurkų mišinys. Dabar — tas kvapas yra 
dingęs. Dingęs kartu su elgetomis, luošais 
karo invalidais ir viešomis spiaudyklėmis.

Eilės prie krautuvių žymiai trumpesnės. 
Žmonės paprašo dolerių, svarų, kramtomos 
gumos, žiebtuvėlių, bet niekas neprašo rū
bų. Gal todėl, kad autorius būdavo visada 
blogiau apsirengęs už eilinius Maskvos gy
ventojus.

Niekas neklausia, kur nori eiti. Muzie
juose ar universitetuose pranyko rimtais

KALANTOS SAVAITĖ

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas 1973 m. gegužės 14-21 d. skelbia RO
MO KALANTOS SAVAITĘ, kuri skiriama 
Lietuvos laisvei atiduotos didžios aukos me
tinei sukakčiai minėti.

Minėjimų programa skelbiama atskirai. 
New Yorkas, 1973 m. kovo 9 d.

Vliko Valdyba

KALANTOS SAVAITĖS PROGRAMA

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to siūlomoji programa ruošiamiems ROMO 
KALANTOS SAVAITĖS minėjimams gegu
žės 14-21 d. d.

Vliko Informacijų Agentūra ELTA pasi
rūpina išleisti autentišką Kalantos nuo
trauką (pernai Elta ją buvo paskolinusi 
„Times“ žurnalui, iš kurio kai kurie lietu
vių laikraščiai buvo ją persispausdinę, ku
ri, kaip tautinė relikvija, turėtų būti kiek
vienoje lietuvių šeimoje. Kalantos paveiks
lą reikėtų įsigyti kiekvienam jaunuoliui, 
pradedant pačiu jauniausiu. Todėl: (a) vi
sų lituanistinių mokyklų ir jaunimo orga
nizacijų vadovybės prašomos pasirūpinti 
atitinkamu paveikslų kiekiu, kad juos ga
lėtų gauti visi mokiniai ir organizacijų na
riai; (b) lietuviai pasistengia paveikslais 
ir 1972 m. Kaune įvykusių didžiųjų de
monstracijų aprašymais aprūpinti savo ko
lonijos kitataučių spaudą, televiziją, radiją 
ir kt. institucijas; (c) visose lietuvių kolo
nijose ruošiamos demonstracijos prieš so
vietus ir reikalaujama Lietuvai laisvės. Į 
demonstracijas kviečiamos ir kitų tautų or
ganizacijos, ypač pabaltiečiai; (d) visose 
bažnyčiose laikomos specialios pamaldos ir 
turimais Kalantos paveikslais aprūpinami 
pamaldų dalyviai.

Todėl visi ir visos lietuviai-lietuvės kvie
čiami iš anksto apsirūpinti Kalantos pa
veikslais. Tuojau siųskite užsakymus ir po 
vieną dolerį už paveikslą jo gamybos ir per
siuntimo išlaidoms padengti. Rašykite šiuo 
adresu: ELTA, 29 West 57th St., 12 fl„ New 
York, NY 10019, USA. (ELTA)

Jau vien tas faktas, kad 17.000 Lietuvos 
gyventojų pasirašė protestą dėl religijos 
persekiojimo, rodo, kaip sunku kontroliuo
ti 95% nepartinių gyventojų.

Autorius baigia tokia išvada: Sovietų Są
jungą pagimdė revoliucija ir revoliucija ją 
sunaikins. Pavergtosios tautos laukia tin
kamo momento. 

me, kuo Sovietų Sąjunga atsilygino „taiką 
mylintiems ir dėl laisvės kovojantiems ven
grams ir čekams“.

„Kuo skiriasi Tito nuo paniekinto Dub- 
čeko ir nužudyto Imre Nagy? Jis yra žiau
resnis ir stipresnis. Jis yra saugesnis savo 
kabių olose (nepatogiose ir tankams priei
ti) ir dėlto ilgiau išsilaikė nepasiektas so
vietų skalikų.

— Jei neįveiki sugrūsti į žemę, tai pa
statyk ant pedestalo — toks yra Kremliaus 
šūkis.“

DRĄSŪS ŽYDAI

Minsko žydas pulk. Efim Davydovičius 
yra antrojo pasaulinio karo veteranas, pen
kis kartus sužeistas ir 15 kartų dekoruotas 
medaliais. Be to, jau pernešęs 4 širdies ata
kas.

Sovietų valdžios didelę nemalonę jis už
sipelnė ne už tai, kad norėtų išemigruoti, 
bet kad paskelbė kovą prieš antisemitizmą, 
kuris plinta Sovietų Sąjungoje. Pagal ofi
cialią versiją jis yra kaltinamas už Tarybų 
Sąjungą šmeižiančių gandų skleidimą. At
seit, esi žydas, sėdėk, kur sėdi, ir nečirš
kėk...

Paskutiniuoju laiku Davydovičius buvo 
priverstinai nugabentas pas psichiatrą. Ma
tomai, norima jį uždaryti į beprotnamį. Pa
darius jo bute kratą, buvo rastas ir toks do
kumentas:

„Įsigijau ginklą, kad galėčiau karinin
kams tinkamu būdu užbaigti gyvenimą, 
jei mano Liga pablogėtų arba iš manęs būtų 
atimtas karininko laipsnis ir pensija“.

Charkovo žydas Kolčinsky, norėdamas 
pagreitinti emigraciją į Izraelį, parašė pra
šymą prezidentui Podgormy ir pasiuntė jį 
per Sovietų ambasadą Londone.

Charkovo policija pagrąsino jį primušti, 
jei dar kartą panašiai pasielgs.

ARKIV. ROBERTS

Paėjusią savaitę sukako 80 metų katali
kų arkivyskupui Roberts, S. J., kuris pla
čiai pagarsėjo viešais pareiškimais, priešta
raujančiais oficialiems Vatikano potvar
kiams.

Arkiv. Roberts skelbia sąžinės laisvę ir 
sako, kad kiekviena vedusiųjų pora yra ly
giai taip pat Dievo globojama, kaip ir po
piežius. Todėl paskutinysis neturėtų vedu
sioms nurodyti, kaip jie turi savo šeimos 
gyvenimą tvarkyti. Jis netiki į popiežiaus 
neklaidingumą ir mano, kad popiežius ne

KEIČIASI
veidais moterys, visada reikalavusios įei
nančius piliečius parodyti pasą.

Pradingo daugelio gatvių ir aikščių pa
vadinimai — jie pakeisti naujais. Atsirado 
aikštė, pavadinta net tokiu gramozdišku 
vardu, kaip „Spalio revoliucijos 50-jų me
tų sukakties aikštė“. Tokios aikštės pava
dinimo dainomis neapdainuosi...

Spauda beveik nepasikeitusi. Atsiradęs 
naujas žurnalas „Reklama“, o muzikos 
žurnalas ką tik išspausdinęs dvi dainas apie 
Leniną ir laimingą gyvenimą Tarybų Są
jungoj.

Dauguma gyventojų Maskvoje jau turi 
didesnius ar mažesnius butus ir nebesima
to skelbimų, siūlančių išnuomoti kambario 
kampą. Aplankęs vieną architektą — pla
nuotoją, autorius buvęs net nustebintas 
jo buto prabanga ir gražiu, suplanavimu.

Naujas dalykas, greičiausia iš Vakarų 
atkeliavęs, tai senienų rinkimas. Ikonas, 
verpstes ir kitokius rakandus, kuriuos ko
lūkiečiai meta lauk, miesto gyventojai per
ka ir jais puošia savo namus. Su senų daik
tų rinkimu atgyja ir bažnyčių lankymas, 
nors nebūtinai religiniais sumetimais.

Maskvos intelektualiniai sluoksniai gyve
na, palyginti, gerai. Kažkokiu būdu gauna 
prekes ir gėrimus iš tvirtos valiutos krau
tuvių ir vaišinasi iki nugriuvimo. Jie mano, 
kad Sovietų Sąjungoje niekas nepagerėjo 
(išskyrus aprūpinimą butais) ir nebijo tai 
sakyti visiems, tik prašo neminėti pavar
džių. Anot vienos senutės, kurios vyras mi
ręs stovyklose, Sovietų Sąjungoje graso ba
das, bet Maskvoje visko užteks.

Žmonės nevengia kalbėti apie samizdat 
ir apie laiką, kuris prasidėjo nuo „Vienos 
dienos“, tai yra nuo pasirodymo Solženy- 
tsino knygos, kuri vadinasi „Viena diena 
Ivano Denisovičiaus gyvenime“. Tai pirmo
ji knyga, kuri, Chruščiovui leidus, pakėlė 
kraštelį stovyklinės uždangos. Ir nuo jos 
pasirodymo prasidėjo nauja „Vienos dienos 
era“.

Restoranuose reikia laukti eilės, jei ne
turi „savo padavėjo“, t. y. padavėjo, kuris 
tave pažįsta, gauna kyšius ir visada be ei
lės aprūpina.

Gatvėse, viešbučiuose ir kitose viešose 
vietose vietiniai įspėja saugotis „gebušni- 
kų“ (KGB), kurių visur pilna. Niekas ne
sistebi, jei vienas ar kitas pilietis gatvėje 
sulaikomas.

Gauti taksį gana sunku. Bet pasitaiko, 
kad už tam tikrą atlyginimą pavėžina pav. 
gydytojai, nes kitaip esą sunku automobi
lį išlaikyti.

Prie Lenino mauzoliejaus vis dar ilgos 
eilės. Einant pro jį, draugas įspėjęs: „Jis 
jau baigia subyrėti. Tur būt. kai jis suby
rės, tai viskas čia subyrės. Šitoji bendruo
menė negali tverti daugiau, kaip 10 metų. 
Ji yra visiškai tuščia“.

Pagaliau autorius pasiryžta rimtai gauti 
savo honorarą. Bet čia įsimaišo rusų sim
bolinė Sofijuška — biurokratizmas. Jis 
siuntinėjamas iš vienos vietos į kitą, kol 
ateina laikas išvykti. Viza daugiau nebe- 
pratęsiama, nes „kiti vizitoriai laukia Mas
kvą pamatyti“. (Autorius matęs dar du tu
ristus lėktuve, kuriuo jis atvyko...)

Laikrodis pratiksėjo paskutines minutes, 
bet honoraro nebuvo. Išvyksta, prisiekda
mas sugrįžti ir atsiimti kas jam priklauso. 
Žinoma, jeigu, gaus vizą...

Ar tokią Maskvą mato kiti keliautojai — 
sunku pasakyti. Į kiekvieną miestą ar kraš
tą galima pažiūrėti iš kitokio taško. Daž
nai Londono ar New Yorko gyventojai ne
atpažįsta savo miesto, kai apie jį skaito so
vietų keliautojo aprašymuose. Ar atpažins 
maskviečiai savo sostinę iš Frayn'o apra
šymo. mes. tur būt, nesužinosime.

Kl.

Se/tfyn/oS DIENOS
— Sovietų aukščiausios tarybos penkių 

narių delegacija atvyko į Londoną. D. Bri
tanijoje jie išbus visą savaitę.

— Viduržemio jūroje Sovietų Sąjungos 
laivynas smarkiai padidintas. Šiuo metu ten 
yra 57 karo laivai, įskaitant 2 didelius krei
serius.

— JAV oro žvalgyba susekė, kad kinie
čiai baigia pasigaminti didžiausią pasauly 
raketą, kuri pasieks taikinius už 7.000 my
lių.

— Islandijos vyriausybei nepavyko per
kalbėti Sov. Sąjungą, kad šitoji paremtų jų 
reikalavimą išplėsti draudžiamą žvejybos 
zoną iki 50 mylių.

— Vengrijoje policija suėmė 41 asmenį, 
kurie dalyvavo demonstracijoje, sąryšy su 
125 m. sukaktimi nuo sukilimo prieš Haps- 
burgų valdžią.

— KGB gavo specialų parėdymą pratęsti 
P. Jakiro tardymą, kuris kaltinamas už per
davimą žinių Vakarų agentams. Jo tėvas 
generolas Jakiras buvo sušaudytas 1937 m. 
Stalino valymų metu.

— Cyril Smith, neseniai išrinktas į Par
lamentą Rochdalyje, pareiškė, kad jis esąs 
parlamentu nusivylęs. Nesą jokios prasmės 
sėdėti ištisą dieną parlamente, klausytis ne
atsakingų kalbų ir įžeidinėjimų, jei žinai, 
kad balsavimas iš anksto nulemtas.

— Jugoslavų rašytojas M. Djilas įspėtas, 
kad liautųsi kritikavęs užsienio spaudoj ko
munistų režimą. Jis už tai jau yra baustas 
du kartus.

— Šiaurinės Airijos gyventojams tiek 
įkyrėjo žudynės ir bombos, kad Ballymur- 
phy miestely iš po nakties ant sienos atsi
rado toks užrašas: „Ar yra gyvenimas prieš 
mirtį?“

— Sąryšy su Britų Technologijos parodos 
atidarymu Pekinge, „The Times“ įsidėjo ke
turių skilčių straipsnį 'kinų kalba.

— Anglijoj praėjusiais metais moks
liniams bandymams buvo panaudota 
5.607.435 gyvuliai (jūros kiaulytės, kralikai, 
žiurkės). Tokiu būdu kas valandą buvo pa
naudota po 600 gyvulių.

— Maskvoje labai pabrango maistas. 
Pvz., už agurką mokama iki 1 svaro. Dau
gely Sovietų Sąjungos provincijų jau nor
muojamas sviesto ir bulvių pardavimas.

— Didelė dalis JAV ginklų, esančių Eu
ropoj, pasirodė su trūkumais. 

gali ignoruoti viešosios nuomonės. „Jei kas 
nors šiandien su popiežium nesutinka, tai 
jis gali jam t'ai pasakyti, kaip šv. Paulius 
pasakė šv. Petrui“.

Arkivyskupas prisipažino, kad jo atviras 
liežuvis sukelia profesinio pavydo dvasdški- 
jos tarpe. Ir papasakojo atsitikimą, kaip 
besimaudantis vyskupas įsižeidė, kai pra
eivis, matydamas jį maudymosi kostiume, 
palaikė už eilinį kunigą...

„Bet gandai, kad kardinolas Heenan ma
ne nustūmė nuo laiptų ir dabar esu luošas, 
yra netiesa. Aš pats ten parpuoliau“...

BREŽNEVO KONSTITUCIJA

Jau nuo 1966 metų Brežnevas yra pradė
jęs ruošti naują Sovietų Sąjungos konstitu
ciją. Ji turėjo būti paskelbta 1967 m., bet 
staiga viskas nutilo.

Praėjusiais metais Kremliaus mitinge 
Brežnevas vėl paskelbė, kad nauja konsti
tucija ruošiama ir dėl jos bus referendumo 
keliu atsiklausta visų gyventojų. Konstitu
cija būsianti nauja „laisvės charta“ ir ji 
turėsianti būti paskelbta per sekantį Parti
jos kongresą 1976 metais.

Bet ir šis pranešimas nebuvo spaudoj 
paskelbtas. Tas rodo, kad eina vidaus kova 
ir kad Brežnevas yra pasiruošęs būti di
desnis genijus, negu buvo Leninas ir Stali
nas.

KAS KANTRESNIS?

Paprastai sakoma, kad moterys yra daug 
kantresnės ir labiau pakelia skausmą, negu 
vyrai. Ypač tai mėgsta pabrėžti pagyvenu
sios ir patyrusios moterys.

Vienoje Kalifornijos sveikatos tikrinimo 
klinikoje buvo, tarp kitko, padaryti kant
rumo bandymai. Dalyvavo 41.000 pacientų
— vyrų ir moterų.

Specialus metalinis įtaisas buvo prijun
giamas prie kulnies. Dvi metalinės lazdos 
spausdavo kulnį iki tol, kol pacientas pasa
kydavo — gana. Didžiausias spaudimas ga
lėjo siekti 50 svarų viename kvad. colyje. 
Tyrimo rezultatai buvo tokie:

Patvariausi pasirodė jauni žmonės iki 30 
metų amžiaus.

Baltieji buvo patvaresni už juodukus, o 
patys silpniausieji — geltonoji rasė.

Vyrai pasirodė daug patvaresni už mote
ris. Net seniausias 70 metų vyras pakėlė di
desnį skausmą, negu stipriausia moteris.

Vidutiniškai vyrai paprašydavo sustoti 
pasiekus 28,7 svarų spaudimą, o moterys
— tik 15,9.

— Vengrijos kariuomenės puškarininkis, 
atsiųstas į Vietnamą taikos prižiūrėti, per
bėgo pas australus.

— Anglijos komunistų partija išleido bro
šiūrą „Time to change course“, kurioje rei
kalauja įsileisti komunistus į darbiečių kon
ferencijas.

— Sovietų žurnalisto žmona Nataša Ni- 
tikin Clerkenwell teisme nubausta sumokė
ti 10 svarų už vaikiškų šliurių pavogimą iš 
krautuvės.

— TV „Panorama“ programoje buvo ro
doma britų komunistų veiklos filmą. Po to 
sekė diskusijos. Bendra išvada — profesi
nės sąjungos ir darbiečių partija Anglijoje 
suka į kairę.

— Parašiutininkas R. Maturin nukrito 
3.274 pėdas, jo parašiutui nedšsiskleidus. 
Pataikė į minkštą sniegą ir išliko gyvas.

— Vakarų Vokietija pasigamino naujus 
tankus, Leopard, kurie važiuoja 40 mylių 
per valandą ir yra modemiškesni už visus 
iki šiol žinomus tankus.

— Norvegjoje teisiamas buvęs norvegų 
ambasados tarnautojas Maskvoje už perda
vimą KGB slaptų dokumentų, mainais už 
leidimą išsvežt žmoną, kurią jis vedė Mas
kvoje.

— Po JAV finansų ministerio Šulco apsi
lankymo Maskvoje, sovietų valdžia pradėjo 
išleisti žydus be išperkamojo mokesčio.
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KONGRESAS BRAZILIJOJE SU LIETUVIAIS PASAULYJE

V PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Po šešerių metų pertraukos Pietų Ameri
kos lietuvių atstovai susirinko vasario 22- 
25 dienomis Sao Paule, Brazilijos didžiau- 
siajame mieste, penktajam savo kongresui. 
Kongresų tradicija, pradėta 1961 metais 
Argentinoje, nutrūko -po IV-tojo 1967 me
tais; VI-tasis numatytas 1977 metais Uru
gvajuje.

Kongreso renginiuose dalyvavo beveik 
1.000 Sao Paulo lietuvių, o iš kitų šešių 
kraštų buvo atvykę dar 76 asmens, įskai
tant tautinių šokių ansamblį „Grandis“ iš 
Čikagos, išpildžiusi pagrindinę Vasario 16 
minėjimo ir V PALKo uždarymo progra
mos dalį.

Nors buvo gauti sveikinimai iš Lietuvos 
atstovybių Europoje ir Didžiosios Britani
jos Lietuvių Bendruomenės, iš Europos da
lyvavo tik Marijonų kongregacijos vicege- 
nerolas kun. Viktoras Rimšelis iš Romos. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė atsiuntė 
vicepirm. dr. Algirdą Nasvytį ir XI Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kongreso pirm. Romą 
Sakadolskį. Atstovų būta: Argentina — 32, 
Urugvajus — 7, Venecuela — 2, Kolumbija 
(pirmą kartą PALKe) — 1.

Finansų komisija, vadovaujama Jono Va
lavičiaus, sukeldama lėšas platino ir Kon
greso mintį Brazilijos lietuviuose, iš kurių 
jaunimas surinko 40% visų lėšų, o kongre
sas paliko apie 10.000 kruzeirų (apie 700 
svarų) pelno, kuris Skirtas III PLJK ruo
šai 1975 metų pabaigoje. Politinė komisija 
paruošė visą eilę publicistinių straipsnių 
vietinei Brazilijos spaudai, radijui ir tele
vizijai. Sao Paulo laikraščiai tris dienas dė
jo žinias apie kongresą ir informacijas apie 
Lietuvą. Per televiziją kongresą garsino 
„Nemuno“ tautinių šokių grupė, vasario 19 
d. išpildžiusi pusvalandį kultūrinėje pro
gramoje.

Jaunimas (42 asmens) susitelkė vasario 
15-22 dienomis Itanhaem mieste, pajūryje, 
studijų savaitėje-stovykloje, kurioje vyko

APDOVANOTI LIETUVIŲ VEIKĖJAI

Septyni lietuviai „Darbininko“ šventėje 
už savo veiklą 1972 metais buvo apdovanoti 
specialiais žymenimis. Tie lietuviai yra:

1. Vincas Mamaitis — už muzikinę veiklą.
2. Loreta Vainienė — už darbą su jauni

mu.
3. Kęstutis Miklas — už veiklą baltiečių 

tarpe.
4. Kęstutis Čerkeiiūnas — už sportinę in

formaciją.
5. Jonas Klivečka — už jaunųjų sporti

ninkų auklėjimą.
6. Algimantas Gečys — už lietuvišką 

veiklą amerikiečių organizacijose.
7. Jonas Stukas — už vadovavimą vy

čiams ir lietuviškos muzikos Skleidimą.
Ta pačia proga Lietuvių Žurnalistų Są

jungos centro valdybos premijas gavo jau
nimo žurnalistai Rasa Navickaitė ir Linas 
Vytuvis. Emilija Pakštaitė gavo specialų 
pažymėjimą už geriausią 1972 m. reporta
žą apie Jaunimo Kongresą.

„Tėviškės Žiburių“ jaunieji žurnalistai R. 
Sakalaitė, G. Juozapavičiūtė ir K. šeštokas 
tap pat apdovanoti Žurnalistų S-gos premi
jomis.

ŽVIRBLIO MIRTIS
Johanna Kvedarienė

Prieš daugelį metų išsirengiau į 
kelionę. Sėdžiu ant dviračio, kojos 
spaudžia pedalus. Dešine koja aš 
spaudžiu pedalą pirmyn, kaire stu
miu atgal. Rankomis prisilaikau 
rankenų, kad nenuvirsčiau. Važiuo
dama vis žiūriu į kairę kelio pusę — 
reikia saugotis, kad nenustočiau 
lygsvaros ir neįkrisčiau į griovį. Gi
lus griovys pilnas vandens ir pri
augęs žolės.

šalia manęs bėga mano gražus 
Kačiutis. Jo tamsiai geltona su ru
dais taškeliais spalva gražiai deri
nasi su pakelės žole. Aš važiuoju iš 
lėto ir Kačiutis seka pamažu pake
le. O kai pagreitinu spartą, tai Ka
čiutis turi bėgti.

— žiūrėk, kad nepavargtum! Aš 
važiuosiu lėčiau.

Iš kažkur atsiranda vėjas, švil
pia į ausis. Taršo mano plaukus. 
Kačiutis porą žingsinų atsilieka. 
Staiga pajuntu į nugąrą suleistus 
nagus. Kažkas peša mano plaukus. 
Per petį pamatau Kačiutį ir mes 
abudu važiuojame...

— Tik nenukrisk...
Privažiavę kažkieno pašiūrę, su

stojame. Nulipu nuo dviračio ir Ka
čiutis nušoka nuo mano pečių. Pri- 
stumiu dviratį prie sienos ir atre
mtu į sienojus. Mes susėdame ant 
akmens ir žiūrime į šokuojantį žio
gą. žvyro paviršiumi skruzdėlės vel
ka Šapus, o ant smilgos nutupia 
maža peteliškė. Bitės suka ratu ap

13 pokalbių įvairiomis temomis, įskaitant 
III PLJK ruošą ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo sąjungos steigimąsi. Daugiausia disku
sijų susilaukė Lietuvos laisvės klausimai, o 
per Kongreso parengimus surinkta virš 500 
parašų peticijai Jungtinėms Tautoms.

Kongreso rezoliucija portugališkai, pasi
sakanti už Lietuvos nepriklausomybę ir pa
brėžanti vėliausius įvykius Lietuvoje, pa
žeidžiančius žmogaus teises, išsiuntinėta 
vietinei spaudai, o lietuviškose rezoliucijo
se dar pranešta, kad visi pilnai remia III 
PLJK ruošą P. Amerikoje, kad steigiami 
L. K. Religinės šalpos skyriai, Pietų Ame
rikos Lietuvių kunigų vienybė (apie 50 na
rių); švietimo diskusijose nutarta artimiau 
bendradarbiauti ir pasikeista vaizdinėmis 
priemonėmis lituanistinėms mokykloms, 
'kurių P. Amerikoje yra 8. Visuomeninių 
reikalų sekcija nutarė kreiptis į šv. Tėvą, 
prašydama lietuviams vyskupo P. Ameri
koje.

Atidarymo pamaldas šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje sekė įžanginis posėdis ir 
trumpa meninė programa, atlikta jungti
nio L. K. Bendruomenės ir „Aušros“ choro 
bei „Žilvičio“ sambūrio. Vasario 23 įvyko 
tautinių šokių festivalis, dalyvaujant Čika
gos „Grandžiai“, Sao Paulo „Nemunui“ ir 
„Žilvičio“ dviem grupėm. Uždaryme prie 
„Grandies“ prisidėjo solistė Audronė Simo
naitytė iš Čikagos, jungtinis choras ir „Ne
munas“. Iškilmingo akto metu prie Brazi-

GELEŽIES IR BETONO DURYS

I
Svarbiausia
yra išlaikyti džiaugsmą gyvenimui, 
nes be džiaugsmo gyvenimui 
lieka tik darbo prievolė.
Geležies ir betono durys lėtai atsidaro, 
ir lėtai užsidaro.
Ir taip tęsiasi metai po metų, 
metai po metų, 
iki durys daugiau niekados jau neatsidaro.

II
Oras,
kuriuo kvėpuoju, 
yra palaiminimas, 
arba Dievo malonė.
Kai negalėsiu priimti daugiau į svečius 

palaimingo ir sveiko oro, 
tada susidėsiu rankas ant krūtinės kryžiumi 
ir atsisveikinsiu su gyvenimu, 
nes jisai, 
tasai oras, 
kuris mus laimina,
vieną kartą visus mus vienodai iš lėto sudegins. 
Štai kodėl niekad negalima piktnaudoti

gyvenimo, 
nes gyvenimas trumpas,
nes jis perdega kaip žolė ir jo vietoje 
atminimo nelieka.

link mano galvą. Kačiutis pašoka ir 
vejasi bimbalą...

Ore pakibę, kaip suglamžytos pa
klodės, nardės! debesys. Jų spalvos 
keičiasi: čia pilka, čia palša. Matosi 
žilos papilvės. Staiga virsta raguo
čiam, raina uodega atsilieka, pra
deda pamažu skirtis. Pasirodo kam
pas šypsinčios saulės. Spinduliai at
simuša ant dulkėto kelio. Plieninė 
spalva muša į akis.

— Ak tu, svieteli margas, kaip 
viskas mainosi, keičiasi.

Prieš akis žemėje įsistiprinęs me
dis. Jo viršūnė siūbuoja. Krenta že
myn keli lapai. Pučia smarkus vė
jas, bet negalima suprasti, iš kurios 
pusės. Jis daužo medžio šakas. Sū
kurys perbėgą smilgomis. Beldžia 
daržinės duris. Puola dilgėles, ku
rios nulenkia savo viršūnes. Pro 
plyšius įsivelia į daržinę, daužosi 
kampuose. Plaka nuošaliai stovintį 
krūmą, kažkokius nepažįstamus žo
lynus. Draskosi ant stogo. Tampo 
mano sutaršytus plaukus...

Pradeda niauktis. Dingo šviesus 
spinduliai. Vaizdas keičiasi. Ryškė
ja geležinė spalva. Vėjas rodo savo 
jėgą.

Atsistoju. Matau, viršuje juodi 
debesys vartosi, atrodo čia pat, virš 
mano galvos. Bijau, kad nenuneštų 
stogo. Tuoj pradės lyti.

Atsisėdu po stogu ant baigiančio 
pūti rąsto. Kačiutis grįžta atgal. Jis 

I užsilipa ant mano kelių, atsigula ir 
įžiūri į debesis. Jam šalta. Užkloju

KALANTA — 1972 M. ŽMOGUS

„Darbininko“ savaitraštis savo metinėje 
šventėje, kuri įvyko Kultūros Židinyje New 
Yorke, dalyvaujant rinktinei publikai, pra
nešė, kad Romas Kalanta skelbiamas 1972 
metų žmogus.

„Lietuvių tautos, esančios tėvynėje ir iš
eivijoje, 1972 metų žmogumi paskelbtas Ro
mas Kalanta, savo noru virtęs ugnies švy
turiu Kauno miesto sode. Taip Romas Ka
lanta pasidarė kenčiančios, kovojančios ir 
pasiaukojančios lietuvių tautos simbolis 
1972 metais“.

Tais žodžiais P. Jurkus pranešė paskelbi
mą. Po jų į salę šauliai įnešė R. Kalantos 
paveikslą ir pastatė prie iškilmių stalo.

PREMIJA PROF. J. ERETUI

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
žurnalistikos premija už 1972 metus paskir
ta prof. J. Eretui. 500 dol. premijos mece
natas yra kun. dr. J. Prunskis.

lajos Nepriklausomybės paminklo Ipirango- 
je padėtas vainikas, sugiedota abiejų kraš
tų himnai.

Nemaža dalis iš 'kitų kraštų atvykusių 
pasiliko pamatyti garsaus karnavalo Rio 
de Janeiro mieste, o jaunimas dar pasto- 
vyklavo gražiame Ulbatubos pajūryje.

A. S.

Vladas Šlaitas

megztinio kampu ir laukiu, kas bus 
toliau.

Atrodo, kad vėjas dar pasmarkė
jo — maišo apylinkę, lyg pustų iš 
visų pusių. Viskas mainosi, keičiasi, 
verčiasi... Atrodo, kad jis pats sa
ve nori pribaigti.

Staiga perrėžia dangų žaibas. Jo 
šviesa atsimuša į akis. Trumpam 
užsimerkiu, bet ir vėl išplečiu akis, 
šviesa atsimuša į anksčiau sėdėtą 
akmenį. Sublizga daržinės langelis.

Garsas dunda, beldžiasi, daužo
si... Atrodo, lyg mušasi, lyg su ge
ležiniais ratais kažkas važiuoja per 
akmenis. Ne... Tai tik perkūnas at
sako žaibui.

Dabar iš visų pusių pasipila lie
tus: čiurkšlėmis krenta nuo stogo, 
rieda į skardos lovelį. Prapliupo de
besys. šlakstėsi savo šakomis me
dis. Plaunasi arklio rūgštynė savo 
švankų kūną. Vanduo šuoliais kren
ta į gilų griovį. Putos plaukia pa
viršiumi. Nardo vandenyje sukritu- 
sios šakelės, maišosi, juda, lyg no
rėdamos viena kitą toliau pastūmė
ti.

— Ko jūs taip neišsitenkate!? 
Pasiekę perkasą, savaime išsiskirsi- 
te.

Virš galvos vis trankosi perkūnas. 
Jo draugas žaibas neatstoja nei per 
žingsnį. Vėtra siaučia. Prieš mane 
išsilieja klanas. Aš keliu šlapias ko
jas ant_rąsto, čiurkšlė vandens, vė
jo papusta, nuo stogo pasuka į šalį 
ir nusileidžia tiesiai ant mano ke
lių gulinčio Kačiučio. Mes abudu 
pašokame ir pataikome tiesiai į kla- 
ną.Nesiseka. Visai sušlapome.

Lietus apstojo. Už pašiūrės pa
matome per dangų išsitiesusią lau
mės juostą. Ten saulės vietoje ma
tosi raudonas lopas. Ore jaučiama

LITHUANIAN VILLAGE

Clevelando lietuviai (JAV) yra sukūrę 
bendrovę „Lithuanian Village“ lietuvių na
mams pastatyti. Namai statomi lietuvių gy
venamame rajone, kuriame yra lietuvių pa
rapija ir lituanistinė mokykla.

ANGLIJOS SKAUTAI

„Naujienose“ (Nr. 38) v. s. J. Maslauskas 
rašo apie Anglijos skautų veiklą. Straips
nio pabaigoje jis nusiskundžia vadų stoka 
ir priaugančiojo jaunimo atšalimą nuo lie
tuviškų reikalų. Laikraštis įsidėjo ir auto
riaus fotografiją.

KNYGA APIE SKAUTUS

Petras Jurgėla yra parašęs stambų vei
kalą, pavadintą „Letuviškoji skautija“. 
Knyga apims visą Lietuvos skautų gyveni
mą — nuo įsikūrimo iki šių dienų. Telkia
mos lėšos šiai knygai išleisti.

DALYVAVO BAIDARIŲ LENKTYNĖSE

Tradicinėse Australijos baidarių ir ka- 
nadiškų laivelių lenktynėse ant Murry upės 
jau antri metai dalyvavo ir lietuvis Rimvy
das Švamfoarys. šiemet Rimvydas ir jo 
draugas Jack Sanquinettle laimėjo pirmą 
vietą savo klasėje.

LITUANISTINIAI KURSAI

Melbourne (Australijoje) prie universi
teto aukštosios mokyklos veikia lituanisti
kos kursai.

Kursų vedėjas yra P. Sungaila. Dėstyto
jai — Jūratė Tender, J. Meiliūnas ir A. Ka
razijienė.

Praėjusių metų gale kursus baigė 34 jau
nieji lietuviai.

JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ KLUBAS

Detroite prie Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos įsisteigė jaunųjų žurnalistų skyrius. 
Įstojo 8 nauji nariai. Steigėjas — pirm. VI. 
Selenas.

Sveikintinas ir daug žadantis žygis.

SURINKTA 50.000 DOLERIŲ

Vasario 10 d. New Yorke įvyko pats di
džiausias lietuvių balius, sutraukęs apie 
550 žmonių. Baliaus tikslas buvo užbaigti 
Kultūros Židinio statybos lėšų telkimo va
jų. Ir sutelkta tų lėšų tikrai daug — per 
50.000 dolerių.

Pats pirmasis aukotojas buvo neseniai iš 
Lietuvos pabėgęs jūrininkas Vytautas Gad- 
liauskas, atidavęs Graikijoje uždirbtas san
taupas. Didžiausią auką — 10.000 dol. įtei
kė dr. J. Kazickas.

SĖKMINGA MEDŽIOKLĖ

Klaipėdos medžiotojai per šių metų sezo
ną nušovė 120 briedžių, 70 šernų ir 35 stir
nas.

Žvėrims maitinti įrengtos „miško valgyk
los“, kurioms Klaipėdos medžiotojai paruo
šė 77 tonas šieno ir 140 tonų šakniavaisių.

permaina. Mainosi, rikiuojasi, glau
džiasi ir vėl išsileidžia toliau poslin
kę debesys. Pamažu atslenka nor
mali šviesa.

— Važiuosime namo...
Užsėdu ant dviračio. Kačiutį pri

laikau ranka. Jis žiuri į mūsų nu
važiuotą kelią. Ratai aptaško ne tik 
kojas, bet drabužius ir veidą. Abu 
esame šlapi, bet džiaugiamės, kad 
neužilgo pasieksime namus.

Ir ko nepridarė audra. Pakelėje 
primėtyta šakų. Kelias nuklotas la
pais. Griovys pilnas tamsaus gar
galiuojančio vandens. Nulužusi me
delio viršūnė.

— Ak...
Vos nenuvirstame nuo dviračio. 

Abu nušokame į kairę kelio pusę. 
Prie vandens pilnos duobutės, ku
rią puošia vienintelis sumindžiotas 
gysluotis, guli ir dar kojas pudina 
mažas, sušlapęs, pašiauštomis 
plunksnomis žvirbliukas. Snapeliu 
gaudo orą. Aš atsargiai paimu 
žvirbliuką ir padedu ant delno. Ka
čiutis žiuri nusiminęs. Atrodo, jam 
gaila paukščiuko... Paukščiukas 
dar kartą pakrato kojytes ir dau
giau nesijudina. Jis jau (daugiau ne
dainuos auštančiam rytui, nevilks 
šapų į savo lizdelį, nekapstys kelio 
dulkių, negers vandens iš klane
lio...

štai ką padarė audra. Tokiai ga
lybei žvirblio gyvybė neturi jokios 
reikšmės. O kai aš padedu lavoną 
žolėje ir uždengiu lapais, pamatau 
Kačiučio akyse ašaras...

Mes abudu tylėdami grįžtame į 
namus. Aš apsiverkiu. Kačiutis gu
li įsiklostęs į pagalves ant kėdės ir 
džiovinasi prie šilto koklinio pe- 

i čiaus.
| O žvirbliuko nebėra.

IŠEIK, BROLIS LAUKIA

Bažnyčia turi eiti su laiku, o kiekvienas 
laikotarpis turi gerąsias ir blogąsias sro
ves. Bažnyčia turi rasti atitinkamas prie
mones nenutraukti ryšio su tuo laiku. Ji ne
keičia tikėjimo tiesų, nes jos amžinos. Ji 
keičia tik veikimo būdus.

Kadangi mūsų gyvenamasis laikotarpis 
yra techninės pažangos, socialinio pervers
mo, visokio greičio ir tempo laikotarpis, 
Bažnyčia buvo priversta į tą greitį įsijung
ti visa energija, kad žmones sulaikytų ir 
apsaugotų nuo katastrofiškų neapsigalvoji- 
mo klaidų. Ji patarė visiems savo nariams, 
dvasiškiams ir pasauliečams, jungtis į ben
drą darbą — neleisti žmonėms paklysti ir 
priminti, kad ir šiais laikais svarbiausias 
žmogaus tikslas tebėra sielos išganymas, 
kad žmogus nėra nustojęs savo amžinosios 
vertės: vertas pagarbos, kaip Dievo tvari
nys, vertas ir savo teisių pagerbimo, kurios 
jam Dievo duotos.

„Susirinkimas skatina žmogui pagarbą, 
kalba II Visuotinis Vatikano s-mas, todėl 
kiekvienas turi be jokių išimčių žiūrėti į 
artimą, tarsi į „antrąjį save“, rūpintis sa
vo artimo gyvenimu ir priemonėmis, kurios 
būtinos tinkamam jo palaikymui, ir nebūti 
sekėju ano turtuolio, kuris visiškai nesirū
pino vargšu Lozoriumi“.

„Ypač mūsų dienomis pareiga verčia, kad 
mes patys taptume bet kurio žmogaus arti
maisiais ir jo reikaluose aktyviai padėtu
me. Tai liečia ir visų apleistus senus žmo
nes, ir svetimšalius darbininkus, kurie ne
teisingai niekinami, ir tremtinius, ir kūdi
kius, gimusius neteisėtoje sąjungoje ir ne
nupelnytai kenčiančius dėl svetimos nuo
dėmės, ir alkstančius, kurie kreipiasi į mū
sų sąžinę, primindami Viešpaties žodžius: 
„Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų 
mano brolių, man padarėte“ (Mt. 25, 40).

Kiek daug brolių laukia mūsų pagalbos. 
Kokia plati veikimo dirva. Išeikime į dar
bą. Mūsų broliai mus laukia.

Gal mes nesame privilegijuoti organizuo
ti šalpos darbus, sakyti sukrečiančias kal
bas, dalyti gausias išmaldas, bet mes įpa
reigoti tarti padrąsinantį žodį nusiminu
siam broliui, paguosti kenčiantį, suraminti 
nuliūdusį, duoti kad ir menkutę, bet tikrai 
nuoširdžią pašalpą neturinčiam, tyliai ap
saugoti karšta malda klystantį, kad grįžtų 
į tikrąjį gyvenimo kelią, žodžiu, progų pro
gos mums siūlosi įsijungti į Dievo tautos 
veikimą. Ne mumis spręsti, kokie bus mūsų 
menkiausių darbų vaisiai. Dievas laisto ir 
augina.

Gavėnia yra proga kasdien ką nors ir 
kam nors padaryti gera.

Mano širdyje yra žaizdos, bet aš pamirš
tu jas, gydydamas kitus. (Dr. Schweitzer).

PASAULINĖ BALTŲ SANTALKA

Kaip seniau skelbiama, Vilko iniciatyva 
neseniai buvo įsteigta Pasaulinė Baltų San
talka — Baltic World Conference, kurios 
pirmininku yra dr. K. Valiūnas. Tą Santai-
ką sudaro visų trijų Baltijos valstybių va
dovaujančių organų atstovai.

Pasikalbėjime su „Dirvos“ atstove E. Če- 
kiene Vilko pirmininkas K. Valiūnas pa
reiškė, kad Santalkos pagrindinis uždavi
nys yra „koordinuoti visų baltų politinę 
veiklą ir bendromis jėgomis padėti mūsų 
kraštams išsivaduoti iš rusų okupacijos“.

Vienas iš konkrečių uždavinių esąs įsteig
ti bendrą baltų informacijos centrą.

fllfisą praeities JBtfcBkant

Ši nekantriai laukta C. Gedgaudo knygą 
„MUSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT“, at
skleidžianti daug mūsų senovės paslapčių, 
pagaliau išvydo šviesą. Kietais viršeliais 
15 dol.

Perlaidas galima siųsti tiesiog autoriui 
P .O. Box 5544 Santa Monica, Cal. 90405.
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CERKVĖS IR VIENUOLYNAI KITI RAŠO LIETUVOJE
PLUNGIŠKIŲ REKORDAI

Šis straipsnis buvo išspausdintas „Drau
ge“. Čia jis perspausdinamas šiek tiek su
trumpintas.

Naujoji Sov. Rusijos 'bolševikinė aristo
kratija, kaip ir kitų šalių aristokratijos, 
staiga pradėjo nepaprastai domėtis senąja 
Rusijos praeitimi ir jos meno paminklais. 
Šiam reikalui buvo įsteigta Visasąjunginė 
draugija istoriniams ir kultūros pamink
lams apsaugoti, kuriai dabar priklauso du 
milijonai narių. Draugija turi daugybę sky
rių, kurie renka pinigus ir rūpinasi senųjų 
paminklų atstatymu. Nereikia abejoti, kad 
visa tai daroma ne „privačia iniciatyva“, 
kaip oficialiai skelbiama, bet su dabartinės 
Sovietų valdžios paskata.

Paminklų atstatymui kasmet surenkama 
daugybė šimtų milijonų rublių. Vien tiktai 
Rusijos carų pilies Leningrade atstatymui 
buvo išleista netoli 400 milijonų rublių. 
Ypatingai gražiai buvo atstatytas carės 
Kotrynos II vasaros rezidencijos rūmų fa
sadas Carskoje selo. Gražiai restauruota 
Petro I-jo pilis su 268 metrų ilgio barokiniu 
fasadu ir 122 fontanais.

Vakarų Europos spaudos korespondentai 
pateikia ir daugiau kapitalinės restauraci
jos pavyzdžių, šv. Sofijos katedros Novgo
rode bokštų remontui išleista 200.000 rub
lių. Visos Kremliaus ir apylinkės cerkvės 
buvo atstatytos, jų svogūnų formos bokštai 
iš naujo apdengti aukso spalvos skarda. Ki
jeve atstatyta Šv. Sofijos katedra ir pra
voslavų vienuolyno rūmai. Zagorske atnau
jinamas Šv. Sergejaus vienuolynas, Simo- 
nove, Vladimire — cerkvės. Ypatingas dė
mesys skiriamas atnaujinimui senos medi
nės cerkvės su 22 kupolais Kiši saloje, prie 
Onegos ežero, šiam reikalui buvo paga
minta 60.000 chemiškai impregnuotų stogui 
dengti skiedrų (malksnų). Jomis buvo rū
pestingai uždengtas cerkvės stogas, pagal 
senovės statybos būdą nenaudojant vinių.

Suzdalyje, pravoslavų šventajame mies
te, iš senovės laikų buvo 8 cerkvės su ka
tedros teisėmis ir 38 kitokios cerkvės, iš 
jų skaičiaus 12 buvo sunaikintos 1920 me
tais. Visi išlikusieji pastatai, įskaitant ir 
seno vienuolyno rūmus, dabar rūpestingai 
atnaujinami.

Paminklų restauracija apima ir Sov. Ru
sijos pakraščius, o taip pat rusiškus pa
minklus užsienyje. Samarkande atstatoma 
mečete ir chano Tamerlano antkapinis pa
minklas, Alma Atoje — rusų kolonistų 
cerkvė, įkurta 1907 metais.

Sovietų dailininkams įsakyta rūpestin
giausiu būdu atnaujinti dar išlikusias iko
nas, paauksuoti altorius ir kitus cerkvių 
vidaus įrengimus. Galima būtų priskaičiuo
ti daugybę kitų senovės Rusijos paminklų 
restauracijos pavyzdžių.

**•
Deja, šie paminklai restauruojami ne 

Dievo garbei, ne religijos ir tikinčiųjų rei
kalams. Atnaujinti pastatai negrąžinami ti
kintiesiems, juose nelaikomos pamaldos. 
Atvirkščiai daugelyje cerkvių, net ir tose, 
kurios nėra paverstos antireliginiais muzie
jais, platinamos antireliginės brošiūros.

Atstatytos cerkvės ir bažnyčios turi tar
nauti rusinimo tikslams: parodyti savo 
krašto gyventojams ir užsienio turistams 
„senosios Rusijos praeitį, jos meną, liaudies 
meistrų talentingumą, senąsias rusų tradi
cijas, Rusijos grožį, ruso sielą“. Senieji pa
minklai turi iškelti rusus iš kitų Sovietų 
tautų tarpo ir įrodyti, kad „vyresnysis bro
lis“ už kitus pranašesnis ne tiktai dabar, 
bet toks buvo ir senaisiais laikais.

S,kaitytc-ju tai&kai
IR VĖL PENSININKAI...

Įkyrėjusi tema, tie pensininkų reikalai. 
Kartą jau buvo siūlyta galutinai šį klausi
mą baigti ir užmiršti. Ir tikrai kažinko nau
jo iki šiol čia nebeišgalvojama — pašne
kam, pašnekam ir paliekam.

Bet dar vienam pašnekėjimui drąsos ir 
medžiagos suteikė neseniai Sydnėjaus lie
tuvių (Australijoje) pradėtoji kurti Lietu
vių Sodyba. Iš tikrųjų ją kuria ne visi Syd
nėjaus lietuviai, o tik moterys, pasivadinu
sios Sydnėjaus Socialinės Globos Moterų 
Draugijos vardu. Palyginti, neseniai pra
dėjusios savo planus vykdyti, jos jau pa
siekė konkrečių rezultatų, apie kuriuos ver
ta pakalbėti, o gal ir šio to pasimokyti.

Štai ką jos daro. Įsigijo žemės sklypą ir 
pradėjo jame statyti seneliams lietuviams 
namus. Nemukai nedideli, dviejų butų, bet 
gražūs ir su visais patogumais. Keistu su
puolimu, kaip rašo K. Prašmutas „Mūsų 
Pastogėje“, pirmieji gyventojai tuose na
mukuose kaip tik yra iš mūsų salos: Ško
tijos lietuviai Sabaliauskai, kurie, nors jau 
gimę Škotijoje, bet dar gerai kalba lietu
viškai. Savo gyvenimu jie esą visiškai pa
tenkinti ir džiaugiasi, kad senatvėje galėję 
atsikratyti visų rūpesčių ir tvarkytis, kaip 
patinka.

Sydnėjaus išmaningųjų moterų planas 
labai paprastas. Norint įsigyti pastogę, pen
sininkų pora įmoka 4.000 australų dolerių. 
Už tai jie gauna iki gyvos galvos butą, už 
kurį nemoka jokių mokesčių, jokios nuo
mos, neremontuoja ir nesirūpina jokiais

Perskaičius šias eilutes lietuviui bus aiš
ku, kodėl okupantai neduoda leidimų ir ne
atleidžia medžiagų senosios Lietuvos pa
minklų — pilių, rūmų, bažnyčių, vienuoly
nų pastatų restauracijai, štai kodėl nekyla 
į viršų nei Kauno, nei Trakų pusiasalio. 
Biržų, Medininkų, Klaipėdos pilių sienos ir 
bokštai, neatleidžiama lėšų gražiųjų Lietu
vos bažnyčių restauracijai. Net tuo atveju, 
kai tikintieji sudeda patys bažnyčių remon
tui reikalingas lėšas, neatleidžiama staty
binių medžiagų. Tačiau nei lėšų, nei me
džiagų netrūksta, kai bažnyčios perdirba
mos antireliginiais muziejais ar panaudo
jamos „praktiškiems reikalams“. Štai kele
tas pavyzdžių.

***
Vilniaus katedra — dabar paveikslų ga

lerija, Šv. Kazimiero bažnyčia — ateizmo 
muziejus, Kauno domininkonų bažnyčia — 
kino teatras, Kauno jėzuitų vienuolynas — 
proftechninė mokykla, jėzuitų bažnyčia ■— 
sporto salė, Kėdainių reformatų baž,nyčia 
Vilniuje — koncertinė salė, Kauno Prisikė
limo bažnyčia — sandėlis, Nidos evangeli
kų bažnyčia — koncertų bei kino teatrų sa
lė. Tokių ir panašių pavyzdžių būtų galima 
priskaičiuoti daugybę.

Plėšrus, gobšus ir perdaug jau nebroliš- 
kas tas „didysis įbrolis“. Tik viena „išrink
toji“ — rusų tauta turi teisę puoselėti sa
vo kultūrines vertybes, gyventi ir kurti. 
Visos kitos tautos, kad ir amžių bėgyje su- 
kūrusios savo kultūrines vertybes ir nepri
klausomas valstybes, dabar sovietinių rusų 
pavergtos, tėra tik trąša bolševikinei Ru
sijai augti ir bujoti. Pavergtieji tai gerai 
žino. Būtų gerai, kad ir laisvosios tautos tai 
žinotų. b. kv.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■L

IR VĖL PAVASARIS, O SU JUO NAUJOS, 
PUIKIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS IR 

SENESNIAM IR JAUNESNIAM

PASIKVIESKITE BENT VIENĄ Į SAVO 
NAMUS.

V. Alantas — ŠVENTARAGIS, istorinis 
romanas, 400 psl. kietais apdarais. Kny
gos kaina £2.60.

A. Musteikis — KIAUROS RIEŠKUČIOS, 
romanas iš netolimos praeities. 260 psl. 
Kaina £2.05.

J. Gliaudą — BRĖKŠMĖS NAŠTA, roma
nas. 384 psl. Kaina. £2.70.

J. Kralikauskas — VAIŠVILKAS, roma
nas. 234 psl. Kaina £2.05.

Prof. J. Eretas — Tarnyboje Lietuvai. DI
DYSIS JO NUOTYKIS — kelių autorių 
monografija apie žymųjį prof. J. Eretą. 
286 psl. Kaina £2.20.

N. Jankutė — ŠAMO EŽERO SEKLIAI — 
dailiai iliustruota vaikams knyga. 138 psl. 
Tinka dovanoms. Kaina£1.80

IR ILGO GROJIMO PLOKŠTELĖS
ŽIBURĖLIS, lietuviškos lengvos muzikos 

rinkinys, 14 atskirų dalykų;
G. ČAPKAUSKIENĖ dainuoja, sopranas, 13 

atskirų dalykų, liaudies dainos ir kit.
S. KLIMAITĖ — sopranas, Lietuvių kom

pozitorių dainų rečitalis. 14 atskirų kūri
nių;

AR TU PAMENI — lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Plokštelių kainos, 
įskaitant persiuntimą, £3.15.

Knygos ir plokštelės gaunamos : DAINORA, 
14, Priory Rd., Kew, Surrey 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

sugedimais ar pataisymais. Visa tai yra 
įskaityta į buto kainą. Įmokėtas depozitas 
negrąžinamas. Gyventojams mirus, butą 
tom pačiom sąlygom perims kiti, o iš susi
darančių perteklių statomi nauji namai.

Kokios yra sąlygos viengungiams ir kaip 
numatoma tvarkyti nepajėgiančius savęs 
apžiūrėti, iš aprašymų spaudoje negalima 
patirti. Bet išeitis, be abejo, bus surasta. 
Iš visko matosi, kad dauguma tos senelių 
sodybos gyventojų bus tokie žmonės, kurie 
dabar iš savo darbo turi įsigiję miestuose 
namus. Išėję pensijon, jie tuos namus par
duos ir susidariusį kainos skirtumą pridėję 
prie gaunamos pensijos, galės patogiai už
baigti savo dienas.

Idėja atrodo gera. Tuo labiau ji gali būti 
patraukli Anglijos lietuviams, kurie tokiam 
reikalui turi visiškai tinkamas sąlygas. Lie
tuvių Namų Bendrovė iki šiol vis nesiryžta 
imtis rimtesnių žygių padėti tos rūšies pen
sininkams naujai įsikurti. Tad gal ir mūsų 
veiklios moterys ateitų į pagalbą ir padėtų 
valdžioms apsispręsti?

Iš tikrųjų Anglijos lietuviai, tur būt, pir
mieji pradėjo rūpintis pensininkų likimu ir 
ta idėja užkrėtė kitus. Gerokai pasinešėję, 
sustojom pusiaukelėje, lyg ir nebežinodami, 
kaip pradėtą reikalą užbaigti. Australiečių 
pavyzdys gal galėtų mus vėl iš mirties taš
ko pajudinti.

Galima iš anksto užtikrinti, kad kandi
datų į tokios rūšies pensininkų sodybą ne
pritrūktų.

J. Karklinis

„Dirva“ Nr. 94 vedamajame „Šiandien ir 
rytoj“ svarsto, kas iš tikrųjų laimėjo iš 
taip vadinamųjų kultūrinių mainų su Lie
tuva ir prieina taikios išvados:

„Prieš porą metų sovietinių okupantų va
dinama kultūrinė ofenzyva prieš laisvojo 
pasaulio lietuvius, panaudojant tam tiks
lui kaip įrankį okupuotos Lietuvos daini
ninkų koncertus, lauktų rezultatų okupan
tams nedavė. Tikrumoje, jie daugiau pra
laimėjo, negu laimėjo. Laisvojo pasaulio lie
tuviai akivaizdžiai pamatė ir įsitikino, kad 
nors ir ilgus metus okupacijoje išgyvenusi, 
lietuvių tauta tebėra gyva, nors ir paverg
ta, ji sugeba išsiauginti talentingus lietu
vius menininkus. Tada okupuotos Lietuvos 
dainininkai gavo progos pažinti ir paben
drauti su laisvojo pasaulio lietuviais ir pa
tirti jų svetingumą. Vieni ir kiti galėjo as
meniškai pajusti ir įsitikinti, kad vadinama 
sovietinė Letuva nėra laisva, o Maskvos 
Okupuota ir kad okupuotos Lietuvos kultū
rininkai ir menininkai taip pat nėra laisvi, 
bet privalo aklai ii- besąlyginiai paklusti 
okupaciniam Lietuvos režimui. Galutinoje 
išvadoje minėtieji koncertai išėjo į naudą 
ne rusiškiems okupantams ir jų propagan
dai, o patriotiškai nusiteikusiems lietu
viams.“

„Europos L. F. bičiulis“ beveik ištisai 
persispausdino iš vokiečių klaipėdiečių 
laikraščio „Memeler Danipfboot“ straipsnį 
apie du memorandumus.

Pirmas memorandumas yra Kazio Škir
pos, kuris reiškia nuomonę, kad dabartinė 
Vak. Vokietija turinti lietuvių laisvės ko
vai grąžinti 7,5 mil. auksinių rublių, ku
riuos Hitleris gavo iš Stalino už Suvalkų 
sritį. Tie pinigai turį būti padėti į tarptau
tinį banką, kuris galėtų juos panaudoti lie
tuvių laisvės kovai.

„Memeler Dampfboot“ pabrėžia, kad lie
tuviai esą pamiršę, kad pats piktasis Hit
leris juos išgelbėjo nuo sunaikinimo. Ir pri
mena, kad lietuviai ir dabar Vokietijoje te
besinaudoja valdžios globa.

Kadangi K. Škirpos memorandumas esąs 
adresuotas tremties lietuviams, tai jį gali
ma traktuoti kaip privačią nuomonę.

Daug rimtesnis esąs Vliko memorandu
mas Vakarų vyriausybėms, kuriame reika
laujama taikos konferencijos metu šiauri
nius Rytprūsius pripažinti Lietuvai.

Čia jau laikraštis rimtai barasi už lietu
višką imperializmą ir sako, kad „lietuviai 
sudarė savo planus, neatsiklausę šeiminin
ko“. O tas šeimininkas esąs vokiečiai, ano 
krašto gyventojai. Lietuvių ir lenkų šiaurės 
Rytprūsiuose tebuvę tik 15.000 iš bendro 
2,5 mil. gyventojų skaičiaus.

Tačiau ta pačia proga laikraštis išreiškia 
savotišką pasigėrėjimą dėl lietuvių nepa
prasto ryžtingumo.

„Ne vienas rytprūsietis gali sau šypsotis 
iš mažos tautos ateities vizijos. Bet neuž
mirškime, kad lietuvių vizija jau kartą iš
sipildė — atstatant Lietuvos respubliką ir 
prisijungiant Klaipėdos kraštą. Tai vizijos, 
apie kurias jie dešimtmečiais svajojo ir pa
galiau popieriuje užfiksavo. Savo tvirtu ti
kėjimu į laisvą, vieningą, didesnę Lietuvą 
jie gali daugeliui mažatikių vokiečių būti 
pavyzdžiu.“

„Gimtasis Kraštas“ Nr. 8 ir 9 aprašo kul
tūrinių ryšių su užsienio lietuviais komiteto 
metinį-ataskaitinį susirinkimą. Tame susi
rinkime pagrindinį pranešimą padarė ko
miteto pirmininkas Vytautas Kazakevičius. 
Įdomu, kaip jis per praėjusius metus matė 
lietuvius išeivius iš antrosios kalno pusės: 

„Mūsų šalis vykdo tautų bendradarbiavi
mo bendrais žmonijos ir pažangos intere
sais politiką, ji siekia skirtingų visuomeni
nių santvarkų taikaus sambūvio.

Tačiau niekados tai nereiškia taikaus 
priešingų ideologijų santykiavimo, mūsų 
klasinių pozicijų susilpninimo, idealų atsi
sakymo ar idėjinių kompromisų.“

Aiškiai, nedviprasmiškai V. Kazakevi
čius pasisako, kad bendradarbiavimas kaip 
lietuvių su lietuviais negalimas. Mes gali
me bendradarbiauti tik „bendrais žmonijos 
ir pažangos interesais, be idėjinių kompro
misų“.

Daugiausia pylos gauna „nacionalistiniai 
vadeivos“, o visuotinio ir vienintelio pripa
žinimo susilaukia „pažangusis visuomenės 
sluoksnis“.

„Nors laikas ir objektyvios aplinkybės 
vis labiau sunkina pažangios išeivijos veik
lą, tačiau nepaprastu jos nuopelnu darbi
ninkiškai lietuvių kultūrai reikia laikyti 
jau vien tą faktą, kad mūsų bičiuliai šian
dien dar leidžia septynis periodinius spau
dos leidinius keturiose užsienio šalyse, kad 
jie turi savo organizacijas ir chorus, kad 
jie dalyvauja demokratiniame savo kraštų 
judėjime. Ir mes žinome, kad vienas iš jų 
moralinės jėgos šaltinių yra darbo žmonių 
valdžia Lietuvoje.“

Tik septyni periodiniai leidiniai keturiuo
se kraštuose! Nejaugi iš tikrųjų toks silpnas 
tas „moralinės jėgos šaltinis“.

„Daugelis jaunų išeivių ryžtingai pasisa
ko už kultūrinį bendravimą su tarybiniais

žmonėmis, už realistišką pažiūrą į socialis
tinį gyvenimą, prieš antitarybinių vadeivų 
politiką. Jie, būdami Lietuvoje, ne kartą 
yra nuoširdžiai svarstę ir skirtingai supran
tamus klausimus, jie Amerikoje mielai pa
deda mūsų turistams ir mokslininkams, jie, 
nepaisydami draudimų, rengė išeiviams 
Lietuvos dainininkų koncertus ir t. t. Ta
čiau ilgesnis bendravimas sukėlė ir kai ku
rių abejonių dėl vadinamų liberalų nuošir
dumo ir ypač „Šviesos-Santaros“ idėjinių 
vadų, kurie kontaktus su Lietuva mėgino 
panaudoti antikomunistinei veiklai, kurie 
praktiškai ieškojo palankesnės, lankstesnės 
taktikos atitinkamų amerikiečių tarnybų 
ideologinei diversijai.“

Va, ir nusigando Vytautas Kazakevičius. 
Jei kontaktai naudojami komunistinei veik
lai — gerai, o jei antikomunistinei — 
„ideologinė diversija“.

„Reakcinei emigracijai labai nepatinka, 
kad buvę jos įtakoje autoriai sutinka ir pra
šo spausdinti savo kūrybą Vilniuje. Bet kul
tūrinio bendradarbiavimo priešininkus dar 
labiau siutina, kad rašytojai čia ne vieni. 
Prisiminkime kad ir emigracinių dailininkų 
V. Igno, V. Vizgirdos, A. Krivicko, A. Gal
diko, V. Petravičiaus dailės parodas, solis

čių D. Stankaitytės ir L. Jodytos koncertus, 
J. Meko dokumentinių filmų demonstravi
mą (o prie daugumos šių renginių nemaža 
prisidėjo Komitetas), ir nesunku bus su
prasti, jog mūsų kalbos apie kultūrinį ben
dradarbiavimą nėra tuščios, jog dori emi
gracijos kūrėjai turi kur prisiglausti, žino
ma, čia, kaip ir visur pasaulyje, mes pasi
liekame elementarią pasirinkimo teisę.“

Gal kiek perdėta, kad emigrantus siutina 
kultūrinis bendradarbiavimas. Kiek blogiau 
su ta „elementaria pasirinkimo teise“. Ko
dėl neleisti laisvą, abipusį meno, literatū
ros ir kitų kultūrinių vertybių apsimainy- 
mą — be jokių „pasirinkimų“?

„Pažymėtina, jog, esant tokioms sąly
goms, vis labiau ryškėja kai kurios 
doros patriotinės, mūsų didžiai vertinamos, 
išeivių pastangos. Štai V. Ignas padovanojo 
Lietuvai 50 savo dailės darbų. Tautiečiai, 
dar nenorį viešai skelbtis, perdavė Lietu
vai daug vertingų pasaulinės dailės darbų, 
o taip pat įžymių išeivių palikimo. Čia di
delį darbą atlieka Kultūros ministerija ir 
Lietuvos Dailės muziejaus direktorius P. 
Gudynas. Argi nenaudinga mūsų kultūrai, 
kad Literatūros institutas gauna nežinomus 
J. Janonio rankraščius, kad Teatro ir mu
zikos muziejų pasiekia nauja teatrologinė 
literatūra, kad Vilniaus universiteto biblio
teka pasipildo vertingomis mokslinėmis 
knygomis? Štai kodėl norisi pasakyti išei
vijai: tokį darbą Tarybų Lietuva didžiai 
vertina ir toks turi būti patriotizmo išeivi
joje supratimas.“

Teiks tas supratimas ir yra, Vytautai Ka
zakevičiau. Tik praverkite plačiau duris, 
pakelkite veržte besiveržiančias užtvankas.

Po V. Kazakevičiaus pranešimo pasisakė 
visa eilė susirinkimo dalyvių.

Albinas Sutkus, „Inturisto“ Vilniaus sky
riaus valdy toj as pranešė, kad pernai Lietu
vą aplankė daugiau kaip pusantro tūkstan
čio tautiečių.

Vyskupas Romualdas Kriščiūnas kalbė
jo:

„Katalikai Lietuvoje leidžia sau reikalin
gas religines knygas. Neseniai atspausdino
me „Romos katalikų Apeigyną Lietuvos 
Vyskupijoms“, „Maldyną“, „II Vatikano Su
sirinkimo Nutarimus“ ir kitas knygas. Štai 
dar spaustuvės dažais tebekvepia labai 
reikšmingas leidinys — „Šventojo Rašto 
Naujasis Testamentas“.

„Nors išeivijoje leidžiamos savos liturgi
nės knygos, tačiau rūpinamasi, kad tiek 
Lietuvoje gyvenantys, tiek užsienyje esan
tys lietuviai katalikai suvienodintų refor
muotus liturginius tekstus ir tuo pačiu pa
laikytų vienybę su savo kraštu, kuriam pri
klauso dabartis ir ateitis“.

Laikrašty rašoma:
„Vyskupas R. Kriščiūnas kalba, kad pa

staruoju metu Lietuvoje lankėsi nemaža 
dvasininkų: kiun. S. Šileika iš Italijos, kun. 
Kaunas iš JAV, kun. K. Senkus iš Vakarų 
Vokietijos, kun. A. Spurgis iš Kanados, mi- 
sijonierius kun. Perkumas iš Venecuelos ir 
daugelis kitų. Daugelio jų atsiliepimai, iš
sivežti įspūdžiai apie tėviškę yra labai gra
žūs. Štai Amsterdamo klebonas kun. K. Bal- 
čys pernai vasarą atsivežė Lietuvon net 15 
savo parapijiečių. Kalbėtojas pažymi, kad 
nemaža dalis Lietuvos kunigų buvo išvykę 
į užsienį. JAV aplankė kunigai S. Lidys, dr. 
P. Čižauskas, G. Šukys, Angliją — kun. J. 
Žemaitis, Prancūziją — kun. A. Gutauskas, 
Belgiją — kun. A. Bulika ir kt.“

Komentarų apie religijos padėtį Lietuvo
je tiek daug paskelbta Vakarų spaudoje, 
kad čia jų nebėra reikalo kartoti.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Prekių sandėlyje nejuda arba mažai ju
da vyriškos kepurės“.

(Iš revizijos akto)

„Tiesa“ rašo, kad Plungė neturi sau lygių 
rajone. „Pergalės“ kolūkio kiaulių auginto
ja Jadvyga Šaltupienė praėjusiais metais 
iš kiekvienos veislinės kiaulės išaugino vi
dutiniškai po 25,6 paršelio. Šio ūkio karvių 
melžėja Adelė Gustienė Iš kiekvienos pir- 
maveršės karvės primelžė po 4793 kg pie
no.

O štai „Linų audinių“ fabrike Irena Lau
čienė jau dirba 1974 metų sąskaita. Viršy
damos gamybines užduotis, laiką yra pra
lenkusios Jadvyga Narbutienė, Genė Rube- 
žienė.

KULTŪROS NAMAI KOLŪKIAMS

Gondingos kolūkis Plungės rajone įsigijo 
dviejų aukštų kultūros namus su atskira 
sporto sale.

Tokius pat namus gavo Pajiesio kolūkis 
Kauno rajone.

PARTIJOS BILIETAS

Kaip buvo skelbta, 1973-74 metų laiko
tarpyje Sovietų Sąjungoje visi komunistai 
turės pakeisti partijos bilietus. Tai bus šeš
tasis bilietų keitimas. Nenusipelniusiems 
komunistams nauji bilietai gali būti nebe- 
išduodami.

„Tiesa“ ta proga rašo: „Diena, kai žmo
gui įteikiamas Lenino partijos nario bilie
tas, šviesiausia jo gyvenime. Tokią dieną 
1973-74 metais turės visi Tarybų Sąjungos 
komunistai“. Naujasis partinis bilietas esąs 
su Lenino atvaizdu. Bilietas Nr. 1 niekam 
neišduodamas, nes jis priklauso Leninui.

ŽODŽIO LAISVĖ

„Tiesa“ aprašo tris airius kalbėtojus, ku
rie Londono Hyde Parke „Kalbėtojų kam
pely“ agitavo už Airijos susivienijimą. Juos 
pagavusi slaptoji policija ir pristačiusi teis
mui, kuriame „teisėjai paskelbė kaltinamą
jį nuosprendį“.

Kas arčiau pažįsta šio „kampelio“ tradi
ciją, tokia žinute nepatikės. Tuo labiau, 
kad nepranešta, koks 'buvęs tas nuospren
dis. Teisėjas tik pasakęs, kad „žodžio lais
vė yra vienas vertingiausių demokratinių 
institucijų Anglijoje“.

NEW YORKO RABINAS VILNIUJE

Vilniuje apsilankė Tarybų Sąjungoje vie
šintis New Yorko miesto rabinas A. Schnei- 
er ir pastorius D. Campion. Jie įteikė Vil
niaus vykdomojo komiteto pirmininkui V. 
Sakalauskui New Yorko mero laišką ir sim
bolinį raktą.

Pokalbyje su svečiais dalyvavo Religijų 
reikalų įgaliotinis J. Rugienis ir Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos valdytojas Č. Kri
vaitis.

JAUNIMUI
KAIP AŠ VERTINU TAUTINIAI MIŠRIAS 

DRAUGYSTES?

Tokia tema Kanadoje K. L. K. Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius To
ronte buvo paskelbęs lietuviško seminaro 
mokiniams konkursą. Čia spausdiname L. 
Vaitiekūnaitės pasisakymą, laimėjusį pir
mą premiją. Europos lietuviškąjį jaunimą 
taip pat kviečiame pareikšti savo nuomones 
tuo klausimu. Astiųstus straipsnelius mie
lai išspausdinsime „E. Lietuvyje“. Red.

Kiekvienas jaunuolis, gyvendamas Ka
nadoj ar Amerikoj yra tampomas t'arp dvie
jų pasaulių — lietuviško ir mišraus.

Didelis uždavinys atsakyti kuriai drau
gystei tu asmeniškai pritari.

Jei draugauji su svetimtačiais — tai jau 
visi šaukia, kad šitas jaunuolis apleido sa
vo tautą, jau jam nerūpi lietuviškumas, jis 
jau eina blogais keliais.

Mano manymu, netaip jau baisu.
Mes, kaip jaunuoliai, anglišką mokyklą 

lankom kasdien, tai esame drauge su sve
timtaučiais didesnę dalį savaitės. Mes turi
me patys būti kultūringi ir žinoti, kad kiek
viena tauta turi ką nors kultūringo ir gra
žaus. pavyzdžiui — gražių ir prasmingų or
ganizacijų, kurios yra geros ir gal nebloges
nės už mūsų. Gal ir mes galime iš jų ko 
nors pasimokyti ir pritaikyti sau, bet nega
lime užmiršti, kad esame gimę lietuviais ir 
mūsų geriausi draugai turi būti lietluviukai. 
Mes esame laimngi ir dėkingi, turėdami lie
tuviškas parapijas, grynai lietuviškas pa
maldas, stovyklas, mokyklas, kursus. Čia 
mes praplečiame savo lietuvišką žodyną, 
kultūrą ir t. t.

Pastebėjau labai populiarų išsireiškimą, 
kad jaunimas šiandien nesidomi lietuvių 
kalba, nes negimė Lietuvoje. Teisingai! Mes 
negimėm Lietuvoje, bet tas dar nereiškia, 
kad mes nesididžiuojame savo t'auta, savo 
kalba, savo kultūra, savo istorija. Mes ne
galime pasiduoti kitoms tautoms. Turime 
kovoti ne ginklu, bet savo kultūros darbais 
ir dvasia.

Laikas greitai t>ėga. Nepastebėsim, kaip 
ateis ta diena, kada mes savo išmoktas ži
nias ir kultūrą turėsme perduoti savo vai
kams.

Tada atsakingumo jausmas tautiniai miš
riai draugystei kris ant jų pečių.
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Europos Lietuvių Krouiku
PERSITVARKO SPAUSTUVĖ

Lietuvių Namų Bendrovės spaustuvė bai
gia persitvarkyti. įsigijus naują spausdini
mo mašiną, nutarta ta pačia proga prapla
tinti rūsio patalpas — išgriaunama siena, 
dedamos grindys, remontuojamos lubos.

Šiuo metu jau išspręstas ir tarnautojų 
klausimas. Į spaustuvę atėjo dirbti du jau
ni lietuviai — R. Namajuška ir M. Kostke- 
vičius. Tuo tarpu jie dar mokosi, bet yra 
vilčių, kad greitai turėsime pakankamą pa
tyrusių lietuvių spaustuvininkų skaičių.

Spaustuvei darbo netrūksta. Be laikraš
čio ir Nidos Klubo knygų, taip pat spaus- 
namos knygos privatiems asmenims ir pri
imami įvairūs smulkūs spausdinimo dar
bai.

Šiuo metu skaitytojams jau siuntinėja
mos A. Rūtos ir J. Gliaudės knygos. Grei
tai bus atspausdintas J. švaisto novelių rin
kinys, dvi stambios B. Railos knygos, prof. 
A. Rukšos vertimai, L. Dovydėno novelės ir 
kt.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo:

po 1,00 sv. — J. Šukaitis, K. Bivainis, S. 
Pocius; 0,90 sv. — A. Širvaitis; 0,50 sv. — 
J. Juozelskis; po 0,40 sv. — P. Veikšra, A. 
Važgauskas, R Karalius, S. Kiaunė; po 
0,15 sv. — S. Šimkus, P. Maskvytis.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

10,00 sv. — Manchester!© DBLS skyrius; 
3,00 sv. — A. Kublinskas; po 2,00 sv. — kun. 
A. Putcė, kun. V. Kamaitis; 1,50 sv. —- S. 
Lauruvėnas' po 1,00 sv. — K. Steponavi
čius, J. Bačinskas, A. Miliūnas, L. Pūras, 
A. Puipelis, A. Žebelys, A. Podvoiskis, P. 
Virbickas, A. Jakimavičius, V. Kupstys, A. 
Rimeikis, O. Ramonienė, O. Dainauskienė. 
A. Jaloveckas, D. Jelinskas, V. Bernatavi
čius; po 0,50 sv. — J. Banys, D. Sveikinas, 
V. Bakys, J. Kinka, V. Byla, V. Rudys, K. 
Pažėra, A. Pačkauskas, J. Šablevičius. A. 
Jasikas; 0,20 sv. — J. Pulokas; po 0,10 sv. 
— V. Šiaučiuiis, J. Milaknis, V. Petružis.

Tautos Fondo Atstovybė

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Šių metų balandžio 1 d., 4.30 vai. šaukia
mas metinis Londono Lietuvių Moterų 
„Dainavos“ sambūrio susirinkimas. Bus 
renkama valdyba ir svarstomi kiti reika
lai.

Narės ir prijaučiančios maloniai kviečia
mos atsilankyti.

„Dainavos“ Valdyba

PAMALDOS LIETUVIŲ NAMUOSE

D. B. Lietuvių Sąjungos suvažiavimo pro
ga balandžio mėn. 8 d. bus šv. Mišios 10,00 
vai. ryto. Kviečiami svečiai ir apylinkės 
lietuviai jose dalyvauti.

Kun. J. Sakevičius, MIC

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Kovo 24 d. Lietuvių Bendruomenės 

vadovybė Lietuvių Namuose sušaukė jau
nimo ir jo veikla besidominčiųjų susirinki
mą. Svarbiausias jo tikslas buvo išklausyti 
pranešimų iš II-jo Jaunimo Pasaulinio Kon
greso ir aptarti ateities veiklą. Dalyvavo 
apie 20 žmonių (įskaitant ,ir senimą). Iš 
kongrese dalyvavusių 8 atstovų į šį susirin
kimą atvyko 4.

Susirinkimą atidarė S. Kasparas. Pirmi
ninkavo Kastytis Baublys. Trumpą, bet iš
samų pranešimą apie jaunimo kongresą pa
darė Arūnas Gasiūnas. Perskaitytas kun. 
Matulio sveikinimas.

Klausimus pateikė ir diskusijose dalyva
vo lygiomis dalimis jaunimas ir senimas. 
Iš jaunimo gyviau reiškėsi, be jau minėtų, 
N. Kutkutė, P. Viržintas ir Ged. Girėnas. 
Pasisakė ir svečias iš Australijos Vyt. Do- 
niela.

Benagrinėjant ateities veiklą ir priežas
tis, kodėl Anglijos lietuvių jaunmui iki šiol 
nepasisekė susiorganizuoti, paaiškėjo vie
nas dalykas: vien tik lietuvio vardas nėra 
pakankamas pagrindas kurti lietuvišką jau
nimo organizaciją, kaip tai buvo su pirmai
siais DP, nemokančiais vietinės kalbos ir 
neturinčiais jokių pažinčių. Jaunimas norė
tų organizuotis profesiniais, ideologiniais, 
socialiniais ar dar kitokiais pagrindais. De
ja, šitam reikalui per maža esama žmonių

IEŠKOMAS „PLUMBERIS“ — ŠOFERIS

Skubiai reikalingas centralinio šildymo 
darbuose nusimanantis darbininkas, turįs 
šoferio leidimą ir galįs vairuoti jam duotą 
mašiną medžiagų transporto reikalams.

Gera proga šį darbą mėgstančiam asme
niui įsigyti specialybę. Ypatingai didelis 
patyrimas pradžioje nereikalaujamas.

Dėl algos bus susitarta asmeniškai.
Rašyti ar kreiptis : J Tarulis, 2 Ladbroke 

Gardens, London, Wil 2PU.

Tel. 01-272 2470.
(Skambinti vakarais 6-10 vai.) 

ir jie per daug išsiblaškę po visą kraštą. 
Kad toks jaunimo pegeidavimas teisingas, 
įrodo skautai, kurie, turėdami pasiaukoju
sių vadų, dar vis sugeba apjungti mažąjį 
lietuvišką prieauglį. Bet su vyresniuoju 
jaunimu (18-25) jau yra kita šneka.

LONDONAS?

LONDONO DBLSI SKYRIAUS NAUJA 
VALDYBA

Kovo 24 d. metinis narių susirinkimas iš
rinko naują valdybą: pirm. — I. Dailidė, 
ižd. — P. Jonaitis, sekr. — S. Nenortas.

Revizoriumi išrinktas S. Štarolis.
Skyrių suvažiavime atstovaus I. Dailidė 

ir P. Jonaitis.

APVOGTAS KLUBAS

Kovo mėn. iš 11 į.12 d. nakties metu buvo 
apvogtas Londono lietuvių Sporto ir Socia
linis klubas. Vagis įlindo pro labai mažą 
langą. įsivedant aliarmo įrengimus, buvo 
užtikrinta, kad niekas per tokį mažą lan
gelį negalės įlisti. Deja, atsirado, kas ga
lėjo!

Nuostolių padaryta daugiau kaip 600 sva
rų.

ŠVENTO KAZIMIERO ŠVENTĖ 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Kovo mėn. 4 dieną Londono lietuvių baž
nyčia šventė savo Globėjo Švento Kazimie
ro šventę. Iškilmes padidino jose dalyva
vęs kun. prof. J. Venckus, S. J.

Pamaldos prasidėjo Eucharistine proce
sija šv. Kazimiero garbei. Londono skautai 
ir skautės, pagerbdami savo globėją šv. Ka
zimierą, procesijoje ir pamaldose dalyvavo 
uniformuoti. Kun. J. Venckus pasakė skau
tams ir jaunimui pritaikytą pamokslą.

Su šiomis pamaldomis prasidėjo ir Lon
dono lietuviškos parapijos susikaupimo lai
kotarpis, kuris buvo užbaigtas Pelenų Die
ną, vadovaujant svečiui iš Chicagos, kun. 
prof. J. Venckui.

ATSTOVAUJAMAS JAUNIMAS

Westminsterio Arkivyskupijos Jaunimo 
klubų posėdžiuose Andrius Juras atstovau
ja lietuvių jaunimą.

Posėdžiai vyksta John Southworth Cent
re.

„COVENANT“ KONFERENCIJA

Kovo mėn. 17 d. Westminsterio katedros 
salėje vyko II Westminsterio „Covenant“ 
organizacijos konferencija, kuriai vadova
vo vyskupas V. Guzelli. Lietuvių parapijai 
atstovavo Juozas Šemet'a su žmona.

DAIL. V. JOKŪBAITIS

Dailininkas Vincas Jokūbaitis, jau aštuo- 
ni metai dirbąs National Gallery Londone 
paveikslų įrėminimo skyriuje kaip dailės 
specialistas, š. m. kovo 15 d. paskirtas to 
skyriaus vedėju (Head of Framing Depart
ment).

Malonu, kad mūsiškiai pasižymi darbe ir 
atitinkamai įvertinami.

, M ANCHE^TERĮS ; . , • ’ j

SPAUDOS BALIUS

Kovo 17 d. lietuvių klube Manchesterio 
Liet. Kultūrinis Ratelis suruošė Šiaurės 
Anglijos Biuletenio penkių jo leidimo me
tų proga SPAUDOS BALIŲ, į kurį atsilan
kė pusšimtis puošnios publikos.

Pobūvį-balių atidarė Biuletenio administ
ratorius L. Pūras. Jį pravedė jo įsteigėjas 
D. Damauskas.

Ta proga žodį tarė ir Biuleteniui geros 
kloties linkėjo kun. V. Kamaitis, klubo p- 
kas V. Bernatavičius, DBLS Manchesterio 
skyr. p-kas A. Jaloveckas, DBLS Boltono 
skyr. p-kas Vainys ir F. Leigh.

Šia proga pristatytieji Biuletenio darbuo
tojai bei į jį rašantieji buvo pagerbti gau
siomis katutėmis.

Tai progai skirtus satyrinius eilėraščius 
deklamavo V. Motuzą. Iš redaktoriaus krep
šio ir spaudos jumoristines ištraukas pa
skaitė D. Dainauskas, kurios klausytojuose 
sukėlė gardaus juoko. Viskas vyko užkan
džiaujant ii’ išgeriant.

Šiltą ir šaltą maistą paruošė Mancheste
rio Liet. Moterų Ratelio RŪTA narės. Mais-

PRAŠOMAS ATSILIEPTI

Prašomas atsiliepti Stasys Liudvinavi- 
čius. Jis pats arba žinantieji apie jį prašo
mi rašyti E. Lietuvio redakcijai.

PAIEŠKOJIMAS

Prašomas atsiliepti Julius Gaidulionis, 
sūnus Alekso, gimęs 1925 m. Ieško Zofija iš 
Vilniaus.

Rašyti: Mr. K. Mažylis, New Timbers, 
Cross in Hand, Heathfield, Sussex. 

tas paruoštas skoningai, įvairus ir labai 
gausus. Ta proga norėtųsi pageidauti, kad 
rūtietes išmokytų jaunąsias lietuvaites to 
puikaus lietuviško maisto ir stalų paruoši
mo meno, kuris lietuviams yra brangus ir, 
sakyčiau, būtinas. Besivaišinant prie stalų, 
vyko pašnekesiai, dainos, juokas. Biulete
nio naudai pravesta loterija. Salėje vyko 
šokiai.

Šis spaudos balius, kaip vienas iš daly
vių išsireiškė, buvo vienas iš pačių geriau
sių, kokius jam kada nors yra tekę maty
ti. Kitas atsisveikindamas pagyrė pobūvį 
ir pageidavo: „Daugiau t’okių balių“... Lau
kiame.

A. P-kis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems mano gerada
riams, lankiusiems mane namuose ir ligo
ninėje: kun. V. Kamaičiui, E. K. Muraus
kams, M. V. Byloms, E. A. Pupeliams, B. J. 
Snabaičiams, M. J. Navickams, M. L. Pū
rams, M. K. Steponavičiams, J. Subačiui, A. 
Šliauteriui, B. A. Jasikams, M. K. Pažė
roms.

Ypatinga padėka Ramovėnams ir M. V. 
Byloms, kurie prisiuntė gerus linkėjimus 
ir dovanas.

Priimkite mano lietuvišką ačiū.
A. Kuzmickas

COVENTRY
PASISEKĘS VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 24 d. paminėti Vasario šešiolikto
sios susirinko tautiečių ir anglų svečių pil
na lenkų karių klubo salė.

Prasmingą ir turiningą paskaitą skaitė 
svečias iš Londono DBLS centro valdybos 
sekretorius A. Pranskūnas. Jis apžvelgė 
paskutinius įvykius Lietuvoje, išreikšda
mas .viltį, kad netolimoje ateityje vėl pa
matysime Lietuvą laisvą.

Programą išpildė p. B. Valterienė iš He
refordo. Ji padainavo keletą dainelių ir ang
lų kalba, kas sukėlė anglų svečių tarpe ma
lonią staigmeną. Coventrio skyriaus narių 
ir valdybos vardu širdingai dėkojame sek
retoriui A. Pranskūnui už apsilankymą ir 
puikią ir turiningą paskaitą, kurią jis pa
ruošė lietuvių ir anglų kalbom ir tuo būdu 
sukėlė anglų didelį susidomėjimą. Iki šiol, 
berods, paskaitos visada būdavo tik lietu
viškai.

Taip pat nuoširdus ačiū programos išpil- 
dytojams B. Valterienei, jos akomponiatorei 
Mrs. Jones ir coventriškiui J. Gyliui už 
poezijos pluoštelį.

Visiems dalyvavusiems ir padėjusiems 
paruošti šį pasisekusį minėjimą nuoširdus 
lietuviškas ačiū. Iki malonaus susitikimo 
kitą kartą.

J. G. T.

ROCHDALE '

NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Praėjusiame DBLS Rochdalės skyriaus 
metiniame susirinkime išrinkta nauja sky
riaus valdyba:

pirmininkas — D. Banaitis, sekretorius 
— V. Kavaliauskas, kasininkas — V. Mo
tuzą.

Į revizijos komisiją išrinkta O. Ramonie
nė, P. šablinskas ir S. Žilinskas. Sėkmės 
naujai valdybai.

SKAUDI NELAIMĖ

Žilinskui Stasiui pereinant gatvę, ant jo 
užvažiavo motociklas, nulaužė kairę koją ir 
sužalojo šonkaulius.

Stasys jau septinta savaitė guli Rochda
lės ligoninėje. Jo padėtis labai sunki.

SERGA V. KAVALIAUSKAS

Kavaliauskas Vincas staiga susirgo ir 
net keturias savaites išgulėjo ligoninėje. 
Gavo kraujo transfūziją. šiuo laiku gydyto
jų priežiūroje pamažu sveiksta namie.

Mūsų ligoniams linkime greitai atgauti 
prarastas jėgas.

V. M.

LIET. SODYBA
Skautai stovyklauja Sodyboje nuo lieps 

28 d. Norintieji tuo laiku praleisti atostogas 
Sodyboje, prašomi kuo skubiausiai kreiptis 
į Sodybos vadovybę, nes tik keletas laisvų 
kambarių yra likę.

REIKALINGI LENTPIŪVĖS
DARBININKAI

Lietuvio lentpjūvėje reikalingi patyrę 
ir paprasti darbininkai.

Geras atlyginimas. Automatiški lentpjū
vės įrengimai. Mokami bonusai.

Kreiptis: P. Požerskis, N. P. Timber Co. 
Ltd., Rothwell Rd., Fonmalle, Kettering, 
Northants.

Tel. Kettering 5552; po 18 val. — Burton 
Latimer 2963.

MIRĖ L. NEMANIS

Kovo 25 d. staiga mirė senas Sodybos gy
ventojas Leonas Nemanis, apie 80 m. am
žiaus.

A. a. Leonas į Sodybą buvo atsikėlęs iš 
Škotijos, kur iki išėjimo pensijon dirbo alu- 
minijaus fabrikuose. Sodyboje jis buvo la
bai populiarus tiek gyventojų, tiek ir sve
čių tarpe. Kilimo buvo biržietis.

VOKIETIJĄ

NAUJA TARYBA IR VALDYBA

VOK. KRAŠTO TARYBOS posėdyje, š. 
m. kovo 2-3 d. d., Romuvoje, išrinktas nau
jas Tarybos prezidiumas: pirm. J. Valiū
nas, vicep. Tėv. A. Bernatonis, sekr. V. 
Bartusevičius, M. A. Krašto Valdybom 
pirm. kun. Br. Liubinas, vicepirm. ir sekr. 
J. Barasas, ižd. A. Palavinskas. Į (30. VHI. 
— 2. IX. 1973 m.) Vašingtone įvyksiantį 
PLB Seimą atstovais išrinkti: R. Baliulis, 
dr. J. Grinius, kun. Br. Liubinas, J. Luko
šius, J. Valiūnas.

KEIQHLEY
A. A. PIJUS IŠKAUSKAS

Kovo 15 d. staiga mirė sąmoningas ir su
sipratęs lietuvis, šešių vaikų tėvas, besi
rengdamas išleisti savo vaikus į mokyklą.

Gimęs 1919 m., tragiškais mūsų kraštui 
metais buvo įtrauktas į karo sūkurį ir, su
stojus karo veiksmams, atsidūrė Belgijoje 
kaip belaisvis. Prasidėjus emigracijai, at
važiavo į Angliją ir nuo 1949 m. gyveno ne
dideliame. bet jaukiame Keighley (netoli 
Bradfordo) miestelyje. Vedęs italę žmoną 
ir įsigijęs nuosavus namus, susilaukė šešių 
vaikų, kurių vyriausias yra vos 14 metų 
amžiaus.

Velionis Pijus Iškauskas ypatingai rūpi
nosi savo vaikų auklėjimu: du vyriausius 
sūnelius leido į Nottingham© įsikūrusį jau
nimo židinį, o dukrelė aktyviai dalyvavo 
Bradfordo lietuvių tautinių šokių grupėje. 
Kol galėjo, uoliai lankėsi lietuvių minėji
muose bei šventėse, niekuomet nepraleis
damas bet kokio didesnio susibūrimo. Buvo 
giliai religingas, niekuomet nepraleisdamas 
sekmadienio pamaldų.

Prieš trejus metus sunegalavo jo širdis ir 
kurį laiką liginosi ligoninėje. Pastaruoju 
metu gyveno namuose su savo šeima ir jau
tėsi, palyginti, gerai. Tačiau tuo metu, kai 
atsikėlė, rengdamasis išleisti vaikus į mo
kyklą, staiga sugriuvo ir numirė.

Kovo 20 d. Keighley St. Ann's bažnyčia 
buvo apypilnė: už velionį pasimelsti susi
rinko beveik visi lietuviai, nemaža italų ir 
gražus būrelis St. Ann's mokyklos moki
nių. su kuriais velionio vaikai drauge mo
kėsi. Gedulingas Mišias aukojo ir Libera 
atgiedojo kun. J. Kuzmickas. Vėliau grau
dulinga procesija išsitiesė į kapus, kur, at
likęs visas laidotuvių apeigas, kun. kape
lionas pasakė atsisveikinimo pamokslą.

Amžiną atilsį!
j. k.

ŠIMTAMETIS KOVNERIS

Plačiai pagarsėjęs žydų humoristas B. 
Kovneris, gyvenąs Miami (JAV), neseniai 
atšventė šimto metų sukaktuves. Ta proga 
žydų spauda paskelbė, kaip šis pagarsėjęs 
žydiško „Jewish Daily Forward" bendra
darbis pasidarė iš Adlerio Kovneris.

Minėto laikraščio redaktorius Abe Cahan 
buvo užkietėjęs Litvak — žydas, kilęs iš 
etnografinės Lietuvos. Pastebėjęs Adlerio 
gabumus, jis norėjo jį pasikviesti į bendra
darbių šeimyną. Bet anas buvo kilęs iš Ga
licijos, su kurios žydais Litvakai buvo ne 
pergeriausiuose santykiuose. Kaip čia pa
daryti?

Pagalvojęs, Cahan pasiūlė Adleriui pri
imti Kovnerio pavardę. Girdi, Kaunas 
(Kowno) dabar yra Lietuvos sostinė (tai 
buvo prieš antrąjį pasaul. karą), jei Adleris 
priims jo vardą, tai jis bus Litvakas... Pa
sakyta — padaryta. Naujasis šimtametis 
Litvakas dar ir dabar tebesiuntinėja savo 
humoristiškus rašinius minėtam laikraš
čiui. Ir tikisi sulaukti biblinės žydų senat
vės — 120 metų.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Kas užrašė man gimimo metus metri
kuose, dabar jau nepaaiškinsiu, o pensijos 
gavimo dokumentuose su gimimo laiku su
sitvarkiau pats“.

(Iš pasiaiškinimo)

„SVARSTYTA: šaltas budinčios šėrikės 
O. S. ir naktinio sargo B. O. at'sinešimas į 
darbą.

NUTARTA: dėl viso lizdo paršelių nu
galimo abudu apdėti pinigine nuoskait'a, o 
nesusitvarkius fermos vedėjai rišti klausi
mą dėl jų palikimo žiemai gyvulių sekto
riuje“.

(Iš valdybos nutarimo)

„Nukentėjęs gaivinamas tol, kol atsiran
da mirties požymiai, t. y. išplėsti vyzdžiai, 
nėra pulso“.

(Iš gydytojo patarimų „Būkime 
atsargūs ant ledo“)

Paminklas 
Krupavičiui

Prieš dvejus metus mirusis a. a. prelatas 
Mykolas Krupavičius yra palaidotas Lietu
vių Šv. Kazmiero kapinėse Čikagoje. Iki 
šiol jo kapą žymi labai paprasta tapatybės 
lentelė.

Garbusis velionis savo plačia tautine bei 
politine veikla yra užsitarnavęs reikšmin
go paminklo, kuris būsimoms kartoms liu
dytų didžiuosius Krupavičiaus darbus, skir
tus lietuvių tautos laisvės idėjai įgyvendin
ti, nepriklausomos Lietuvos žmogui gerovę 
užtikrinti, o mūsų kartai primintų nesibai
giančias pareigas savo tautai.

Pagal Prelato testamente išreikštą valią, 
ant jo kapo turėtų būti pastatytas kryžius. 
Nebūtų pakankamas velionio pagerbimas 
bei jo darbų teisingas įvertinimas, jei pa
minklą statytų vieni testamento vykdytojai 
ar pašaukimo bendrininkai — kunigai, ar 
kurios nors organizacijos bei partijos vien
minčiai.

Krupavičius netilpo kurioje vienoje žmo
nių grupėje ir nesiribojo kuria viena visuo
menės dalimi. Jis savo gausias dvasines jė
gas ir nepalaužiamą energiją aukojo visų 
lietuvių, visos tautos labui. O savo brolius 
kunigus, lietuvius kultūrininkus bei parti
jos vienminčius jis neglostė, bet, priešingai, 
ragino, skatino ir įpareigojo pavieniu ir or
ganizuotu būdu dirbti ir aukotis savo tau
tai ir valstybei, kaip jis mėgdavo paskuti
niuoju metu išsireikšti: Lietuvėlei. Jis tu
rėjo teisės būti kietas saviesiems, nes iš jų 
jis nereikalavo daugiau, negu pats darė.

Jis yra ir tautos šauklys nepriklausomy
bei atstatyti ir steigiamojo bei sekančių 
seimų krikščioniškojo bloko vadas, žemės 
reformos įstatymo įkvėpėjas ir vykdytojas 
— žemės ūkio ministeris, Lietuvos okupaci
jų metais drąsus kovotojas prieš abi oku
pacijas. Tremtyje visą dešimtmetį jis nepa
vargsta vadovaudamas Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui. Net amžiaus 
naštos ir ligų slegiamas jis nenustojo sie
lotis ir, kiek išgalėdamas, talkininkauti Lie
tuvos laisvinimo byloje.

Būtų teisinga, kad Krupavičiui, kuris vi
są amžių garbingai tarnavo savo tautai ir 
Lietuvos valstybei, paminklą statytų ne bet 
kuris sambūris, bet visų, laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių taika, niekeno ne
išskiriant ir visus pakviečiant savo įnašu 
prisidėti prie šios garbės ir susipratimo pa
reigos.

Prelatui Krupavičiui paminklui — ant
kapiui pastatyti ir tam tikslui lėšoms su
kelti yra susidaręs Čikagoje komitetas, va
dovaujamas dr. Juozo Meškausko. Komite
tas tikisi, kad visi lietuviai noriai parems 
jo pastangas sukelti pakankamai lėšų ati
tinkamam paminklui pastatyti kapinėse. 
Likučiai, jei jų liks, bus atiduoti monogra
fijai apie velionį išleisti.

Į šį darbą kviečiami 'ir kitų vietovių 
lietuviai. Jie yra prašomi pravesti lėšų tel
kimo vajų savo kolonijose ir gautas aukas 
atsiųsti Centriniam Komitetui Čikagoje.

Komitetas į savo uždavinį žiūri ne vien 
medžiagiškai. Jis nori, kad Krupavičius 
mūsų visuomenėje būtų atžymėtas taip pat 
visuomeniškai ir meniškai. Dėl to jis yra 
paskelbęs platų konkursą padaryti pamink
lo projektui. Šiame konkurse yra pareiškę 
noro dalyvauti įžymieji įvairių kontinentų 
lietuviai menininkai.

Šalia vykdomojo Centrinio Komiteto Či
kagoje, yra numatyta sudaryti platų gar
bės komitetą, į kurį kviečiami organizuotos 
visuomenės vadovai ir kiti žymūs asmenys.

Komitetas tikisi, kad bendromis pastan
gomis galėsime greitai pasiekti užsibrėžtą 
tikslą ir paminklo pašventimo dieną prie 
prelato Krupavičiaus kapo rasta taip šian
dien mums reikalingos stiprybės kovose už 
lietuvių tautą.

Komiteto pirmininko dr. Juozo Meškaus
ko adresas: 6623 So. Francisco avė., Chica
go, Ill., 60629. Komiteto iždininko Jono Sa
ko adresas: 4447 So. Fairfield avė., Chica
go, Ill., 60632.

„Ar negalėtumėte mane nutraukti iki 
pusės?“

(Iš pokalbio foto atelje)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 1 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — balandžio 8 d., 1 v. 
BRADFORDE — balandžio 15 d., 12.30 v. 
LEEDS — balandžio 22 d., 3 v. p. p. 
KEIGHLEY — balandžio 29 d., 3 vai. p. p.
BRADFORDE — balandžio 22 d., 12.30 v.
GLOUCESTERYJE — kovo 31 d., 15 vai., 

St. Petor's, London Rd.
STROUDE — balandžio 1 d., 12 vai., Bee

ches Green.
NOTTINGHAME — balandžio 1 d., 11.15 

vai., Židinyje.
COVENTRYJE — balandžio 8 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
LEAMINGTONE SPA — balandžio 8 d., 3 

vai., St. Peter, Dormers Place.
NOTTINGHAME — balandžio 8 d., 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE — balandžio 15 d., 11 vai., Brid
ge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 15 d., Ver

bose, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
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