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Taupykime savo jėgas
Lietuvos Atstovo Vinco Bailoko žodis, 

DBLS metiniame suvažiavime, įvykusiame
1973. IV. 7 d. Londone.

Gerb. pirmininke, malonūs atstovai ir sve
čiai!

Jaučiu didelį malonumą, galėdamas da
lyvauti Jūsų metiniame suvažiavime, kuris 
vainikuoja DBLS praėjusiųjų metų veiklą. 
Atidžiai seku. Jūsų darbus ir džiaugiuosi 
jų rezultatais, kurie sudaro tikrai gražų 
įnašą lietuvybės reikalui. Todėl šia proga 
aš noriu padėkoti ir Sąjungos Centrui ir 
Skyriams už jų nuveiktus darbus.

Metiniuose suvažiavimuose Jums tenka 
peržiūrėti DBLS praėjusiųjų metų veiklą 
ir nustatyti tos veiklos gaires ateičiai. Bū
tų natūralu, kad, prieš pradedant tuos 
svarstymus, bent trumpai pažvelgtume į 
dabartinį Lietuvos paveikslą. Įsigilinus ir 
apmąsčius dabarties vaizdą, bus lengviau 
pasirinkti kelias į ateitį, kuri šiuo metu 
nėra rankomis apčiuopiama, nei mintimi 
sugaudoma. Bet dabarties vaizdas yra la
bai aiškus: žiauraus likimo dėka mes dar 
vis tebesame klajūnai, nustoję tėviškės ir 
savųjų namų...

Ten toli, už geležinės uždangos, mūsų 
broliai gyvena nuolatinėje grėsmėje, ver
go jungą vilkdami. Nors jų jėgos, palygi
nus su priešo jėgomis, yra labai mažos, jie 
vis dėlto ryžtingai spirias prieš visas prie
šo negeras užmačias. Jie neišsižada savo 
prigimtų teisių, nepraranda laisvės idea
lo ir tvirtai tiki, kad ateis laikas, kai prisi
kels tėvynė iš raudonosos vergijos laisva 
ir nepriklausoma.

Apie bendrą mūsų brolių padėtį Lietu
voje mes, berods, visi gerai žinome. Visa 
okupuoto krašto buities tikrovė yra per
sunkta dusinančia fanatiškos ideologijos 
atmosfera. Dvasinės prievartos kankina
ma, tauta pradėjo garsiau ir garsiau pro
testuoti ir šauktis į pasaulio sąžinę, reika
laudama teisingumo ir laisvės. Tai žinant, 
nesunku suprasti, kas vertė Romą Kalan
tą aukoti savo gyvybę. Ne kas kita, o ši 
dusinanti atmosfera vertė jaunimo minias 
išeiti į Kauno gatves su protesto šūkiais 
„laisvės, laisvės Lietuvai!“. Tos pačios ap
linkybės vertė Simą Kudirką bei lietuvius 
kunigus drąsiai ginti savo įsitikinimus teis
muose. Žinant visa tai, mes suprasime ta
da ir tuos pasišventėlius, kurie, asmeni
niam pavojui gresiant, surinko 17.000 pa
rašų religinės laisvės peticijai. Pagaliau iš 
viso to mes galime suprasti, kokie jausmai 
rusena Lietuvos žmonių širdyse...

Mums tenka gyventi labai sparčiai besi
keičiančiame pasaulyje, kuris didžiais šuo
liais skuba į nežinią. Praėjusieji metai pa
sižymėjo laba svarbiais tarptautiniais įvy
kiais. Amerikos Prezidento apsilankymai 
Pekine ir Maskvoje, Vakarų Vokietijos su
tarčių sui Sov. Rusija ir Lenkija ratifikavi
mas, Europos saugumo ir bendradarbiavi
mo pasitarimai Helsinkyje — yra labai 
svarbūs ir nauji mėginimai, turintieji tiks
lą pašalinti esamą įtampą pasaulyje. Lie
tuvių veiksniai šiuos įvykius akyliai seka 
ir visais jiems įmanomais būdais veikia, 
kad, siekiant pasaulyje išlaikyti taiką, bū
tų laikomą si teisingumo, apsaugojant ir 
mūsų tautos pagrindines teises. Tad prieš 
mus stovi platūs darbo barai, o mūsų gre
tos jau nebe didėja, bet mažėja. Mumis 
tenka susirūpinti savo veiklos racionaliza- 
vimu. Tenka taupyti savo jėgas ir naudoti 
jas išmintingai. Ypač būtų liūdna, jei mes 
eikvotume energiją tarpusavio kovai, ši 
prabanga būtų nepateisinama. Visą savo 
energiją šiandien turime koncentruoti pa
veikti laisvojo pasaulio opiniją, nes su šia 
opinija yra priverstos skaitytis visos vy
riausybės. Be to, mums reikia pratintis dar 
darniau ir intensyviau dirbti su kitomis 
pavergtomis tautomis. Pavyzdžiui, latviai 
ir estai turi lygiai tas pačias problemas, 
kaip ir mes. Eikime tad kartu ir derinki
me savo veiklą su jais.

Pasaulyje dar vis tebevyksta rungtynės, 
kurių išdavos nulems ne tik mūsų, bet ir 
visos žmonijos likimą. Jeigu teisingumas 
ir padorumas laimės pasaulyje — laimėsi
me ir mes. O tuo tarpu, kol tarptautinė pa
dangė pasilieka niūri, bandykime semtis 
sau stiprybės iš praeities. Anais sunkiais 
laikais, kai didžios nelaimės slėgė mūsų tė
vynę, tai mūsų poetas Maironis tokiais žo
džiais kreipėsi į lietuvius:

„Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
tačiau tvirti mes, jei riš vienybė!
Į darbą stokim vyrs į vyrą: 
sujungtos rankos suteiks stiprybę!“

Tokia dvasia visus nuoširdžiai sveikinu ir 
linkiu Jums geros sėkmės ir vaisingų dar
bų.

LIETUVA TARPTAUTINIAME ATLASE

Praeitais metais Romoje buvo baigtas 
spausdinti „Grande Atlante Intemaziona- 
le Curcio“ (Didysis Tarptautinis Curcio 
Atlasas), bendradarbiaujant vokiečių Her- 
derio ir italų Curcio leidykloms. Atlasas 
didelio formato, 41 sąsiuvinio, kelių šimtų 
puslapių. Ligi šiol jo išparduota 83.000 egz.

Dėka prel. Vinco Mincevičiaus, Elta- 
Press redaktoriaus pastangų, atlasas labai 
išgarsino Lietuvą. Istorinėje atlaso dalyje 
Lietuva parodyta kokia ji buvo X-XI šimt
mečiais: 1470 metais (nuo Baltijos ligi Juo
dųjų Jūrų), Reformos metu, ir XVII-XVIII 
šimtmečiais. Ji taip pat yra tinkamai at
žymėta rasių, kalbų ir religijų skyriuose. 
Gi iš Rusijos plėtimosi žemėlapio aiškiai 
matosi, kad jis Europoje vyko Lietuvos są
skaitom

Šiolaikinių Europos valstybių žemėla
piuose Lietuva ir kiti du Pabaltijo kraštai 
yra parodyti skyriuje ,,Polonia i Paesi Bal
dei“ (Lenkija ir Pabaltijo kraštai), bet ne 
Rusijos ar Sovietų Sąjungos lankuose. Pa
stebėtina dar, kad Kaliningrado sritis pri
jungta prie Lietuvos.

Kiekvieno lanko-sąsiuvinio viršelis yra 
papuoštas senaisiais žemėlapiais, kuriuos 
įeiaykiai paskolmo prel. Mincevičius, už 
zą paskutiniame sąsiuvinyje leidykla nuo
širdžiai jam dėkoja. Lietuva šiuose žemė
lapiuose pažymėta 11 kartų. Vienas jų yra 
grynai Lietuvos: tai yra Mikalojaus Kristu
po Radvilo žemėlapis, išleistas Henriko 
riondijaus 1638 metais Amsterdame. Žemė
lapio aprašymą ir labai šiltus komentarus 
apie Lietuvą duoda prof. Osvaldo Baldacci, 
xtomos Universiteto geografijos katedros 
vedėjas.

Atlase buvo reproduktuoti trys senieji 
pasaulio miestai: Jeruzalė, Venecija ir Vil
nius, su įdomiais komentarais, iškeliančiais 
Vilniaus istorinę ir dabartinę reikšmę, kad 
tau yra „gražus ir įvairus miestas, svarbus 
istoriškai, rodąs tikrų -požymių gaivališku
mo vystymosi ateityje“.

Šia proga tenka pažymėti, kad prel. V. 
Mincevičius turi virš 200 žemėlapių rinki
nį: Lietuvos, Lietuvos-Lenkijos, Rusijos- 
iiietuvos, Europos-Lietuvos ir Azijos, kur 
taip pat pažymėta Lietuva. Be to, turi ke
letą Vilniaus, Gardino ir Klaipėdos mies- 
tovaizdžių originalų, Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikščių bei žymesniųjų asmenų mū
šių, tautinių rūbų, pastatų ir kt. raižinių. 
Jo rinkinyje yra labai retų Lietuvos žemė
lapių, kurių trūksta net didžiosiose pasau
lio bibliotekose. Tai dvidešimties metų 
kruopštaus rinkimo rezultatas. Šiemet ruo
šiasi pradėti perspausdinti tuos, kurie ga
lės pasitarnauti ne tik Lietuvos laisvės by
lai, bet taip pat ir lietuviškų namų papuo
šimui ir galės būti vertinga dovana sve
timtaučiams. Šios idėjos įgyvendinimui 
stambią auką davė gerai žinomas Lietuvos 
mylėtojas prel. J. Karalius. (ELTA)

SeplųnicS
— Britai veda derybas su kinais pradėti 

VC-10 lėktuvų gamybą Kinijoje. Kalbama 
net apie Rolls-Royce motorų ir radaro ga
mybos skyrių steigimą.

— Išvykus paskutiniems karo belais
viams iš Vietnamo, JAV valdžios organai 
leido atvykusiems daryti pranešimus apie 
sąlygas 'belaisvių stovyklose. Kai kur t'os 
sąlygos buvusios labai žiaurios.

— „The Times“ rašo, kad ateity specia
liai išimtinais atsitikimais, kada nėra ku
nigo, popiežius leis davinėti komuniją pa
sauliečiams vyrams, moterims ir vienuo
liams bei vienuolėms.

— Tasso agentūros viršininkas Zamia
tin paskelbė straipsnį, kuriame bandoma 
išlyginti anglų-sovietų santykius.

— Britų vyriausybė išleido taisykles, 
pagal kurias imigrant'ai, jei jų pajamos ne
prašoka tam tikros sumos, gali gauti ap
mokėtą kelionę namo.

— Tik per vieną praėjusią savaitę JAV 
nuo 'ginklo žuvo 345 žmonės. Iš jų236 buvo 
nušauti, 89 patys nusišovė ir 20 nelaimin
gi atsitikimai.

— Britų Grand National lenktynėse lai
mėtojas Red Rum sumušė visų laikų rekor
dą, nubėgdamas nustatytą atstumą per 9 
min. 1,9 sek.

— Albnija skelbiasi esanti pirmoji ateis
tinė valstybė pasauly. Iš keletos dar laku
sių kunigų vienas neseniai buvo sušaudy
tas už vaiko pakrikštijimą.

— Žydė E. Yampolska šešias dienas bu
dėjo nevalgiusi prie sovietų ambasados 
Londone, kad išleistų emigruoti jos tėvus 
iš Sovietų Sąjungos.

— Sąryšy su padidėjusiais nusikaltimais 
D. Britanijoj vėl siūloma įvesti mirties 
bausmę. Tačiau vyriausybė tam pasiūlymui 
priešinasi.

SĖKMINGI METAI
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS
DVIDEŠ1MTANTRAJAM METINIAM 

AKCININKŲ SUSIRINKIMUI,
1973 M. BALANDŽIO 7 D.

Praėjusiame akcininkų suvažiavime bu
vo įsenęs nuomonių skirtumas, svarstant 
oenarovės santvarkos klausimus. Kai atsi
randa nesutarimai, gali kilti abejonės, ar 
is viso yra galimas sklandus bendradarbia
vimas ir našus darbas. Buvo net nuogąs
taujama, kad tokia padėtis gali pakenkti 
oenaram lietuviškam reikalui. Tačiau pra
eitieji metai parodė, kad D. Britanijos lie
tuviai sugeoa ne tik stipriai reikalus dis
kutuoti, bet diskusijoms pasibaigus, taip 
pat sugeba gražiai sutarti ir toliau darbą 
tęsti.

Tuoj po suvažiavimo, bendrovės valdy- 
iDos paprašytas p. S. Kuzminskas paruošė 
bandrovės valdybos statutą, kurį valdyba 
su mažomis pataisomis priėmė ir juo va
dovaujasi. Pagal šį stutatą bendrovės pir
mininkas įpareigojamas rūpintis visais 
bendrovės reikalais ir informuoti valdybą 
apie bendrovės veiklą. Bendrovės skyrių 
vedėjai savo ruožtu informuoja bendro
vės pirmininką apie Skyrių veiklą ir vyk
do darbus, pasitardami su bendrovės pir
mininku. Š bendrovės santvarka pasirodė 
gan praktiška ir veiksminga. Ji sudaro są
lygas bendrovės tarnautojams išvystyti 
iniciatyvą, ir užtikrina, kad (bendrovės pir
mininkas ir valdyba būtų pilnai informuo
jami.

Valdybos posėdžiai vyksta vieną kartą į 
mėnesį. Pagal naują santvarką, padidėjus 
informacijų kiekiui, valdybos posėdžiai 
truputį pailgėjo, bet kol kas dar suspėja- 
ma visus reikalus aptarti, susirenkant kas 
mėnesį.

Kitas didesnio masto darbas, kurį teko 
atlikti pereitų metų bėgyje, buvo balanse 
rodomo išduotų akcijų skaičiaus suderini
mas su akcininkų registru ir sąrašais. 
Kruopštus patikrinimas parodė, kad akci
ninkų registre yra 11.963 akcijos, kai tuo 
tarpu pereitų metų balanse buvo rodoma 
11.700. Šios balanso sumos atitaisymui val
dyba nutarė nurašyti £267 nuo balanse ro
domo kapitalo rezervo ir pridėti prie akci
nio kapitalo sumos. Todėl 1972 metų ba
lansas jau rodo, kad ligi šiol bendrovė yra 
išdavusi 11.967 akcijas po £1.

Bendrovės veiklos apyskaita už 1972 me
tus rodo progresą visuose skyriuose. Lie
tuvių Namai, kaip ir visuomet', davė di
džiausią dalį bendrovės pajamų. Tačiau 
Sodyba taip pat padarė žymų progresą, ne
žiūrint didelių remonto išlaidų. Spaudos 
skyrius padarė pažangą, bet jo nuostolis 
dar vis siekia 1.483 svarus.

Pirmuosius penkis savo veiklos metus 
(1951-1955) bendrovė baigė su nuostoliais. 
Didžiausias nuostolis 1.987 sv. susidarė 
1955 metais, keliantis į dabartinius Lietu
vių Namus. Kiti septyniolika metų vis bū
davo baigiami' su pelnu. Iš pelningų metų 
pažymėtini 1962 su 2.674 sv. pelno, 1965 m. 
— 2.299 sv., 1968 m. — 2.658 sv. pelno. 1972 
metus benedrovė 'baigė su rekordiniu 3.413 
sv. pelnu, kuris perkeliamas į apyvartos 
atsargą balanse, kaip ir visuomet buvo da
roma.

1972 metų rezultatai yra visai patenki
nami. Tuos metus galima laikyti paskuti
niais konsolidacijos laikotarpio metais. 
Konsolidacijos laikotarpis prasidėjo 1959 
melais, kai bendrovei teko pergyventi sun
kias krizes ir dėti dideles- pastangas išlai
kyti savo veiklą ir turtą tokiuose rėmuose, 
kokiuose šiandien turime. Dabar jau gali
ma sakyti, kad bendrovės bėdos yra istori
jos reikalas, ir mūsų žvilgsnis turi krypti į 
progresą ir ateitį.

’lunėdama Lietuvių Namus, Sodybą ir 
spaudos skyrių, 'bendrovė negali atsilikti 
a uo gyvenamo ir privalo dėti pastangas šias 
veiklos priemones gerinti ir modernizuoti, 
spaustuvei jau nupirkta nauja spausdina
moji mašina. Lietuvių Namams neužilgo 
reikės daryti remontus ir kitus pagerini
mus, o Sodyboje jau užsakyti nauji virtu
vės įrengimai, modernizuojamas baseinas 
ir galvojama apie dviejų namelių atremon- 
tavdmą, centrinio šildymo pagerinimą, ge
resnių baldų pirkimą, kanalizacijos moder
nizavimą ir kitus darbus.

Visus projektus įgyvendinti reikia daug 
pinigų, kuriuos bendrovė gauna iš apyvar
tos pelno. Norint didesnį darbą atlikti, rei
kia laukti, kol susidarys pakankama suma 
pinigų. Tuos darbus galima paskubinti, jei 
turima rezervų. Ca -bendrovei labai padeda 
depozitų schema, kuri eilę metų sėkmingai 
veikia ir tiekia reikalingus rezervus grei
tesniam 'bendrovės progresui. Todėl būtų 
gera, kad į šią schemą įsijungtų dar dau
giau tautiečių, kurie tokiu budu paremtų 
mums visiems priklausančią bendrovę, o 
ne pašto banką ar anglų namų statybos 
draugijas.

Sodybos modernizavimo reikalai yra su
siję ir su pensininkų problema, apie kurią 
buvo daug kalbėta suvažiavimuose ir ra
šyta Europos Lietuvyje. Pensininkai Sody
boje jau seniai gyvena ir dar yra vietos ki- 
tiėms. Kaip anksčiau minėta, galvojama 
apie dviejų namelių modernizavimą, kur 
taip pat galėtų pensininkai gyventi. Pirk
ti ir kurti naują gyvenvietę pensininkams, 
kai Sodyba dar kaip reikiant nesinaudo
jama, būtų nerealu. Tačiau Sodybai mo
dernizuoti reikia kapitalo. Jei atsirastų 
pensininkų, kurie norėtų Sodyboje apsigy
venti ir prisidėti pinigais prie jos pageri
nimo, tai jų pageidavimai būtų mielai 
svarstomi ir visuomet būtų galima susitar
ti. ,

Mūsų ibendrovė yra ypatinga, nes jos biz
nis yra surištas su lietuvių visuomeniniais, 
socialiniais ir kultūriniais reikalais. Todėl 
pasitaiko, kad bendrovė turi įplaukų ir iš 
ypatingų šaltinių. Jau 1971 metų balanse 
buvo pažymėta, kad bendrovė gavo £247 
palikimą. Pradžią padarė miręs bendrovės 
akcininkas. Šiais metais jau turime žinių, 
kad 'bendrovės veiklą savo testamentuose 
prisiminė dar du asmenys. Tikimasi, kad 
sutvarkius dokumentus, į 'bendrovės iždą 
įplauks dar apie 6.000 svarų. Testatoriai 
pageidavo, kad pinigai būtų panaudoti So
dybos, spaustuvės ir kitiems lietuviškiems 
reikalams. Minėdama šį faktą metiniam 
akcininkų suvažiavime, valdyba taki, kad 
tokiu būdu akcininkai ir visi D. Britanijos 
lietuviai gali pareikšti gilų dėkingumą ir 
šių tautiečių dosnumo ir gražaus lietuviškų 
reikalų supratimo įvertinimą.

Tokie testamentiniai palikimai buvo, be 
abejo, padaryti, turint galvoj mūsų ben
drovės dirbamą visuomeninį darbą. Todėl 
kyla klausimas, ar bendrovė turi moralinį 
pagrindą laikyti tokius testamentinius pa
likimus akcininkų nuosavybe. Bendrovė 
turi pilną teisę tas pinigų sumas naudoti 
savo veiklai, bet tos sumos neturėtų būti 
skaitomos bendrovės turtu. Jas reikėtų įra
šyti į bendrovės balansą atskira pozicija, 
kurią galima būtų pavadinti D. Britanijos 
Lietuvių Fondu. Šie pinigai, reikalui esant, 
turėtų būti perleisti kitiems visuomeni
niams fondams.

Testamentiniai palikimai ir mirusių ak
cininkų akcijos nekeltų problemų, jei gali
ma būtų visą bendrovę paversti D. Brita
nijos Lietuvių Fondu su naujais įstatais ir 
nauja santvarka. Siekiant užtikrinti ben
drovės ateitį, tokia išeitis turėtų būti rim
tai pasvarstyta. Tačiau prieš darant bet ko
kius nutarimus, akcininkai turėtų duoti 
aiškų atsakymą į pagrindinį klausimą: ko
kia yra Lietuvių Namų Bendrovės paskir-

DIENOS
— 50 mergaičių demonstravo prie Sovie

tų ambasados ir siūlėsi įkaitais už 14 me
tų žydaitę Marina Tiomkin, kuri buvo 
areštuota Maskvoje. Visos demonstrantės 
taip pat buvo 14 metų amžiaus.

— JAV jaučiamas didelis 'benzino trūku
mas. Kai kuriuose rajonuose pradėtas ben
zino normavimas. Sunkiausia padėtis esan
ti Kalifornijoje, kurioje benzinas pompuo- 
jamas iš žemės...

— Vokietijos kancleris W. Brandt birže
lio mėnesį vyksta į Izraelį.

— Fabriko darbininkams Cleeve vieto
vėje atidarytas supermarketas. Tai pirmo
ji krautuvė Anglijoje, skirta vien tik fab
riko darbininkams.

— Nobelio taikos premijai gauti šiais 
metais buvo pasiūlyti prezidentai Noxonas 
ir Tito. Dabar prisidėjo dar trečias prezi
dentas — Jomo Kenyatta, buvęs Mau Mau 
vadas Kenyjoje.

— Britų angliakasiai slaptu balsavimu 
pasisakė prieš streiką, kurį siūlė profesi
nės sąjungos sąryšy su algų suvaržymu.

— Albert Browne Š. Airijoje nuteistas 
pakarti už policininko nužudymą.

— Lord George Brown palieka Court- 
aulds tekstilės bendrovę, kurioje jis buvo 
paskirtas gamybos patarėju. Už tą patari
mą jis gaudavo apie 7.000 svarų į metus.

— Kosyginas buvo atvykęs į Švediją tar
tis prekybos reikalais. Be kita ko susitar
ta, kad sovietai parduos Švedijai dujas. 
Buvo aptarti ir Helsinkio konferencijos 
reikalai. Tuo pačiu metu Podgomy lankėsi 
Suomijoje.

KIEKVIENO LIETUVIO PAREIGA PA
LAIKYTI SAVĄJĄ SPAUDĄ. AR JAU 
UŽSISAKĖTE „EUROPOS LIETUVĮ“ 1973 
METAMS?

PASA UL YJE
KOVA SU RŪKYMU

Jau kelios dešimtys įvairių receptų yra 
paskelbta kovai su rūkymu. Paskutinis iš 
jų buvo švedų sugalvota kramtomoji guma, 
su nikotino priemaišom.

Dabar skelbiamas naujas išradimas — 
avižų ekstraktas. Rūkorių gydymo klinikų 
bandymai parodė, kad šis ekstraktas suma
žina norą rūkyti. Esą žinoma, kad Indijoje 
tokiu ekstraktu bandoma gydyti opiumo 
vartotojus.

JAPONAI GELBĖJO LIETUVOS ŽYDUS

„Jewish Chronicle“ (30 kovo, 1973) skel
bia pasauliui mažai težinamą faktą, kad 
nežiūrint vokiečių-japonų sutarties ir di
delio nacių spaudimo, Japonijos konsulas 
Kaune Sempo Sugihara karui prasidėjus, 
išgelbėjo apie 10.000 Lietuvos žydų.

Net neatsiklausęs savo vyriausybės, jis 
išdavė žydams vizas, kad jie galėtų pabėg
ti į Vakarus. Žydų Kankinių ir Didvyrių 
Įamžinimo Organizacija suteikė Sugiharai 
specialų titulą.

Pasirodo, kad japonų vyriausybėj ka
riuomenės vadovybė ir net policija išgel
bėjo gana daug žydų Japonijoj, Kinijoj ir 
Europoj. Japonijos-Izraelio draugija ruo
šiasi tuos faktus paskelbti viešai.

POPIEŽIUS PRAŠNEKO i

Balandžio 1 d. popiežius Paulius VI vie
šai pasmerkė tikinčiųjų priespaudą Rytų 
Europoj. Jo kalbos pagrindas buvo kunigo 
nužudymas Albanijoje už kūdikio pakrikš- 
tijimą. Popiežius ragino tikinčiuosius mels
tis už tyliąją, kantriąją ir kankinamąją 
bažnyčią ir jos narius, kurie neturi teisės 
viešai pareikšti savo tikėjimo.

LAIVO „CLAUDIA“ NUOTYKIAI

Vokiečių privatus laivas „Claudia", ga
benęs ginklus IRA organizacijai buvo pa
gautas prie Airijos krantų. Rasta 5- tonos 
įvairių ginklų. Laivo kapitonas Leinhauser, 
grįžęs į Hamburgą pareiškė, kad ginklai 
buvę pakrauti Lybijoje ir kad jų buvę ne 
5, o 100 tonų. Kur jie pradingo — paslap
tis. Airių narai ieško jų jūroje apie tą vie
tą, kur „Claudia“ buvo areštuota.

Dabar skelbiama, kad Leinhauser buvęs 
išdavikas. Paėmęs už ginklus pinigus, jis 
pranešęs airių policijai apie atvykstančią 
siuntą, tikėdamasis už tai atlyginimo.

Britų spauda piktinasi, kad toks ginklų 
pirklys Vokietijoje nesuimamas ir neati
duodamas teismui.

MŪRININKŲ UŽDARBIS

Paskutiniuoju laiku Anglijoje atsirado 
didelis mūrininkų trūkumas. Rangovai, no
rėdami laiku užbaigti apsiimtus darbus, 
moka iki 25 svarų už 1.000 sumūrytų ply
tų. Tokiu būdu geresni mūrininkai uždirba 
iki 150 svarų per savaitę. Vidutinis mūri
ninkų uždarbis, žinoma, yra žymiai ma
žesnis.

tas?
Jei didelė dauguma akcininkų pareikš

tų, kad svarbiausias bendrovės tikslas yra 
remti visuomeninį bei kultūrinį darbą, ta
da galima būtų galvoti apie persitvarky
mą ir tokiai paskirčiai geriau tinkančio 
vardo pasirinkimą.

Tuo tarpu darbai turi eiti pirmyn. Ben
drovės veikla visuomet rėmėsi ir ateityje 
remsis lietuviškos visuomenės talka ir tar
nautojų pastangomis. Pereitų metų rezul
tatai rodo, kad D. Britanijos lietuvių tarpe 
yra daug geros valios ir pasiryžimo dirbti 
visuomeninį darbą ir Siekti dar geresnių 
rezultatų.

S. Nenortas,
Valdybos Pirmininkas

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina metams 4,50 sv., do
lerio kraštuose — 11 dol. metams; Vokieti
joje — DM 35.

Pensininkams 3,00 sv. Anglijoje.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų

jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

1



EUROPOS LIETUVIS 1973 m. balandžio 10 d. Nr. 15 (1154)

Poezijos
Va, čia pat, Britanijoje, išėjo iš karto net 

dvi poezijos knygelės. Tad ir sakykite, kad 
čia niekas niekur nejuda. Vieni rašo, kiti 
spausdina, tik skaitykite, susimildami, nau
dokitės!

„Šaltinis“ Nottinghame štai išleido naują 
Laimučio švalkaus eilėraščių rinkini, pa
vadintą Gyvastis (96 psl.).

Laimutį švalkų pažįstame iš periodikos, 
ypač iš čionykštės, leidžiamos Britanijoje, 
nes jo eilėraščius spausdinasi „Šaltinis“ ir 
„Europos Lietuvis“. Tiesa, gal ir perdaug 
būtų sakyti, kad pažįsta, nes kartais jis, 
parašęs kokį daugiau į jumorą ar satyrą 
užnešantį daiktą, mėgsta ne pavardę pri
rašyti, bet kokius nors inicialus. Skaityto
jui dabar tik iš rinkinio paaiškės, kad kai 
kurie periodikoje skaitytieji eilėraščiai, 
štai, buvo ne kieno kito, o Laimučio Šval
kaus.

„Gyvastis“ jau yra ketvirtoji L. šval
kaus knyga. „Šaltinis“ 1963 m. išleido jo 
dramą „Didžioji auka“, o 1968 m. eilėraš
čių rinkinį „Dienų sūkuriuos“, o salezie
čiai 1966 m. eilėraščių rinkinį „širdies nuo
laužos“.

Apskritai L. švalkus moka ir mėgsta bū
ti savo poezijoje iškilmingas ir graudus, 
dažnai prisiminti gimtąjį kraštą, pasiilgi
mą jo ir gyvenimą jame. Toks jis buvo 
ankstesniuose rinkiniuose, toks jis pasi
reiškia ir kai kuriuose šio rinkinio eilėraš
čiuose. Dėl patriotiškumo ir dainingumo 
jie mėgstami ir tautinių švenčių ar pana
šiomis progomis būna ar gali būti dekla
muojami (pvz., eilėraštis „Neišgirstas 
šauksmas“ ir yra skirtas Simui Kudirkai, 
buvo spausdintas „Europos Lietuvyje“ ir 
iš ten dar ir kitur perspausdintas).

Šįkart rinkinyje ypač apstu tų jumoris- 
tinių-satyrinių eilėraščių, kritikuojančių 
mūsų visuomeninį ir kasdieninį gyvenimą, 
kai veikėjai „sukam varom pradalgėlę in- 
trigėlių pievoj“ ar „brolybė stiklely gyve
na“.

Atskirą skyrių rinkinyje sudaro eilėraš
čiai vakams, dar ir iliustruoti Algirdo šval
kaus piešiniais. Įsijungęs į vaikų skyriaus 
(„Šaltinėlio“) redagavimą „Šaltinyje“, poe
tas ir paskandavęs visą pluoštą kūrinių 
mažiesiems, vis, atrodo, tokių skambių, 
deklamuotinų.

»«»
Kitas poezijos leidinys spausdintas mū

siškėje Nidoje Londone. Tai Zentos Teni- 
sonaitės Pavasaris ir aš (52 psl.). Kiek ži
nia, autorė pati savo lėšomis yra išleidusi 
rinkinį, o autorė visuomenei jau plačiai 
pažįstama iš kitų darbų, gyvena Belgijoje. 
Tie kiti jos darbai yra tarptautinio bendra
darbiavimo srities. Ana, Belgijos flamai 
1971 m. išleido jos paruoštą ta kalba lie
tuvių poezijos rinktinę, kuri, pasirodo, už 
medų išėjo — visa buvo išpirkta, šių me
tų pradžioje ta pati Nida atspausdino jos 
paruoštą nederlandų XX amžiaus poezijos 
rinktinę (pagrindą išleisti sudarė jos pa
čios pinigai, šiek tiek parėmė olandai, o 
dabar atėjo žinia, kad 100 egzempliorių tos

Lietuviai fotografai tarptautiniame 
albume

Lietuviai fotografai nuolat susilaukia pa
gyrimų ir atžymėjimų tarptautinėse paro
dose — gauna aukso medalių, diplomų. Jų 
darbai mielai spausdinami tarptautiniuose 
fotografijos albumuose, tik dažnai nežy
mint tautybės — viskas eina Sov. Sąjungos 
vardu.

Po ranka turime Londone Fountain Press 
išleistą, John Sanders redaguotą „Photo
graphy Year Book 1972“. Tame albume- 
metraštyje išspausdintos 196 fotografijos, 
pateiktos keliolikos kraštų fotografų (dau
giausia vietos, suprantama, skiriama pačios 
Britanijos fotografų darbams, o tarp jų 
pirmauja karališkosios giminės lordas 
Snowdonas, karalienės sesers princesės 
Margaretos vyras).

Sov. Sąjungai atstovauja dešimt foto
grafų, tarp kurių visa pusė yra lietuviai: 
Aleksandras Macijauskas, Algirdas Pilve
lis, Romualdas Rakauskas, Antanas Sutkus 
ir Vladas Uznevčius. A. Pilvelio išspaus
dintos net 3 fotografijos, visų kitų keturių 
po vieną.

Supažindinant su tomis fotografijomis, 
redakcinėje pastaboje rašoma, kad apie jas 
gauta tik technikinių duomenų (koka ka
mera fotografuota, kokiu išlaikymu, koks 
popierius ir t. t.). Bet esą įdomu, kad pa
čios .puikiausios fotografijos atkeliaujan
čios iš Baltijos valstybių: pačios nuotrau
kos kūrybiškos, ir techniškai gerai attikta. 
Daroma išvada, kad ir stebėtis nesą ko. 
nes ten didžiuosiuose miestuose yra foto
grafų klubai ir leidžiamas ketvirtį milijo
no tiražo turįs fotografijos reikalams skir
tas žurnalas.

Aptariant A. Sutkaus fotografiją, pažy
mėta, kad jis yra nuolatinis ir mėgiamas 
to fotografijos metraščio dalyvis ir žino
mas savo puikia fotografinių portretų se
rija „Lietuvos žmonės“.

Be kita ko, A. Pilvelio išspausdinta 
smuikininkas, šokėjų pora ir bėgančios 
kiaulės, V. Uznevičiaus — gimtadienį šven
čianti senutė, A. Macijausko — iškištadan-

rinkiniai
rinktinės nupirko Belgijos nederlandų kul
tūros ministerija!).

Z. Tensonaitė jau 'kuris laikas periodiko
je reiškiasi ir su savo orignalia kūryba — 
eilėraščiais ir trumpais prozos dalykais. 
„Pavasaris ir aš“ yra jos pirmasis eilėraš
čių rinkinys.

Rinkinio eilėraščiuose poetė piešia gam
tos škicus, ieško atsakymų, kas yra žmo
gus, kalbasi su Dievu,. Jai rūpi Logos, mie
gas, grožis, gėris, tiesa, mirties, rytojaus ir 
nerimo temos. Rinkinio pabaigoje turime 
tris giesmes saulei.

Pirmas rinkinys, ir nenuostabu., kad ja
me gal perdaug didelių temų, kurios iš vi
so sunkiai aptariamos. Žinoma, linkėjimas 
būtų ir forma daugiau susirūpinti.

K. Abr.

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Iš ką tik Nidos išleisto eilėraščių rinkinio „Pavasa
ris ir aš“

PAVASARIS IR AS

Paseksiu pasaką — pavasaris pasakė, — 
ir danguje dainuoja dieviška diena.
Spa'vingus spindulius saulutė sauja sėmė — 
pa'iejo ir papylė -— pamiškė pilna.

Žilvičiai sužaliavo žaliai žolei želiant, 
purieromis pagelto pievos paupy.
Pavasario skambiesiems skambaliukams skambant 
gaivina girią giesmės ir garsai gyvi.

Paseksiu pasaką — pavasaris pasakė, 
o vėjavaikį vėją vyturys pravys.
Ir pabučiuosime mes pirmąją plaštakę: 

pavasaris ir aš — ir saulės spindulys.

V

J. Čekauskas —bendruomenininkas
75 M. SUKAKTIES PROGA

Jonas Čekauskas daugeliui lietuvių yra 
žinomas kaip bendruomenininkas, kaip 
spaudos mylėtojas ir bendradarbis. Šiuo 
metu jis sunkiai serga: jis yra paralyžuo
tas, tegali su žmonos pagalba sunkiai judė
ti, nebegali skaityti ir rašyti, kas jo gyve
nime skaudžiausia. Tačiau domisi lietuviš
ka spauda, ir žmona jam laikraščius pa
skaito. Artinasi jo 75 m. sukaktuvės, todėl 
šia proga jaučiu lietuvio pareigą jį pagerb
ti.

Sukaktuvininkas gimė 1898 m. gegužės 
10 d. Paršeliuose, Marijampolės aps. Jo tė
vas buvo pažangus ūkininkas, liaudies mo
kytojas. Iš tėvo jis paveldėjo mokslo ir 

tas seniokas, A. Sutkaus — besišypsanti 
moteriškė ir R. Rakausko — du vaikai di
delio lauko kelelyje. Kadangi tos fotogra
fijos daugiausia jau yra buvusios tarptau
tinėse parodose ir apdovanotos, tai būna 
kartojamos Lietuvos spaudoje ir ten lei
džiamuose albumuose.

GRĮŽO J. KAŽEMĖKAS
„Gimtasis Kraštas“ praneša, kad iš Či

kagos į Lietuvą apsigyventi sugrįžo Jonas 
Kažemėkas. Kaip įprasta, jis turėjo pasi
kalbėjimą su spaudos žmonėmis ir pasiaiš
kino, kaip jo vardas kartais pakliūdavo į 
lietuvišką išeivių spaudą. Esą jis buvęs fo
tografas ir savo nuotraukas patiekdavęs 
laikraščiams. Atskaitė įprastą maldelę ir 
„vaduotojams“ už neleidimą anksčau su
grįžti.

ARCH. V. ŽEMKALNIS 80 METŲ
Nepriklausomoje Lietuvoje išgarsėju

siam architektui V. Landsbergiui-Žemkal- 
niui jo 80 metų proga suteiktas nusipelniu
sio architekto garbės vardas. Karo metu jis 
buvo pasitraukęs į Vakarus ir vėliau emi
gravęs į Australiją. 1959 m. grįžo į Lietu
vą ir apsigyveno Vilniuje. Kaune jis buvo 
suprojektavęs Kūno kultūros rūmus, „Pie
nocentrą“. Pramonės ir amatų rūmus ir kt.

AMATININKŲ VALGIAI
Vilniaus senamiestyje atidaryta „Ama

tininkų užeiga“, kurioje valgiams taip pat 
pritaikinti „amatininkiški“ pavadinimai. 
Taip, pvz., ten gaunama pameistrio užkan
dis, kriaučiaus troškinys, kalvio plaktinis, 
račiaus suktinis ir puodžiaus kotletai.

KAUNO PIENINĖ
Kaune pastatyta nauja modemiška pie

ninė, perdirbanti per vieną pamainą 165 to
nas pieno. Čia taip pat gaminamas kefiras, 
raugintas pienas, glaistyti sūreliai ir kt.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ŽUVO KUN. J. BRUŽIKAS

Gauta žinių, kad traukinio nelaimėje žu
vo visiems lietuviams gerai žinomas misio
nierius kun. J. Bružikas S. J. Smulkesnės 
žuvimo aplinkybės tuo tarpu nežinomos. 
Kun. J. Bružikas gyveno Brazilijoje ir jau 
buvo sulaukęs 75 metų amžiaus. Praėju
siais metais jis atšventė auksinį kunigys
tės jubiliejų.

PROF. A. MACEINAI 65 METAI

Sausio mėnesio pabaigoje susilaukė pen
sininko amžiaus Europoje (Vokietijoje) gy
venąs krikščioniškojo humanizmo filosofas, 
kultūrininkas ir rašytojas prof. Antanas 
Maceina. Kiekvienas, kuris nors kiek do
mėjosi Lietuvos kultūriniu gyvenimu, ne
galėjo nesusidurti su šio gilaus mintytojo 

gamtos meilę. Dar vaikystėje jis mėgo so
dinti ir prižiūrėti tėvo sodo medelius. Iš 
tėvo kartą gavęs rykščių dėl to, kad išar
dęs paukščių lizdą. O ardęs todėl, kad no
rėjęs pažinti paukščių rūšį. Mokęsis tėvo 
mokykloje, o vėliau Marijampolės gimna
zijoje. 1919 m. jis įstojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę. Jis kovojo ne tik su Lie
tuvos priešais, bet1 ir su banditizmu, kuris 
siautė krašte. Baigęs karo mokyklą, greit 
jis pateko į generalinį štabą, kur buvo ta
da vyr. leitenanto St. Raštikio vadovauja
mo skyriaus kanceliarijos vedėju. Ištarna
vęs apie 10 m. generaliniame štabe, J. Če
kauskas pasitraukė iš kariuomenės ir ver
tėsi savarankiškai: jis pasidarė prekybinin
kas ir atstovavo vokiečių bei čekų fir
moms. Jis, praturtėjęs, remdavo savo gimi
nes, ypač jų vaikus, kai kuriems apmokė
damas jų mokslą, studijas. Gavęs iš tėvo 
ūkio dalį — 41 margą — atidavė vienai sa
vo seseriai.

Sukaktuvininkas, kaip prekybininkas, 
užmezgė nemaža pažinčių ne tik su biznio, 
bet ir su įvairių sričių žymiais asmenimis. 
Jis dažnai dalyvaudavo medžioklėse su 
min. Zauniumi, Kipru Petrausku, su kuriuo 
artimai draugavo, dr. S. Janavičiumi, kun. 
VI. Mironu ir kt. Apie K. Petrauską jis pri
simena kaip labai stiprios širdies žmogų, 
nes jis pakaldavęs savo ūkyje karščiausią 
pirtį. Be abejo, jis labiau Kiprą brangino 
kaip dainininką, kokio dar ir šiandien Lie
tuva nesusilaukė.

Bolševikų okupacija sugriovė J. Čekaus- 
ko gyvenimą, nes likvidavo privačią pre
kybą, o kartu likvidavo ir jo profesiją. Na
cių okupacijos metu sukaktuvininkas ir jo 
brolis Vladas aktyviai dalyvavo rezisten
cinėje veikloje, kol abu buvo patekę į kon
centracijos lagerį. Jo brolis, kuris buvo bai
gęs Meno mokyklą ir reiškėsi kaip gabus 
dailininkas-tapytojas, buvo nacių Stuttho- 
fo stovykloje mirtinai nukankintas, o su
kaktuvininkas, jo bičiulių dėka, buvo iš 
stovyklos išgelbėtas, bet jo sveikata buvo 
smarkiai sužalota.

1944 m. J. čekauskas, kaip ir tūkstančiai 
lietuvių, pasitraukė iš Lietuvos, nors šir
dyje išgyveno didžiausią Skausmą. Po il
gų klajojimų, jis atsidūrė Augsburge, kur 
išgyveno 15 m. Čia jis aktyviai dalyvavo 
lietuvių bendruomeninėje veikloje. Ilgą 
laiką buvo Augsburgo apylinkės pirminin
kas, o kai lietuvių skaičius sumažėjo, jis 
buvo apylinkės seniūnas. Vedęs Valeriją 
Griimkevdčiūtę-Funkienę, jlis persikėlė gy
venti į Pinnebergą, kur taip pat dalyvavo 
bendruomeninėje veikloje, ypač palaikė ry
šius su kitų tautybių tremtiniais veikėjais 
ir vokiečių atsakingais pareigūnais, skleis
damas jų tarpe Lietuvos nepriklausomybės 
idėjas.

Kaip bendruomenininkas J. Čekauskas 
buvo labai uolus ir sąžiningas: jis visuo
met vykdė savo pasižadėjimus tiksliai, rū
pestingai ir punktualiai. Juo galima buvo 
visuomet pasitikėti: jei jis prižadėdavo ką 
atlikti, visuomet atlikdavo laiką ir su kau
pu. Pats rėmė ir rinko aukas „Tautos Fon
dui“.

vardu. Lietuvoje jis, tur būt, daugiausia 
išpopuliarėjo pradėjęs skelbti nepasaulė- 
žiūrinės politikos idėją ir socialinį teisin
gumą, dėl kurio savo metu buvo apšauk
tas skleidžiąs antikatalikiškas pažiūras. Iš
eivijoje daugiau reiškėsi mokslinėje srity
je, dėstydamas filosofiją Muensterio uni
versitete ir religinėje — rašydamas tos sri
ties veikalus.

MIRĖ PREL. F. BARTKUS

JAV Dalias mieste mirė prel. F. Bart
kus, buvęs Vilkaviškio kunigų seminarijos 
rektorius ir daugelio religinių knygų auto
rius.

PROF. J. ERETO VEIKLA

Prof. Juozas Eretas, Baltiečių Tarybos 
paprašytas, parašė memorandumą, kuris 
bus panaudotas ryšium su Helsinkio kon
ferencija. Jis taipgi ruošia spaudai brošiū
ros „Die vergessene Balten“ naują laidą ir 
neri perspausdinti „Dvi generacijas“. Šių 
leidinių išlaidoms planuoja panaudoti LK 
Mokslo Akademijos paskirtą kun. J. Pruns- 
kio vardo £500 žurnalistikos premiją. Stu
dijų savaitėje V. Vokietijoje prof. J. Ere
tas skaitys paskaitą apie prel. P. Juro kul
tūrinį įnašą ir ALKOS muziejų.

T. Ž.

JAUNIMO PARODA

Neew Yorke Kultūros Židinyje kovo 17- 
18 d. buvo surengta moksleivių ir studentų 
paroda, pavadinta „Jaunimas ir jo menas“. 
Tokia paroda buvo ir praėjusiais metais. 
Jos rengėjai — ateitininkai.

MUZIEJUS ROMOJE

Dail. Irena Pacevičiūtė, gyvenanti Romo
je, steigia lietuvišką dailės muziejų. Kvie
čia lietuvius šį darbą parėmti aukomis. Ad
resas: Via dei Torriani 23, 00165, Roma, 
Italia.

FRIEDA SOHN

Frieda Sohn yra žydų tautybės iš Lietu
vos įkilusi menininkė. Nors lietuvių kalbos 
nebeprisimena, ‘bet visiems sakosi esanti 
lietuvė ir tas kraštas turįs įtakos į jos kū
rybą.

F. Sohn dėsto Balfimorės meno mokyklo
je ir kasmet ruošia savo skulptūros ir gra
fikos parodas. Už savo kūrybą ji yra susi
laukusi didelio įvertinimo.

SPAUSDINS LIETUVOJE

Belgijoje gyvenąs rašytojas E. Cinzas pa
rašė (ar baigia .rašyti) antrąjį romaną 
„Raudonojo arklio vasara“. Jo ištraukas 
skaitėme „Aštuntoje Pradalgėje“.

„Pergalėje“ Nr. 3 V. Kazakevičius cituo
ja E. Cinzo laiško ištrauką, kurioje jis pa
sižada savo romaną atsiųsti išspausdinti į 
Vilnių.

MUZIKOS ŽODYNAS

Vokietijoje išleistas „Riemon Musik Le- 
xikon“ dvyliktojo leidimo pirmasis papil
dymų tomas apie viso pasaulio muzikus. 
Jis apima A-L raides. Šitame muzikos žo
dyne yra gana daug lietuviškų muzikų ir 
muzikos atlikėjų vardų, kuriuos pateikė A. 
Venckus (Lietuvoje) ir J. Žilevičius (JAV). 
Iš išeivijoje gyvenančių muzikų minimi 
Budriūnas, Jakubėnas, KaSkas ir kt.

LIETUVOJE
KAIP PARDAVINĖJAMAS GINTARAS?

„Šluota“ (Nr. 5) aprašo, kokiu būdu Pa
langoje galima įsigyti gražių gintaro išdir
binu.

„Apie 10 valandą ryto moterų pliaže „at
sidarydavo“ gintaro turgavietė. Būriai mo
terų dšsidėstydavo tam tikrose zonose. Pra
sidėdavo gintaro karštligė! Ir nemanyk gu
lėti toje zonoje — laisvai tau užlips ant gal
vos ir net neatsiprašys. Kas tavo galva, pa
lyginus su gintaro žiedu ar sage! Ir taip 
kasdien — nuo ryto ilki vakaro. Ir ne tik 
moterų pliaže — prie tavęs prekiautojos 
prieidavo pušyne ir valgykloj, gydykloj ir 
sanatorijose. Ir jei jums reikės gintarinės 
moterų puošmenų atributikos, drąsiai 
kreipkitės į tą, kuri mūvi tris (ar daugiau) 
žiedus, prisisegusi kelias sages, auskarus 
ir dar ką nors (kurių ir pavadinimo nebe
žinau). Ji tuoj išsitrauks plastmasinį mai-

Nors sukaktuvininkas nebuvo profesio
nalus žurnalistas, tačiau jis daug rašė „Eu
ropos Lietuvyje“, JAV, Australijos, Argen
tinos spaudoje. Ypač jis mėgo rašyti apie 
gamtą: paukščius, žvėrelius, gyvulėlius etc. 
Buvo priimtas į LŽS. Pravedė Vokietijos 
LŽS. valdybos rinkimus.

Šia proga, nuoširdžiai sveikindamas Su
kaktuvininką, linkiu Jam geros sveikatos, 
ištvermės sunkiame tremties kelyje. Tavo 
darbai bus pavyzdys jaunimui, kaip reikia 
jaust ir atlikti lietuvio pareigas tautai ir 
pavergtai valstybei.

Stp. Vykintas

Rašytojas Carlo Caretto savo knygoje 
„Laiškai iš dykumos“ taip rašo: Visame 
pasaulyje yra žinomas pasakymas, kuris 
skamba: ‘Jei visus pinigus, kuriuos žmo
nės pasiturinčiuose Europos ir Amerikos 
kontinentuose išleidžia suplonėjimui ir pa- 
sigydymui po persivalgymų, sudėti krūvon, 
tai tų pinigų užtektų pamaitinti visiems 
alkaniesiems Azijoje ir Afrikoje'.

Arba kitas pavyzdys.
Šį mėnesį į Londoną buvo atvykusi mili

jonierė indė iš Indijos, 'kuri turi apie 50 
laivų, valdo nesuskaitomus plotus žemės. 
Jos pavaldiniai neturi nei vandens, nei jo
kių modemiškų žemės dirbimo įrankių. 
Tad ji ir atvyko organizuoti labdarybės pa
šalpą Londone. Indė apsigyveno pačiame 
geriausiame Park Lane viešbutyje, mokė
dama už kambarius po 200 svarų į savaitę. 
Tuo tarpu iškasti jos gyventojų kaimelyje 
vieną šulinį tekainuotų tik 25 svarai.

Ir dar kitas pavyzdys.
Prieš karą Lietuvoje inteligentės mote

rys rengdavo „arbatėles“ Vilniui Vaduoti 
Sąjungos naudai. Man teko būti liudinin
ku, kad vienos takios „arbatėlės“ surengi
mas kainavo 250 litų. Iš surengimo gauta 
25 'litai gryno pelno, kuris ir paskirtas WS 
naudai.

Ką tie pavyzdžiai sako?
Jie kalba, kad kai kurie geraširdžiai žmo

nės nori kam nors padėti, bet nepajėgia to 
kilnaus darbo atlikti tol, kol pilnai nepa
tenkina patys savęs: sau pasilieka kepalą, 
o vargšui nušluosto nuo stalo trupinius. 
Pradedame dideliais darbais, bet juos su
smulkiname iki dulkių.

Vargas, kai į mūsų gerų darbų vidų 
įlenda egiozmas: pirma patenkinti save, o 
kas liks artimui.

Toki nelaimingi reiškiniai kartojasi ir 
dvasiškių ir pasauliečių visuomenės veikė
jų tarpe.

Tad II-sis Vatikano s-mas ir įspėja vi
sus mus, kad socialiniai reikalai, vieši ar 
privatūs, visiems turi būti šventas daly
kas. Tai yra neieškoti tuose darbuose sa
vęs patenkinimo, priešingai, ieškoti savęs 
išsižadėjimo. Kokia auka gali būtį iš per
tekliaus? Kaip pajusime, kad ką nors gero 
padarėme? Auka bus ten, kur dalelę savo 
paties ir savo reikalingiausių dalykų ati
duosime ir tą atidavimą pajusime.

„Žmogiškojo kilnumo vertybės, sako su
sirinkimas, turi būti nuplautos nuo visų 
dėmių“. Savimeilė labdaringo bendravimo 
baruose yra biauri dėmė, kuri ne tik že
mina patį veikėją, bet suėda ir jo gerų dar
bų vaisius.

Dievo akivaizdoje mes esame jo valios 
įrankiai tęsti jo mokymą. Ir turime dirbti 
pirma patenkindami Dievą, o ne save.

Kristus ant kryžiaus kalba mums be žo
džių, koks turi būti ir mūsų pasiaukojimas 
artimui.

Mes esame sukurti... Jėzuje Kristuje at
likti geriems darbams, kuriuos Dievas yra 
mums skyręs.

(Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.

šelį ir kur nors pavėsyje „gerasis Neptūnas 
pažers jūros dovanas“... Tik nepagailėkit 
pinigų — pasirinkti yra iš ko...

Apsiniaukusią dieną iškeliavau į žygį po 
Palangos parduotuves ir kioskus. Suveny
rų yra. Norintys gali įsigyti ir gintaro dir
binių. Tiesa, mūsų liaudies menininkai pra
dėjo gintarą puošti medžiu, metalu (o anks
čiau sakydavo, kad gintaras pats save puo
šia), dargi įsigudrino metalą dažyti juodai 
ar taip apnarplioti mažytį gintaro gabalėlį, 
kad jis, kaip saulutės spindulėlis, blyksi pro 
debesį. Ką gi, galima juos suprasti — juk 
ir jūra, tur būt, nebeišmeta taip daug gin
taro. O kol surandi kokį grynuolį, reikia ge
rai paieškoti. Be to, paskutiniu metu tokia 
paklausa gintarui!

Labai įdomu, o iš kokių kasyklų tokius 
gabalus gintaro gauna spekuliantės? Kas 
tie tiekėjai ir gamintojai? Taip nesinorėtų 
tikėti, kad jie yra tie liaudies menininkai, 
kurių vardus jos mini, drąsiai sakydamos 
solidžias kainas. Tikrai ten grynas ginta
ras, neskaitant vieno kito atvejo, kai už 
gintarą parduodama plastmasė.“

SVIESTU PATEPUS

Tokia antrašte įsidėjo straipsnį „Valstie
čių laikraštis“, kuriame įrodinėjama, kad 
Telšių gyvulių priėmimo punktas superka 
tik trečdalį nustatytos gyvulių normos.

Pasirodo, kad norintieji parduoti priva- 
tiškai išaugintas kiaules, turi pirma prista
tyti po 100 litrų pieno arba atitinkamą kie
kį sviesto. Tiems, kurie nelaiko karvių, 
prisieina specialiai pirkti ir pristatyti pie
ną ar sviestą, kad leistų parduoti kiaulę. 
Tad geriau ją paskersti pačiam — ir kla- 
pato nebus, ir mėsos per akis.
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VISI JĄ MYLIM?
L. DAMBRIŪNAS

Kultūrinis gyvenimas

Kalbant apie kultūrinę sritį, nedaug ką 
galima pasakyti, kadangi per trumpą ir 
dargi atostoginį metą nedaug ką galima 
buvo ir pamatyti. Vis dėlto teko matyti 
daug muziejų — Vilniuj, Kaune, Druski
ninkuose. Labai įdomus Vilniaus etnogra
finis muziejus. Vilniaus Dailės muziejuj 
mačiau, ne tik vietinių, bet' ir išeivijos dai
lininkų paveikslų — Galdiko, Vizgirdos, 
Petravičiaus ir kitų. Katedroj XVI-XIX a. 
paveikslų galerija. Yra Petro Juodelio pa
ruoštas gražus tos tapybos reprodukcijų 
leidinys, o taip pat ir atvirukų aplankas. 
Vilniuj prie Dailės muziejaus yra nauji 
erdvūs Parodų Rūmai, kuriuose būna lai
kinos parodos. Man teko čia matyti lova
tiesių bei medžio dailės dirbinių parodą, o 
vėliau jubiliejinę grafiko P. Rauduvės pa
veikslų parodą. Abi buvo įdomios. Įdomu, 
kad Lietuvoj dabar skatinamas liaudies 
menas — audiniai, medžio dirbiniai ir kt. 
Menininkai garma iš valstybės medžiagų 
savo darbams, o paskui juos atiduoda (ko- 
misan) į krautuves, gali ir sau išsiausti, 
bet privačiai parduot negali. Dėl to gyven
tojai ar turistai gali tose krautuvėse nusi
pirkti gražiausių tos rūšiess dalykų, ypač 
audinių.

Kaune teko matyti vitražų galeriją (buv. 
Įgulos bažnyčioj), istorinį (buv. Vytauto 
Didžiojo) muziejų, Čiurlionio paveikslų ga
leriją, kuriai pastatytas naujas pastatas 
prie istorinio muziejaus. Čia įdomu tai, kad 
apžiūrėjęs paveikslus keliose salėse, pas
kui atskiroj didelėj salėj gali klausytis ir 
Čiurlionio muzikos. Druskininkuose Čiur
lionio muziejuj lankytojai, bežiūrėdami 
eksponatus, girdi ir Čurlionio muziką. Is
toriniame muziejuje teko matyti be nuola
tinių eksponatų ir tuomet tik ką atidarytą 
K Šimonio paveikslų jubiliejinę parodą. 
Žinoma, nėra reikalo nė minėti, kad nei 
buvusios didelės Vytauto Didžiojo statulos 
muziejuje, nei Basanavičiaus, Maronio bei 
kitų patriotų biustų muziejaus sodelyje nė
ra. Viduj, kaip ir lauke, tėra tik Leninai...

Yra ir net visai nevykusių muziejų, kaip 
ateizmo muziejus šv. Kazimiero bažnyčioj 
Vilniuje. Visų pirma tokiam muziejui baž
nyčia pati netinkamiausia vieta, nes tuo 
būdu labai grubiai įžeidžiami ne tik užsie
nio svečių, bet ir daugelio vietinių tikin
čiųjų religiniai jausmai. Ir ne vien religi
niai, nes šv. Kazimiero bažnyčia yra ne tik 
religinė, bet ir tautinė šventovė, pastatyta 
Lietuvos karalaičio garbei. Argi kultūrin
ga valdžia kur pasauly įžeidinėja savo pi
liečius? Be to, ir pats muziejus neįdomus. 
Įėjus tuojau, matyti didžiulė lenta, kurioj 
pavaizduota evoliucija gamtoj nuo amebos 
iki žmogaus. Bet tokia lenta tiktų nebent 
gamtos, o ne ateizmo muziejuj, nes evoliu
cija su ateizmu nieko bendro neturi. Jeigu 
jau buvo būtina iš bažnyčios daryti mu
ziejų, tai ar negalima buvo padaryti kad 
ir religinio meno muziejų, nes juk ir pati 
bažnyčia yra religinio meno paminklas. At
rodo, kad patys lietuviai vargu, būtų suge
bėję tokį muziejų sukurti. Matyt, kas nors 
padėjo

Kultūrinių parengimų nedaug teko ma
tyti, nes buvo dar vasaros atostogos (nuo 
8. 12 iki 9. 16.). Tačiau teko matyti gastro
liavusio Šiaulių dramos teatro du spektak
lius, ‘klausytis „Vilniaus garsų“ ansamb
lio estradinės muzikos koncerto, vargonų 
koncerto katedroj ir Traviatos operos. Šiau
lių teatro mačiau V. Rimkevičiaus pjesę 
„Girių kirtėjai“ ir Z. Anuj! „Euridikę“. La
bai patiko ši pastaroji pjesė (pavadinta 
dviejų dalių scenos variantu) tiek turi
nio, tiek ir.vaidybos atžvilgiu. Ypač puikūs 
buvo pagrindinių rolių jauni artistai — K.

mūsą praeities JBeieSkant

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

Perlaidas galima siųsti tiesiog autoriui 
P .0. Box 5544 Santa Monica, Cal. 90405.

Andrėjauskaitė (Euridikė) ir P. Pauliokas 
(Orfėjas). Seniai mačius gerą lietuvišką 
teatrą, tai buvo didelė dvasinė puota. La
bai įdomus buvo ir estradinės (lengvos) 
muzikos koncertas naujuose Sporto Rū
muose, kurio salėje yra 5 ar 6 tūkstančiai 
vietų. Koncertas truko porą valandų, bet 
nebuvo nuobodus, nors esu daugiau klasi
nės muzikos mėgėjas. Labiausiai betgi pa
tiko koncertas katedroj, kur vargonais gro
jo jaunas pasižymėjęs vargonininkas Ber
nardas Vasiliauskas, dainavo Kauno vals
tybinis choras (dir. P. Bingelis), keturi so
listai ir Sauliaus Sondeckio diriguojamas 
kamerinis orkestras. Atliko V. Barkausko 
Gloria Urbi — 650-sioms Vilniaus įkūrimo 
metinėms ir porą Handelio dalykų (Kon
certą vargonams ir Odę taikai). Tai buvo 
trečias vargonų muzikos festivalis. Žmo
nių buvo pilna katedra — apie 600, dau
giausia jaunų klausytojų. Tai buvo, žino
ma, tik pasmaguriavimas trupiniais, nes 
tokių parengimų sezonas prasidėjo kaip tik 
tada, kada reikėjo išvažiuoti.

Žinoma, buvau per pamaldas ir eilėje 
Vilniaus bažnyčių — Aušros Vartų koply
čioj, šv. Onos, šv. Mikalojaus, šv. Petro ir 
Povilo, Žvėryno bažnyčiose. Pastarosiose 
dviejose giedojo gana geri chorai, šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj pasitaikė atlaidai, 
tai žmonių buvo pilna bažnyčia, viduje vy
ko procesija su vėliavom bei altorėliais, 
kuriuos nešė merginos, o jaunos mergai
tės barstė gėles. Buvo ir jaunimo bažny
čiose, bet dažniausiai su tėvais, o šv. Mi
kalojaus bažnyčioje per mišias prie pirmos 
komunijos ėjo keliolika vaikų. Aplankiau 
Žvėryno bažnyčios kleboną kun. St. Lidį, 
su kuriuo buvau susipažinęs, kai jis lankė
si prieš keletą metų Amerikoje. Jis atlaikė 
mišias už mano seserį, kuri mirė Vilniaus 
ligoninėj, man ten bebūnant. Klebonas sa
kėsi turįs gerą chorą, ruošiasi net išleisti 
jo giesmų plokštelę. Žinoma, daug yra ir 
„neveikiančių“ bažnyčių. Šv. Mykolo baž- 
ayčioj mačiau įdomią architektūros (pa
veikslų, brėžinių, modelių) parodą, o kitos 
paverstos dažniausia visokiais sandėliais.

Giminės, pažįstami, draugai

Tačiau maloniausias buvo susitikimas 
su žmonėmis ■— su giminėmis ir draugais. 
Susitikimas po 28 metų! Radau naujų gi
minių, pamačiau tuos, su kuriais susiraši
nėjau, susipažinau su naujais žmonėmis, 
kuriuos galima vadinti dabartiniu jaunimu. 
Teko kalbėtis su Vilniaus universiteto rek
torium prof. J. Kubilium apie užsienio lie
tuvių studij avimo galimybes Vilniuje, po
rą valandų praleidau pobūvy universitete 
su ‘keliolika kalbininkų lituanistų, su ku
riais teko susipažinti pirmą kartą. Aplan
kiau senus draugus Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institute, susipažinau su kai ku
riais naujais jo darbuotojais. Visi jie bu
vo tokie malonūs, draugiški ir paslaugūs, 
uek seni draugai, tiek ir naujieji. Daugelis 
jų patys pirmieji paskambino, sužinoję, 
kad esu Vilniuj. Viena ponia, kuriai atve
žiau dovanėlių iš jos draugės iš Amerikos, 
paskambino net iš Kėdainių ir atvažiavo į 
„pasimatymą“. Labai malonų susitikimą 
turėjau su būriu buvusių mokinių, su vie
na buvusia mokytoja specialiai atvažiavu
sią iš Kauno į Vilnių pasikalbėti. Jos man 
dainavo graudžių dainų, gal norėdamos su
graudinti, ir klausė, ar nenorėčiau pasilik
ti Lietuvoj. Atsakiau, kad labai norėčiau 
ir kad išėjęs į pensiją gyvenčiau tik Lietu
voj, jei būtų galima, kaip yra galima ame
rikiečiams pensininkams gyventi Vakarų 
Europoj ar Lenkijoj. Ir koks buvo mano 
nustebimas, kai kitą vakarą minėtame kon
certe katedroj priėjo jaunas nepažįstamas 
vaikinas ir paklausė, ar aš esu Dambriū- 
nas. Jis perdavė vienos buvusios mokinės 
iš Kauno sveikinimus su maža, bet vertin
ga dovanėle. Tas vaikinas sakėsi mane at
pažinęs iš nupasakojimo. Po koncerto jis 
mane supažindino su choro dirigentu P. 
Bingeliu (jis dabar ir „Varpo“ choro diri
gentas), ir su orkestro dirigentu S. Son
deckio, su kuriais truputį pasikalbėjome 
apie Amerikoj gyvenančius muzikus.

Daug kur teko svečiuotis ir išsikalbėti 
apie praeitį ir dabartį. Daug padėjo mano 
seserys, bet ypač senas bičiulis dr. Anta
nas Juška, kuris parūpino iškvietimą ir 
pats daug kur pavežiojo. Kalbininkas dr. 
Z. Zinkevičius nuvežė mane į Trakus, o 
pusbrolis pavežiojo po Kauną. Kai kas gal 
pastebės, kad nevisi svečiai gauna leidi
mą plačiau pavažinėti po Lietuvą. Tai tie
sa. Ir kai aš tai pasakiau komiteto ryšiams 
su užsienio lietuviais palaikyti pirminin
kui generolui Karveliui, tai jis man atsa
kė, kad dalbar, gerėjant santykiams tarp 
Amerikos -ir Sovietų Sąjungos, gal pagerės 
ir turizmo sąlygos. Generolas Karvelis pa
gal savo amžių atrodo labai gerai, man, 
pirmą kartą sutiktam, buvo labai malonus, 
pavaišino savo įstaigoj kava, dovanojo 
knygų ir skaidrių. Gal būt jis su savo pa
dėjėju Vyt. Kazakevičium, kurį pažinau 
per vieną jo apsilankymą Amerikoj, ar ki
ti seni mano draugai padėjo man daugiau 
vietų pamatyti, kaip ir aš pats stengiuosi 
atvykusioms Amerikon padėti, kuo galėda
mas.

Man rodos, šitokia ypatinga situacija — 
laiko ir erdvės atskyrimas vienos tautos 

dalies nuo kitos sudaro ypatingas psicho
logines sąlygas pajusti tautos vienumui. 
Tada neklausi, ar tavo sutiktas senas drau
gas ar tik dabar pažintas jaunas tautietis 
priklauso kokiai partijai, ar ne. Užtenka, 
kad junti jo meilę savo kraštui ir savo tau
tai, ir tada jis daros tau artimas, kaip bro
lis. Aš tikiu senam savo bičiuliui poetui 
Antanui Miškiniui, kuris, man pas jį besi
svečiuojant, patetiškai, kaip jam įprasta, 
pareiškė: mes mylim savo tarybinę Lietu
vą! Ir aš neabejoju, kad visi jie ją myli, 
nežiūrint, kokia ji bebūtų — tarybinė ar 
kitokia. Tą meilę juntam ir matom iš jų 
darbų, iš jų pastangų padaryti ją gražią, 
laimingą ir didingą. Ten būdamas, girdė
jau gerų žodžių net ir apie tuos tautiečius, 
kuriuos mes čia kartais laikome šiokiais 
ir kitokiais ir net visų nelaimių kaltinin
kais.

Ir kadangi mes išeiviai esam tautos da
lis, tai jie myli ir mus ir stengiasi palaiky
ti kuo geriausius santykius. Dėl to jiems 
visai nesuprantama kai kurių mūsiškių to 
santykiavimo -baimė, o ypač nesupranta
mas ir įžeidžiantis jiems yra jų pravar
džiavimas okupanto pakalikais ir pan. Tuo 
kausimu kalbėjausi su visokiais žmonė
mis, ir visi jie vienodai klausė: ko jūs bi
jot? Tą meilę savo tautiečiams mes abu su 
mano kelionės draugu gerai pajutom ma
tydami, kaip jie mumis rūpinosi, vaišino, 
su gėlėm pasitiko ir išlydėjo, ir ne tik gi
minės. Kai anksti rytą atsisveikinom aero
drome, jie lydėjo mus akimis ir mojavo, kol 
dingome lėktuve, turbūt galvodami: išva
žiuojate, ir vėl paliekate mus vienus var
gelio vargti, tėvynės saugoti. Kuo jūs pa- 
teisinsit savo išvykimą, kuo atsilyginsit 
paliktai tėvynei?

Politinė įtampa

Kalbant apie politinę situaciją, reikia 
pasakyti, kad jaučiama nemaloni įtampa 
tarp valdančiųjų ir valdomųjų, taip rusų 
ir lietuvių. Ir jie patys apie tai gana atvi
rai kalba. Prisiminęs Kalantos įvykį, vie
nas jų pasakė: atmosfera tiek pritvinkus, 
kad ji savaime sprogsta. Be abejo, kaip 
čia, taip ir ten pasvajojama jei ne apie 
tokią padėtį, kaip Suomijoj, tai bent apie 
tokią kaip Lenkijoj ar bent tikresnę kul
tūrinę bei ekonominę autonomiją. Dabar 
užsienio svečias labai nemaloniai nustem
ba, kai Lietuvos sostinėj, nuėjęs į centrinį 
paštą ir paprašęs lietuviškai pašto ženklų 
ar ko kito, girdi atsakymą tik rusiškai. 
Kur kur, ‘bet tokioj įstaigoj, rodos tarnau
tojai galėtų mokėti abi kalbas. Iš tikrųjų 
lietuviai, bent jaunimas, jas abi daugiau 
ar mažiau- ir moka. Restoranuose visur gir
dėjau padavėjas atsakant abiem kalbom. 
Tačiau daugelis rusų Lietuvą laiko Rusi
jos dalimi ir nemato reikalo Lietuvoj mo
kytis lietuviškai. Pasakojo, kaip kelios ru
sės, važiuodamos į Palangą šnekėjo: naš 
kurort Palanga byl by choroš, no litovcev 
tam sliškom mnogo (mūsų kurortas Pa
langa būtų neblogas, ‘bet kad lietuvių ten 
per daug). Tegu ir nevisi taip galvoja, o 
vis dėlto toks pasakymas gana būdingas.

Kad esama ir sąmoningų pastangų ru
sinti, rodo ir tai, kad spaudoj nuolat1 rašo
ma prieš buržuazinį nacionalizmą, apie 
proletarinį internacionalizmą, bet niekuo
met apie kokį nors nacionalizmą, kad ir 
socialistinį. Bet jeigu pripažįstam, kad yra 
lietuvių, latvių ir kitos nacijos, tai nuosek
lu būtų kalbėti ir apie tų nacijų savit'umo 
ugdymą, apie ne tik internacionalinį, bet 
ir nacionalinį jaunimo auklėjimą. Tie abu 
dalykai nė kiek vienas kitam neprieštarau
ja ir gali būti puikiausiai suderinti. Juk 
kaip asmuo, taip ir tauta turi teisę ne tik 
egzistuoti, laikinai vegetuoti, bet ir augti, 
vystytis. Dabar nuolatinės kalbos apie in
ternacionalizmą faktiškai tėra tik užmas
kuotos mažųjų nacijų slopinimo pastan
gos. Ar to nerodo kad ir tokie faktai, kad 
Vilniuj, Lietuvos sostinėj, yra didžiausio 
rusų poeto Puškino paminklas, bet nėra di
džiausio lietuvių poeto Maironio pamink
lo. O juk ne kas kitas kaip Maironis gra
žiausiai apdainavo Vilnių. Neturi Vilnius 
ne tik Basanavičiaus, bet net ir Čiurlionio 
paminklo. Didžiausios Vilniaus gatvės pa
vadintos rusų žmonių vardais — Lenino ir 
Gorkio. Rodos, kodėl nebuvo galima palik
ti seno, tradicinio „nekalto“ Didžiosios gat
vės vardo, kaip Kaune paliktas tradicinis 
Laisvės alėjos vardas. Tai kaip tik rodo 
slopinimą liętuvų tautos savigarbos, be 
kurios negali gyventi jokia tauta. Kelias į 
tautos naikinimą eina per jos savigarbos 
slopinimą, ir tai daroma prisidengus kova 
su buržuaziniu nacionalizmu, šovinizmu, 
nacionaliniu uždarumu ir panašiais šū
kiais. Nuolat propaguojamas internaciona
lizmas, kuris santykiuose tarp šimto mili
jonų ir dviejų milijonų tautų yra mažo
sioms visada pražūtingas. Maža tauta ša
lia didelės, tai kaip kaimas šalia didelio 
kalno ar prie didelės upės — ištinka snie
go griūtis, užeina koks potvynis, ir kaimo 
rebėra. Apsaugai nuo potvynio reikia ge
ro pylimo. Lietuvoj tas pylimas dar laiko
si, bet Latvijoj ir Estijoj jis jau pralauž
tas. Kaip rodo paskutiniai gyventojų sura
šymo duomenys, latvių ir estų nuošimtis 
per pastarąjį dešimtmetį labai sumažėjo 
dėl didelio rusų antplūdžio į tas šalis. To 
labai bijo ir lietuviai, nes ir Lietuvoj rusų 
nuošimtis didelis ir vis didėja.

Panašiai sunki ir tikinčiųjų būklė Lietu
voje. Tikintieji formaliai nepersekiojami, 
bet faktiškai labai skriaudžiami Mažai ku
nigų seminarijai sudaroma visokiausių

KITI RAŠO
„Tėviškės Žiburiai“ Nr. 10 rašo apde nuo

lat blogėjančią mūsų laikraštinę kalbą ir 
joje nuolat įsiveisiančias svetimybes. Svar
biausia, kad nuo tų svetimybių kalba nėra 
laisva ir pačioje Lietuvoje.

„Savo gimtosios kalbos nuosmukį ypač 
pajunta tie, kurie apsilanko pas savuosius 
okupuotoje Lietuvoje. Ten lietuvių kalba, 
kad -ir svetimų įtakų veikiama, dar pajėgia 
išlikti grynesnė, negu išeivijoje. Tuo reikia 
tik džiaugtis, nors negalima nepastebėti ir 
tenai jau nemažų kalbinių šiukšlynų. Lie
tuvoje gyveną tautiečiai dažnai pasijuokia 
iš nugirstos išeivių kalbos, bet ir jie patys 
yra pasisavinę daug svetimos įtakos, ypač 
rusiškos. Tai labai aiškiai matyti iš Vil
niaus gaunamos periodinės spaudos. Joje 
knibždėte knibžda svetimi žodžiai be reika
lo. Pavyzdžiui: deputatas, stendas, ekspozi
cija, asociacija, gidas, teletaipas, nacijos 
ir t. t. Juk yra savi lietuviški terminai, o 
jei dar nėra, reikia sukurti. Nauji žodžiai 
atsiranda visose pažangiose tautose. Ir lie
tuvių kalboje netrūksta galimybių, tik kaž
kodėl vis gaudamasi svetimybių. Dar blo
giau, kai ištisi sakiniai darosi nebelaetuviš- 
ki. Kam tada ir berašyti neva lietuviškai. 
Pvz. kad ir šis „perlas“: „Toks maršrutas 
kruizinių reisų, kuriuos pradėjo laineris 
Litva" („Tiesa“ 1973. II. 7). Iš 8 žodžių tik 
3 lietuviški! O tdkių sakinių pilna sovieti
nėj spaudoj, kuri, sakoma, yra redaguoja
ma pasiruošusių žmonių. Jei kalba yra vie
nas pagrindimų tautos ryšių, reikia jai di
desnio dėmesio ir šiapus, ir anapus.“

To paties laikraščio Nr. 11 spausdina iš 
Lietuvos atvykusio adv. Z. Butkaus kalbą, 
pasakytą Vasario 16 d. proga. Ypačiai įsi
dėmėtina yra ta kalbos vieta apie Lietuvos 
rusinimą.

„Vienas tragiškiausių mūsų tautos isto
rijos puslapių — okupantų vykdomas siste
mingas ir laipsniškas rusinimas. Komunis
tiniai Maskvos vadovai vykdo tą pačią po
litiką, kokią, kaip minėjau, vykdė carinė 
Rusija dar prieš šimtą metų. Iškėlę šūkius 
— laisvė, lygybė, brolybė, okupantai skel
bia viena, o daro kita. Jie stengiasi apgauti 
pasaulio viešąją nuomonę, sudaryti vaizdą, 
kad taut'os jų valdžioje gali visapusiškai ir 
savarankiškai vystytis. Tačiau jau .pirmai
siais (pokario metais prasidėjo rusų ir bal
tarusių antplūdis į Lietuvą. Per palyginti 
trumpą laiką daugybė Molodečno ir kitų 

sukenybių paruošti naujų kunigų, o kuni
gams eiti savo pareigas. Iš to visokios by
los, teismai už vaikų pamokymą katekiz
mo bažnyčioje. Kiekviena priespauda iš
šaukia reakciją. Iš to visokie parašų rin
kimai ir peticijos. Matyt, ateizmas nesi
jaučia tvirtas, kad su religija kovoja poli
cinėmis priemonėmis. Koks skirtumas taip 
pat komunistų valdomose šalyse, kaip Len
kijoj ar Vengrijoj! Gal ir ne be pagrindo 
sakoma, kad Vakaruose ir komunizmas 
kultūringesnis. Šiaip ar taip, nepaisant vi
sokių pasigyrimų, nei tautų, nei ideologi
jų santykiavimo problema Sovietų Sąjun
goje nėra patenkinama išspręsta. Vyrauja 
dar viduramžių dėsnis: cuius regio eius re- 
ligio. Ir kaip toli tai nuo modernių princi
pų — laisvės, lygybės, brolybės praktikos. 
Naujoji generacija turi prieš akis naują už
davinį — sukurti ką nors panašaus rytų 
Europoje, kaip dabar kuriama vakarų Eu
ropoje valstybių 'bendruomenė, paremta 
didžiųjų Ir mažųjų valstybių tkra lygybe.

Sovietų spaudoj dažnai kalbama apie ne
savanaudišką rusų tautos pagalbą ma
žoms tautoms. Jeigu tokios meilės būtų, 
būtų surastos r priemonės mažų tautų eg- 
zstencijai apsaugoti. Kokia čia mielė, kai 
išsklaidytiems totoriams dar ir šiandien 
neleidžiama grįžti namo, arba kai Tilžės 
miesto gyventojams neleidžiama turėti jo
kios lietuviškos mokyklėlės. Dabar to seno 
Lietuvos žemėje esančio miesto gyventojai 
lietuviai, norėdami savo vaikus pamokyti 
gimtosios kalbos, turi juos vežiota į Pagė
gius. O juk buržuazinėj Lietuvoj buvo pil
na visokių tautinių mokyklų — žydiškų, 
rusiškų, lenkiškų, vokiškų. Kaip dar t'oli 
sovietinei tvarkai santvarkai iki buržuazi
nės Lietuvos santvarkos tautybių traktavi
mo švietimo srityje! Tiesa, kad kultūringi 
rusai, kaip prof. Sacharovas ar rašytojas 
Solženicinas, tą skriaudą mažosioms tau
toms labai gerai mato ir ieško geresnės iš
eities. Panašus buvo ir kalbininkas profe
sorius Larinas, kurį čia pas mus kai kas 
politruku vadino, o iš tikrųjų jis, kaip man 
pasakojo kalbininkai Lietuvoje, buvo drau
giškas ir mūsų kalbininkams daug padėjo. 
Bet tokie žmonės šiandien dar bejėgiai 
prieš biurokratų žiaurumą. O juk, rodos, 
tuos rusų santykius su mažom tautam bū
tų galima reguliuoti daug kultūringiau ir 
abiem pusėm naudingiau, Didelei rusų tau
tai jos kaimynai išandien jokio pavojaus 
nesudaro. Rašytojas Solženicinas teisingai 
neseniai rašė: „Pastaraisiais laikais madin
ga kalbėti apie tautų suniveliavimą, apie 
skirtingų rasių išnykimą dabartinės civili
zacijos tirpinimo katile. Aš su ta nuomone 
nesutinku. Tautos yra žmonijos turtas, jos 
yra kolektyvinė asmenybė: mažiausia iš jų 
pasižymi savo specialia spalva ir turi sa
vyje specialų dieviško plano bruožą“. 

artimesniųjų Baltarusijos sričių byventojų 
persikraustė į Lietuvą, daugiausia į Vilnių 
ir jo rajoną. Neturėdama išeities, Lietuvos 
vyriausybė sudarė delegaciją su M. Šu- 
mausku priešakyje ir nuvyko į Maskvą pas 
Staliną. Pastarasis nieko konkretaus nepa
žadėjo, tik pasakė —- tvarkykitės patys, juk 
Vilnius jūsų sostinė. Nors masinis rusų per
sikraustymas ir buvo apstabdytas, tačiau 
jie ir iki šių dienų atranda būdų apsigyven
ti, kaip jie vadina, „už4enyje“, Iš tikrųjų 
charakteringa, kad lietuviai labai mėgsta ir 
išnaudoja kaip galėdami turistinius keliala
pius į Vakarų Europą ir kitas užsienio ša
lis, o Baltarusija ypač dažnai perleidžia 
Lietuvai jiems skirtus limitus. Aš pats gir
dėjau, kaip aukšti rusų pareigūnai teigė: 
„Ko jūs važiuojat į užsienį, jei pas jus pa
čius užsienis?“ Rusai visom progom, jei ne 
apsigyventi, tai bent' atostogauti iš visų Ru
sijos kampelių traukia į Pabaltijį, ypač Lie
tuvą. Palangos kurortas, galintis per vasa
rą priimti apie 300.000 poilsiautojų, Birš
tonas, Druskininkai, Lazdijų rajonas ir kt, 
būna perpildyti, kaip mes vadiname, „vy
resniaisiais broliais“.

Net ir smulkesnės vasarvietės, kaip Kau
no Lampėdžių poilsio namai, padaryti visa
sąjunginiais, ir kelialapius į juos Skirsto 
pati Maskva. Lietuviai į juos patenka tik 
retais atvejais. Tarybinis „Aeroflotas“ net 
atidarė oro liniją Maskva-Palanga, kur po
ilsiauti atvylksta aukšti pareigūnai — Ko
syginas, Vengrijos Kadaras ir kt. Tai pada
ro dar didesnę reklamą."

„Draugas“ Nr. 50 spausdina b. kv. 
straipsnį apie okupuotų kraštų jaunimą. 
Jame sakoma, kad komjaunuoliai kaip pri
vilegijuota klasė apvylė tikruosius komu
nistus.

„Asmeenys, ilgesnį laiką pastaruoju me
tu gyvenę Sovietų Sąjungoje ir satelitų 
kraštuose, teigia, kad visų šių kraštų ko
munistinis jaunimas nepateisino į jį sudė
tų vilčių. Akylus stebėtojai teigia, kad 
1953 m. Vengrijos revoliucijos, 1968 metų 
„Prahos pavasario“, Lenkijos neramumų 
dr 1970 m. vakarų Lenlkijos darbininkų su
kilimo, o taip pat 1971 metų „sėdėjimo 
streiko“ Jugoslavijoje organizatoriai ir ak
tyvūs dalyviai buvo kaip tik iš komjauni
mo eilių.

Taigi komunistinių kraštų jaunuomenė 
nėra tokia, kokios tikėjosi ir tikisi komu
nistų partijos vadai. Vakariečiai, ilgesnį 
laiką buvoję Maskvoje, Varšuvoje, Buda
pešte, Prahoje ir kt., teigia, kad komjau- 
lial daug daugiau domisi džiasso ir pop 
muzika, ilgais plaukais, hipiška apranga, 
motociklais ir žmoniškais butais, kaip 
jiems įkyriai brukamomis Lenino ir kitų 
komunizmo vadų idėjomis.“

Gal tai buvo viena iš priežasčių, kad So
vietų Sąjungoje atimtos visų komunistų 
partijos narių knygelės ir naujos išduoda
mos tik pripažintiems tinkamais.

Technikos Žodis Nr. 5-6 duoda chronolo
ginę apžvalgą „Lietuvos aviacijos pirmie
ji“. Štai keletas ištraukų:

1851 m. žemaitis Aleksandras Griškevi
čius išspausdino knygutę „Žemaičių garlė- 
kis“, kurioje nagrinėja savo konstrukcijos 
valdomą aerostatą.

1910 m. vasarą pirmą kartą Lietuvoje pa
sirodė lėktuvas, kai prie Joniškio nusilei
do rusų lakūnas Nesterov, Skrdęs iš Peter
burgo į Berlyną.

1913 m. rusų lakūnas Utočkin, traukiniu 
atsivežęs lėktuvą demonstravo skraidymus 
Kaune ir Vilniuje.

1913 m. kaunietis, muzikos instrumentų 
meistras J. Garalevičius, vargonų dirbtu
vėse pasistatęs savo konstrukcijos sklan
dytuvą ne kartą sėkmingai pakilo Pažais
lio smiltynuose.

1919. I. 30, prie Kaune formuojamos in
žinerijos kuopos, įsteigtas aviacijos kovos 
būrys.

1919. II. 5 nelaisvėn prie Jėzno paimtas 
bolševikų karo lėktuvas „Sopwith“ tipo, 
tapo pirmuoju Lietuvos aviacijos lėktuvu.

1919. III. 1 lėktuvas su lietuviškais ženk
lais pirmą kartą pakilo į orą.

1919. X. 28 lėktuvo avarijoje žuvo pir
mas karo aviacijos dalies lakūnas — ins
truktorius Itn. Fricas Šulcas.

„Technikos Žodį“ leidžia JAV Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S-gos Chicagos 
skyriaus Technikinės Spaudos Sekcija.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jonas Juodvalkis — Mano dienos, atsi
minimai, 1973.

Išleido Anatolijus Kairys, redagavo Bro
nius Kviklys. Spausdino „Draugo" spaus
tuvė Čikagoje. Tiražas 500 egz.

Tai yra knyga, kaip rašo jos leidėjas A. 
Kairys, apie vieną iš tų pilkųjų darbo ir 
pareigos didvyrių, kurie savo gražiausias 
gyvenimo dienas ir metus paskyrė kovai 
už geresnę Lietuvą, šviesesnį lietuvį.
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Europos Lietuvių Kronikų
SKAITYTOJAMS

DBLS atstovų ir L. Namų B-vės akcinin
kų suvažiavimo, kuris įvyko balandžio 7- 
8 d. d., smulkesnį aprašymų įdėsime atei
nančios savaitės laidoje.

šią savaitę spausdiname Lietuvos atsto
vo V. Balicko kalbą, pasakytą suvažiavime, 
ir L. Namų B-vės Valdybos pirmininko S. 
Nenorto pranešimą.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Coventry DBLS skyrius — 10.00 svarų.
Tautos Fondo Atstovybė

MŪSŲ RĖMĖJAI

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

1,30 sv. — J. Babilius; po 0,50 sv. — E. 
Lukošaitis ir V. Apanavičius; po 0,40 sv. — 
O. Pranauskienė ir J. Sasnys.

LONDONAS
PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ gegužės 12 d. Lietuvių Namuose 
ruošiaPavasario balių. Pradžia 7.30 vai.

Bus geras bufetas, loterija ir kitokios 
įvairenybės. Gros Jack Lawrence orkest
ras.

įėjimas — 50 p., jaunimui — 25 p.
Staliukus galima iš anksto užsisakyti 

skambinant 727-2470 arba Lietuvių Namų 
raštinėje ir bare.

Dainavietės

LIET. SODYBA
VELYKINĖS PAMALDOS

Velykų proga Verbų sekmadienį — bal. 
15 d. 5 vai. vak. bus šv. Mišios. Prieš tai 
bus klausoma išpažinčių.

STOKE-ON-TRENT
MOTINOMS PRISIMINTI

1973 m. gegužės mėn. 5 d., 7 vai vakare 
Sneyd Arms Kotelio salėje, Tunstalyje, vie
tos DBLS skyrius, Ramovėnams talkinin
kaujant, ruošia iškilmingą

Motinos vakarą.
Ta proga bus pasakyta pritaikytos kal

bos, mažiukų deklamacijos, loterija, šokiai 
ir stipriau pavilgyti užkandžiai. Pabaiga 
12.00 vai.

Prašome kaimyninių valsčių tautiečius 
nepamiršti gegužės 5 d.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
SKELBIMAI

Velykų pirmą dieną, sekmadienį, Man- 
chesterio Liet. Soc. klubas savo patalpose 
rengia velykinius šoklus.

Kviečiame visus atsilankyti.

Atvelykio šeštadienį Manchesterio jauni
mas klube rengia savo šokius, į kuriuos 
kviečia atsilankyti jaunimą ir senimą.

Tą dieną bus premijuojami geriausi ve
lykiniai margučiai. Prašome jų atsinešti 
kuo daugiau.

Klubo valdyba

SUSIRINKIMAS

DBL S-gos Manchesterio skyrius š. m. 
balandžio mėn. 14 d., 6 vai. p. p. Lietuvių 
klube šaukia narių

Susirinkimą.
Dienotvarkėje — DBLS atstovų prane

šimas iš DBLS atstovų suvažiavimo.
Skyriaus Valdyba

A. A.

1973. II. 22 Sibire Komi respublikoje mi
rė paskutinis Petro Navakausko šeimos na
rys — sesuo Anastazija, 56 m. amžiaus. Ji 
į Sibirą buvo išvežta 1945 m.

Petro liūdesio valandoje visa Manches
terio liet, visuomenė liūdi kartu.

MIRĖ V. PETRUŽIS

Kovo 9 d. pakeliui į ligoninę staiga šir
dies liga mirė Vincas PETRUŽIS, sulaukęs 
50 m. amžiaus.

Paliko Vinco liūdinti žmona, 4 jauname- 
čdai vaikai ir giminės Lietuvoje.

Palaidotas iš St. Mary bažnyčios 
kovo 15 d. Agecroft kapinėse. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. V. Kamaitis ir 
tarė trumpą atsisveikinmo žodį angliškai. 
Ant jo kapo padėjo vainikų ir gėlių Man
chesterio liet. soc. klubas ir kiti.

Po laidotuvių Vinco žmona Eccles Town 
Hall restorane laidotuvių dalyvius pavaiši
no arbatėle, užkandžiais ir išgėrimu.

Vincas gyveno Salford 6, Pendleton ir tu
rėjo Council house. Ilgą laiką išdirbo Tur
ners Asbestos fabrike. Jis buvo susipra
tęs lietuvis ir atjautė bei rėmė visus lietu
viškus reikalus.

A. P-kis

AUKA PENSININKAMS

Manchesterio Lietuvių Moterų Ratelis 
„Rūta“ sodyboje gyvenantiems seneliams 
paskyrė £5.00.

ROCHDALE
PRANEŠIMAS

Š. m. balandžio mėn. 14 d., 6 vai., šešta
dienį, ukrainiečių klube, 80, Molesworth 
Str. bus daromas pranešimas iš DBLS-gos 
akcininkų suvažiavimo.

Skyriaus narius ir akcininkus prašome 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus valdyba gegu
žės 5 d., šeštadienį, lenkų atsargos karių 
įdubo salėje, Whitefriars Lane, rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Programoje numatoma paskaita, dekla

macijos ir dar kai kas.
soKiams gros E. Dragūno vadovaujamas 

„Avon“ orkestras iki 1 vai. ryto. Baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandžiais veiks iki 
12 vaL

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame SKaitkngai atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką savųjų tarpe.

Pradžia 6 vaL vak.
Lki malonaus pasimatymo Coventry.

Skyriaus Valdyba

NOTT1NQHAMAS
VELYKŲ MARGUČIAI

Balandžio mėn. 23 d., t. y. antrą Velykų 
dieną, 7.00 v. v. ukrainiečių klubo salėje, 
oi), isenaick Bd. ruošiamas tradicinis Mar
gučių Balius.

Margučiai bus premijuojami. Gražiau
sias ir stipriausias margutis gaus premiją. 
Todėl prašome nepavėluoti, ypač su gra
žiausiais ir stipriausiais margučiais.

Vėliau bus šokiai, gera muzika ir skanus 
alutis.

Kviečiami visi lietuviai su draugais gau
siai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

EUROPOS LIETUVIO PLATINTOJAS

Juozas Šukaitis yra apsiėmęs tarpinin
kauti norintiems užsisakyti „Europos Lie
tuvį“. Visi Notl'inghamo ir apylinkės lietu
viai prašomi spaudos reikalais kreiptis į jį 
šiuo adresu: J. Šukaitis, 70, Birkin Avė., 
Hyson Green, Nottingham.

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 5 d., 7 v. v., Lietuvių klube šau
kiamas DBLS skyriaus susirinkimas. Bus 
padarytas pranešimas iš atstovų suvažiavi
mo. Dalyvauja DBLS centro valdybos pir
mininkas J. Alkis.

Skyriaus valdyba

DERBY
DBLS SKYRIAUS 25 METŲ VEIKLOS 

SUKAKTIS

Prieš 25 metus iš DP stovyklų Vokietijo
je dalis lietuvių atvyko į Angliją. Nežiū
rint to meto sunkių gyvenimo sąlygų, lie
tuviai jautė savo tautines pareigas, — ne- 
atitolti nuo tautinių tradicijų, tautinių 
švenčių, spaudos, organizacijų ir vieningai 
dirbti lietuvišką kultūrinį darbą.

Kūrėsi DBLS-ga ir jos skyriai, apjung
dami visus kolonijose esančius lietuvius.

Šiandien tie skyriai jau pradeda minėti 
garbingas veiklos sukaktis, nors ir buvo 
pranašų, skelbiančių, kad Sąjungos dienos 
suskaitytos, o Skyriams tik minutės liku
sios gyventi (turiu galvoje Derbio Skyrių).

Kovo 31 d. Derbio Skyrius atšventė savo 
veikios 25 metų gyvenimo sukaktį. į minė
jimą atsilankė DBLS Centro Valdybos 
pirm. J. Alkis, kaimyninio Nottinghamo 
Skyriaus ilgametis Skyr. pirm. K. Bivainis, 
Skyriaus valdyba ir gausus būrys Skyriaus 
narių (30 asmenų) ir svečių. Ant bendro 
vaišių stalo buvo padėtas didžiulis tortas 
su „25“ (metų) skaitline.

Skyr. pirmininkas J. Levinskas lietuvių 
ir anglų kalbomis pasveikino pobūvio da
lyvius, tarp kitko pabrėždamas, kad dau
gelis šios šventės dalyvių kitos Skyriaus 
25 metų veiklos sukakties nebesulauksime. 
Jis džiaugėsi turėdamas garbę sveikinti na
rius ir svečius minint šio Skyriaus veiklą, 
kuriai jis pats daugelį metų vadovavo.

Po to žodį tarė DBLS Centro Valdybos 
pirm. J. Alkis. Jis taip pat prabilo į susi
rinkusius lietuviškai ir angliškai. Savo kal
boje J. Alkis pabrėžė, kad jis per paskuti
nius 25 metus stebėjo Skyriaus veikią, gė
rėjosi ir džiaugėsi, kad čia visuomet jis ra
do antruosius namus. Keitėsi rankos ir vei
dai, tačiau idėja ir lietuviška veikla liko 
stipri Sąjungos rėmuose.

Nottinghamo Skyriaus pirmininkas K. 
Bivainis savo sveikinimo žodyje linkėjo 
Skyriui geros kloties ir paprašė sugiedoti 
Ilgiausių metų.

Buvęs LSS Rajono Vadas J .Maslauskas 

džiaugėsi, kad ir jam teko šioje gražioje ir 
garbingoje 25 metų sukakties šventėje da
lyvauti, nors jis šiam Skyriui tik trumpes
nį laiką priklausęs. Tuo pačiu reiškė padė
ką už Skyriaus ir jo pirmininko teikiamą 
pagalbą skautiškajam junimui.

Pobūvio dalyvius nuoširdžiai globojo ir 
aptarnavo veiklieji Skyriaus nariai: E. J. 
Valentinai su žmonomis, kurios paruošė vi
sus stalus. Pobūvio dalyviai pareiškė joms 
lietuvišką nuoširdų ačiū.

Neapsieita ir be dainų, kurias pravedė 
Sąjungos pirm. J. Alkis. Pobūviui baigian
tis, J. Levinskas tarė padėkos žodį sve
čiams ir šeimininkams. Jam pritarė visi 
dalyviai ilgu plojimu.

Dalyvis

VOKIETIJA
SVEČIAI MINĖJIME

Lenkų tautinių šokių grupė ir ukrainie
čių tautinių šokių vienetas „Odessa“ daly
vavo Lietuvos Nepriklausomybės Šventėje 
Hamburge ir šoko keletą tautinių šokių. 
Lietuviai išreiškė jiems padėką ilgesniu 
plojimu, šios grupės buvo specialiai lietu
vių kviečiamos kaipo mūsų kaimynai, su 
kuriais ne tik turėjome bendras sienas, bet 
ir rišo ilga istorija. Hamburgo lietuviai pa
minėjo šiemet Vasario 16-tą Europos Tau
tų draugystės ženkle. Minėjimas visiems 
paliko labai gerą kultūringą įspūdį.

ATVYKO IŠ KRETINGOS

Į Lietuvių Gimnaziją išvyko iš Hambur
go tęsti mokslo: Rūta Norvilaitė ir Romas 
Norvilas, kurie neperseniausiai atvyko iš 
Kretingos gimnazijos.

Mūsų gimnazijoje gali būti priimami mo
kiniai į visas klases. Prašymus rašykite 
šiuo adresu: Litauisches Gymnasium, 
Herm Direktor Vincas Natkevičius, 684 
LAMPERTHEIM-HUETTENFELD, Schloss 
Rennhof.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
HANNOVERY

Minėjimas prasidėjo pamaldomis bažny
čioje. Čia visi tautiečiai pasimeldė už Lie
tuvą ir lietuvius visame pasaulyje. Antroji 
minėjimo dalis vyko parapijos salėje. Iš
kilmingą aktą atidarė pirm. G. Pūdymai- 
tis, pasveikindamas visus dalyvius Vasario 
16-tos proga ir pakviesedamas į Prezidiu
mą kun. V. Šarką, dr. Julių Bračą ir Vladą 
Žaliuką. Pagrindinę kalbą lietuviškai ir vo
kiškai pasakė kun. V. Šarka. Jis nušvietė 
dabartinę padėtį ir prašė susirinkusius pa
dėti Lietuvai atgauti laisvę ir savistovų 
gyvenimą. Buvo prisiminta mirusieji ir žu
vusieji už Lietuvą. Visi susirinkusieji pa
gerbė juos atsistojimu ir minutės susikau
pimu. Sugiedotas tautos himnas.

Paskiau sveikinimo žodį tarė dr. J. Bračs 
— Dauguvos Vanagų vardu ir VI. Žaliu
kas Osnabruecko lietuvių vardu. Dr. J. 
Bračs paskaitė latviškai Margaritos Ausa- 
nos eilėraštį Lietuvos kankinio garbei, a. a. 
Romo Kalantos įamžinimui. Lietuvišką ei
lėraščio vertimą perteikė kun. V. Šarka. 
Visi susirinkusieji priėmė šią poeziją la
bai jautriai-šiltai. Oficialiąją dalį užbaigė 
Jonas Giese, gimnazistas, Maironio eilėraš
čiu „Mano gimtinė“.

Po to sekė koncertas: vengrė operos so
listė padainavo lietuviams specialiai 3 
vengrų dainas. Ją pianinu palydėjo dr. 
Paul Coenen. Solistė Marika Nemeth tarė 
ir nuoširdų žodį vokiškai. Lietuviškas dai
nas dainavo Izabelė Šrederienė, lydima 
pianistės Dalės Sakalaitės. Vokiškai dvi 
dainas traukė bosas Herbertas Schroeder 
su savo žmona Izabele Šreder. Visą pro
gramą labai sklandžiai pravedė Valius 
Merkevičius. Minėjimas užbaigtas bendra 
daina „Lietuva Brangi“.

Paskiau buvo vaišės, šokiai, dainos, pa
silinksminimas net iki vidurnakčio. Minė
jimas buvo paminėtas vokiečių dienraš
čiuose.

MIRUSIEJI

Aleksas Chaleckas. teisininkas. Gimęs 
1889 m., Raižiuose, Alytaus apskrityje. Mi
rė 1973 m. sausio 19 d. Klingbergo Senelių 
Prieglaudoje, Gemeinde Gleschendorf, 
Kreis Eurin, Vakarų Vokietijoje. Palaido
tas Eutino Miesto Kapinėse.

Velionis ilgai sirgo: jautėsi persekioja
mas. Žmona su sūnumi emigravo į Ameri
ką. Sūnus baigė medicinos mokslus Šveica
rijoje ir, atrodo, verčiasi gydytojo prakti
ka Šveicarijoje ar Amerikoje. Gera būtų, 
kad mirusiojo giminės pasirūpintų kapo 
priežiūra.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS SKAUTAMS

DBLS Coventry Skyrius per J. Dimšą 
paaukojo Skautų veiklai 10.00 svarų.

Taip pat 10.00 svarų paaukojo Lietuvių 
Namų gyventojas K. Plukas.

Ačiū!

| PARAMA SKAUTIŠKAI VEIKLAI

V. Ignaitis iš Bradford© knygų platinimo 
lėšų likutį 25,88 sv. paaukojo rajono skau
tiškai veiklai paremi.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Rajono Skautų Vadovybė

Antanas Vaišnoras. Gimė 1919 m. Mirė 
1973. II. 17 Luebecke. Palaidotas Luebecke, 
Burgtor-Eriedhof.

Velionis gyveno įvairiose stovyklose ir 
buvo puikus lietuvis. Tačiau vedęs vokie
taitę, nuo lietuvių šalinosi, daugiau ben
dravo su vokiečiais. Ir jo laidotuvėse ne
buvo nei vieno lietuvio. Palaidojo kun. V. 
šarka.

Juozas Kazlauskas. Gimė 1902 m. Krut- 
koncuose, Raseinių apskrity. Mirė 1973 m. 
kovo 1 d. Neustadte prie Baltijos jūros.

Palaidotas Neustadto Miesto Kapinėse, 
dalyvaujant dideliam būriui lietuvių ir ki
tataučių. Velionis buvo labai darbštus ir 
sąžiningas žmogus, gailestingas ir paslau
gus artimui. Turėjo gerą balsą, mėgo dai
nuoti ir giedoti. Nemokėjo skaityti ir rašy
ti, bet1 turėjo labai gerą atmintį. Pas jį mie
lai lankėsi viengungiai. Mirus žmonai, ap
sigyveno Neustadte, Matildos Petkevičienės 
priežiūroje. Velionis už tai buvo Petkevi
čių šeimai labai dėkingas. Palaidojo kun.
V. Šarka su dideliu pulku tautiečių.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
LEBENSTEDTE

Pamaldas atlaikė kun. V. Šarka. Pamoks
las ir maldos buvo dviem kalbom.

Salėje susirinko didelis lietuvių būrys ir 
keletas svečių vokiečių ir lenkų. Į garbės 
prezidiumą buvo pakviesti vietos klebonas 
R. Schmidt, kun. Knapich, pirm. Izabelė 
Olišauskienė, Jonas Jakobas iš Hannoverio, 
Pranas Gaurys ir kun. V. Šarka. Iškilmin
gą aktą atidarė P. Gaurys. Paskiau kalbė
jo kapelionas, pasidžiaugdamas gausiu Le- 
benstedto lietuvių susirinkimu ir rodomu 
solidarumu lietuvių tautai. Vėliau jis pa
skaitė a. a. prof. Zenono Ivinskio straipsnį 
apie Vasario 16-tos prasmę. Toliau sekė de
klamacijos. Eilėraščius paskaitė Antanas 
Kairys su sūnumi Stepuku ir dukrele Ly- 
dija. Sveikinimo žodį tarė Hannoverio lie
tuvių vardu Jonas Jakobas, kuris atsivežė 
lietuviškų plokštelių ir pagrojo akordeonu.
W. Kemper skambino fortepionu lietuvių 
liaudies dainas, o susirinkusieji pritarė. 
Lietuvių studentų ir skautų vardu kalbėjo 
stud. Petras Veršelis iš Bonnos.

Vokiečių vardu sveikino vietos klebonas. 
Jis pabrėžė, kad lietuviai duoda gerą vie
nybės pavyzdį kitiems. J. Rųpkalvis per
davė sveikinimus Kazio Masiliūno, ilgame
čio Lebenstedto Apylinkės pirmininko ir 
uolaus lietuvio, dabar besigydančio miesto 
ligoninėje Salzgitter Bad.

Sekė dainos, kurias pianinu labai vyku
siai palydėjo W. Kemper. Tylos valandėle 
ir Lietuvos himnu pagerbti Lietuvos kovo
tojai ir partizanai. Minėjimas baigtas dai
na Lietuva Brangi.

Linksmąja dalimi rūpinosi Valius Mer
kevičius, Iz. Olišauškienė, Flinderienė, 
Šneideraitis, J. Jakobas ir Alf. Lipskis. Pa
starieji labai gražiai pagrojo armonika ir 
akordeonu.

TAUTOS ŠVENTĖ LUEBECKE

Tautos šventės minėjimas Luebecke bu
vo atliktas švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. 
Lietuviškai ir lenkiškai kalbėjo kum. V. 
Šarka.

„DIE RAUTE“ (RŪTA) NR. 2

Neseniai pasirodė iš Lietuvos kilusių vo
kiečių kas 3 mėnesiai leidžiamas laikraš
tis „Die Raute“ Nr. 2. Laikraštis beveik iš
imtinai spausdinasi objektyvias žinias, lie
čiančias Lietuvą ir, žinoma, Lietuvoje gy
venusius vokiečius. Šitame numeryje apra
šyta Kaimo istorija ir jame gyvenusių vo
kiečių kultūrinė ir religinė veikla. Be kita 
ko, mini Kaune buvusią vokiečių gimnazi
ją, kuri iki 1941 m. išleido 211 abiturientų.

Dėmesio vertos yra šios lietuvius ar Lie
tuvą liečiančios žinutės.

— Per paskutinius metus liuteronų skai
čius Lietuvoje padidėjo 10.000. Daroma iš
vada, kad dalis Sov. Sąjungos vokiečių per
sikėlė gyventi į Lietuvą.

— Vilniuje esąs didelis pareikalavimas 
vokiečių kalba knygų. Ypač jomis domisi 
jaunimas. Knygynai nepajėgia visų reika
lavimų patenkinti.

— Birželio 1-2 dienomis Salzgitter-Le- 
benstedte ruošiama grafikos ir dailės pa
roda, pavadinta „Lietuva šiandien“. Įėji
mas nemokamas.

— Klaipėdos uostą praėjusiais metais ap
lankė 900 užsienio valstybių laivų.

— Vokiečių liuteronų bažnyčia Kaune 
nors ir priskirta prie istorinių paminklų, 
bet visiškai apleista ir neremontuojama.

— Viena Vakarų Vokietijos firma, pagal 
veikiančią su Sov. Sąjunga sutartį pasta
tys Kaune Pepsi Colos fabriką.

Be to, paminėtos St. Motuzo ir G. Miko- 
laičio sukaktys ir didelis lietuviškai-vokiš- 
komis pavardėmis mirusiųjų skaičius.

Laikraščio adresas: 576 Neheim-Huesten, 
Burgst. 17. Redaguoja Albert Unger.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 15 d., 12.30 v.
KEIGHLEY — balandžio 29 d., 3 vai. p. p. 
BRADFORDE — balandžio 22 d., 12.30 v.
DERBYJE — balandžio 15 d., 11 vai., Brid
ge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 15 d., Ver

bose, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
PRESTONE —- balandžio 15 d., 12.15 vai., 

St. Ignatius bažn.,

KOMPIUTERIS
Atsiradimo istorija

Žmogus jau seniai skaičiavo, vartodamas 
rankų pirštus, kurių, kaip žinoma, yra de
šimts. Iš čia atsirado ir dešimtainė sistema.

Beskaičiuodamas pirštais, žmogus paste
bėjo, kad greitai jų pritrūksta ir reikia sko
lintis pas kaimyną. O tas kamynas nevisuo- 
met prieinamas. Pradėta ieškoti naujų 
skaičiavimo būdų. Vieni vartojo akmenu
kus, kiti rišo mazgus, o dar kiti rantė pa
galiukus.

Manoma, kad pirmoji Skaičiavimo maši
na atsirado Kinijoj apie 600 metų prieš 
Kristų. Pavadinta ABACUS, ši mašina bu
vo padaryta iš medinio rėmo, siūlų ir ak
menukų. Akmenukai buvo suskirstyti po 
devynis ir perverti siūlu taip, kad butų ga
lima judinti nuo vieno rėmo krašto iki kito.

Pirmas siūlas vaizdavo vienetus, antras 
dešimtis ir t. t. Įdomu paminėti, kad ABA
CUS dar vartojamas kai kur Japonijoj ir 
Kinijoj.

Iki 17-to šimtmečio jokių skaičiavimo 
mašinų nebuvo išrasta. Apie 1614 m. vie
nas skotas Jonas Napier išrado logaritmų 
lentelę, kuri davė pagrindą skaičiavimo 
priemonei, pavadintai „Napier Kaulai“. Ši
ta priemonė atrodė kaip maža dėžutė su 
daugybe keturkampių kauliukų, panašių į 
domino. Su šituo aparatu buvo galima su
dėti, atimti ir padauginti skaičius, panašiai 
kap su Abacus.

Neužilgo vienas anglas, William Ough- 
tred, pritaikė Napier idėjas pirmajai skai
čiavimo liniuotei pagaminti, kuri patobu
linta tebevartojama iki šiai dienai. Apie 
1642 m. garsus prancūzų matematikas 
Blaise Pascal padarė pirmąją sudėjimo ma
šiną. Mašina atrodė kaip maža dėžutė su 
langeliais, pro kuriuos matėsi skaičiai. Vi
duj buvo eilė mažų ratukų. Kiekvienas ra
tukas turėjo po dešimt dantukų ir, pasuk
damas rankenėlę, Pascal parodė, kad žmo
gus galėjo sudėties ir atimties veiksmus 
atlikti automatiškai. Panašią mašiną buvo 
padaręs vokietis Baronas von Liebnitz. Su 
jo mašina buvo galima ir padauginti. Pas
cal ir Liebnitz davė pagrindą kitiems, ku
rie vėliau padarė elektrines skaičiavimo 
mašinas.

Bet skaičiavimo mašina dar nėra pilnas 
kompiuteris, kuris gali ne tik skaičiuoti, 
bet ir skaityti ir atsiminti duotus įsaky
mus bei skaičius.

Svarbus išradimas buvo prancūzo Joseph 
Marie Jacquard staklės, padarytos apie 
1801 m. Jos veikė mechaniškai, pavarto
jant ilgą popierinę skylėtą juostą.

Pagal Jacquard principą apie 1890 m. 
amerikietis J. Hollerith padarė pirmąją 
skaičiavimo mašiną. Ši mašina galėjo su
skirstyti informacijas arba skaičius į nu
matytas dalis, pavyzdžiui, pagal alfabetą. 
Vietoj Jacquard juostos, Hollerith pavar
tėje popierines korteles. Tuo laiku buvo 
įsteigta bendrovė, pavadinta IBM vardu. 
Pagal Hollerith principą šių laikų kompiu
teriai gali spręsti visas skaičių problemas 
ir įsakymus. Iš tikrųjų pirmąjį tikrą kom
piuterį buvo sugalvojęs apie 1820 metus 
anglas Charles Babbage. Panaudojęs Pas
cal ir Jacquard idėjas, Babbage sudarė pil
nus planus, bet dėl finansinių sąlygų savo 
skaičiavimo mašinos negalėjo padaryti.

Pagaliau apie 1940 m. Harvard Universi
tete, Amerikoj, dr. Howard Aitcen padarė 
pirmąjį tikrą kompiuterį. Jo projektą fi
nansavo IBM bendrovė.

Šis kompiuteris buvo sudarytas iš pa
prastų elektro-magnetinių dalių, panašiai, 
kaip Bell-t'elefonai. Aitcen kompiuteris 
vartojo tokias pat popierines korteles, kaip 
Hollerith mašinos.

Laikui bėgant ir priemonėms tobulėjant, 
Amerikoj ir Anglijoj atsirado nauji kom
piuteriai. Jie buvo padaryti universitetuo
se ir vartojami matematikos ir kitų moks
lų darbuose. Vėliau, sekant IBM pavyz
džiu, atsirado 'kitos firmos, kurios taip pat 
gamino kompiuterius.

Šių laikų kompiuteriai yra daug greites
ni, tikslesni ir galingesni negu pirmieji. 
Daugelis įmonių šiais laikais visai negalė
tų išsiversti be kompiuterių, žmogus nebū
tų galėjęs vaikščioti ant mėnulio be šito 
svarbiausio dvidešimtojo amžiaus išradimo.

Kitą kartą pamėginsiu išaiškinti, kaip 
šių laikų kompiuteris skaičiuoja, skaito ir 
rašo.

Petras Vlržintas

MANCHESTERYJE — balandžio 22 d., 11 
vai.,

BOLTONE — balandžio 23 d., 11 vai., St. 
Patricks bažn.,

LEIGH — balandžio 29 d., 5 vai., St. Jo
seph bažn.

Leeds balandžo 22 d., 3 v. p .p. (kaip 
anksčiau buvo skelbta) pamaldų nebus.
NOTTINGHAME — bal. 19 d., Did. Ketvir

tadienį 8 vai. vakare, bal. 20 d., D. 
Penktadienį 3 vai. po pietų, bal. 21 d., 
Did. šeštadienį 8 vai. vakare, Lietu
vių Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Velykų I d., bal.
22, 11 vai., St. John's Square. Išpažin
tys nuo 10.30 vai.

BIRMINGHAME —- Velykų II d., bal. 23, 
nuo 10.30 vai. išpažintys, 11 vai. Mi
šios, 19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — Velykų I ir II d., bal. 
22-23 d. 11.15 vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGE — bal. 29 d., 12 vai., St. Ed
ward's, London Rd.
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