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Romas Kalanta PASAULYJE
„Aš mirštu dėl Lietuvos laisvės“

(Žiupsnelis žinių apie didvyrį, kurį pa
gerbsime jo savaitėje — gegužės 14-21 d.)

Kai 1972 m. gegužės 14 dienos vidudieny
je Kauno miesto sode liepsnose skęstantį 
Romą Kalantą gailestingas praeivis bandė 
gelbėti nuo neišvengiamos mirties, jis gy
nėsi ir šaukė: „Aš mirštu dėl Lietuvos lais
vės“. Taigi, Romas, apsipildamas benzinu 
ir padegdamas save, turėjo visai aiškų tiks
lą: žūti ugnyje, kad atkreiptų pasaulio dė
mesį į Lietuvos pavergimą. Jo didžioji, gy
vybės auka nebuvo veltui: jo pavyzdžiu 
bandė pasekti kiti, o tūkstančiai jaunuolių 
išdrįso išeiti į gatves ir viešai sušukti: 
„Laisvės Lietuvai“, gi žinios apie šiuos 
Kauno įvykius plačiai nuskambėjo per visą 
pasaulį ir visiems priminė tebesitęsiančią 
sovietinę Lietuvos okupaciją.

Romas Kalanta, gimęs 1953 m., gyveno 
su tėvais Kaune, Viliampolėje; dienomis 
dirbo, vakarais lankė vidurinės mokyklos 
vienuoliktąją klasę. Nors ir priklausė kom- 
jauntaui, bet mokykloje nevengė pasigin
čyti su mokytojais Lietuvos istorijos, 
marksizmo ir ateizmo klausimais. Mėgo 
vargonų muziką, lankydavosi katedroje, 
piešdavo kryžius ir koplytstulpius. Savo 
didžiajam žygiui Romas rengėsi sąmonin
gai.

Kai tik Romas Kalanta iš miesto sodo 
buvo nuvežtas į ligoninę, kur po 12 valan
dų mirė, nerimas apėmė Kauną. Būriai 
kauniečių rinkosi į miesto sodą, nešė gėles 
į Romo susideginimo vietą. Minios lankė 
jo karstą Panerių gatvėje, Viliampolėje, 
kur jis buvo pašarvotas jo tėvų namuose.

Gegužės 18 d. milicija karstą su palai
kais slapta dviem valandom anksčiau, nei

su milicija ir kariuomene. Buvo suimta per 
200 demonstrantų, buvo daug sunkiai su
žeistų. 1972 m. rugsėjo 25 — spalio 3 d. sep
tynis suimtuosius jaunuolius (17-25 m.) de
monstrantus Vilniaus teismas nubaudė nuo 
1-rių iki 3-jų metų kalėjimo bausmėmis. 
Kiek vėliau vieną nubaudė 10-čiai metų.

Pavergtosios lietuvių tautos laisvės troš
kimas prasiveržė tragiška, bet ir heroiška, 
Romo Kalantos gyvybės auka ir po to išsi
skleidė masinių demonstracijų forma. Oku
pantų pastangos suniekinti Kalantą ir pa
triotinių demonstracijų dalyvius, nieko ne
įtikino.

Romas Kalanta savo heroišku žygiu at
sistojo greta Pilėnų gynėjų, pirmųjų sava
norių ir nepamirštamų partizanų. Jo var
das liks Lietuvos istorijoj visiems laikams, 
kaip aukščiausio pasiaukojimo tėvynei 
skaidrus pavyzdys. (ELTA)

MOTINA TERESĖ

Motina Teresė iš Calcuttos yra garsi vi
same pasauly. Popiežiui leidus, ji įkūrė sa
vo Meilės Misionierių ordeną, išplitusį vi
same pasauly. Ji pati apsigyveno Calcutto- 
je, Indijoje — daugiausiai skurstančiame 
mieste pasauly. Iki šiol su savo vienuolė
mis ji jau yra išgelbėjusi iš Calcuttos šukš- 
lynų 27.000 bado mirčiai pasmerktųjų.

Šiomis dienomis Motina Teresė buvo at
vykusi į Londoną. Čia jai princas Pilypas 
iškilmingai Įteikė turtingo amerikiečio M. 
Templetono labdaros premiją — 34.000 sva
rų. Priimdama premiją, ji nustebino dau
gelį susirinkusių savo pasakytais keliais 
sakiniais, išreiškiančiais jos, kaip labdarin
gos vienuolės, misiją.

„Pinigai nėra viskas. Neduokite man vien 
tik pinigų ar turto — šių dalykų lengviau

buvo skelbta išvežė ir palaidojo Ramainių 
kapinėse, nes bijojo, kad laike laidotuvių 
neįvyktų demonstracijų. Tačiau tai įtampą 
dar padidino. Minios žmonių žygiavo iš Vi- 
liampolės, kur buvo susirinkę laidotuvėms, 
ir iš kitur, į miesto sodą. Čia keletas jau
nuolių miniai kalbėjo apie Kalantos mir
ties prasmę ir Lietuvos laisvę. Eisenose ir 
sodelyje skambėjo šūkiai: „Romas žuvo dėl 
Lietuvos laisvės“, „Laisvės Lietuvai“ ir ki
ti. Milicija nepajėgė minios išsklaidyti nors 
naudojo jėgą. Demonstracijos užsitęsė iki 
vėlyvos nakties. Yra žinių, kad miniai su
sirinkus ties Įgulos bažnyčia, jos bokšte bu
vo iškelta Lietuvos trispalvė, o gatvėj nu
skambėjo tautos himnas. Sekančią, gegužės 
19 d„ vėl gatves užpildė tūkstantinė jauni
mo minia. Buvo atvykusių iš Latvijos, Es
tijos ir kitur. Ir tik atvykus gausiems ka
riuomenės daliniams, demonstracijos buvo 
užslopintos. Gatvėse ėjo didelės muštynės

yra išprašyti. Mano žmonės nori jūsų mei
lės. Net ir turtingieji dažnai yra reikalingi 
meilės“.

Priėmusi čekį, ji pirmiausia padėkojo ne 
turtingajam amerikiečiui, bet Dievui.

GĖLIŲ PARODA

Hamburge atidaryta gėlių paroda, kuri 
tęsis 6 mėnesius. Dalyvauja apie 50 valsty
bių. Tai yra didžiausia gėlių paroda iki šiol 
buvusi Europoje. Vien tik lauke kultivuo
jamoms gėlėms skirta 140 akrų.

Iš Anglijos atgabenta 200 rūšių orchidė
jų, 15.000 rožių, 180 metų senumo Bonzai 
medžiai-nykštukai ir daugybė kitų gėlių 
bei krūmų.

Parodoje taip pat yra keletas rūšių vi
siškai naujų augalų, iki šiol neaugintų Eu
ropoje.

PER MAŽI ŠOVINIAI

Louis Fitz Gibbon atvirame laiške „The 
Daily Telegraph“ redakcijai (bal. 23) ap
rašo, kaip NKVD 1938 m. prie Vinnitzo su
šaudė 1'0.000 ukrainiečių už pasipriešinimą 
eiti į kolchozus. Jų palaidojimo vieta buvo 
sulyginta ir paversta į Gorkio vardo poilsio 
ir kultūros parką.

Vokiečių okupacijos metais kapas buvęs 
atkastas. Rasta, kad žmonės buvo nušauti 
iš užpakalio, vartojant 5,6 mm kalibro šo
vinius. Daugelis lavonų turėję po kelias 
žaizdas, nes šoviniai (buvę per maži. Auto
rius spėja, kad NKVD karininkai iš to bu
vo pasimokę ir Katyne jau vartota 7,65 
mm šoviniai...

NELAUKTAS PASIPRIEŠINIMAS

Vienas įtakingiausių JAV prof, sąjungų 
vadų G. Meany savo kalboje smarkiai puo
lė prezidentą Nixoną už prekybą su Sovie
tų Sąjunga. Jis siūlo plėsti prekybos santy
kius su draugiškomis demokratinėmis vals
tybėmis, nes „komunistų vadai niekada ne
pasirašo sutarčių, kurios abiem pusėm gali 
būti naudingos“.

Tarp kitko jis pareiškė: „Iš niekam neti
kusio (rotten) javų pardavimo praėjusiais 
metais galima pasidaryti tokią išvadą: kai 
dideli politikai pasidaro ir dideliais biznie
riais, tai krašto valdymas patenka į nepro
tingas rankas“.

KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI OKUP. 
LIETUVOJE

(Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos, 
Nr. 2, 1972)

Vilnius. 1972 m. kovo mėn. 13 d. pas RRT 
įgaliotinį buvo iškviesti kunigai: Laurina
vičius ir Žemėnas. Ypatingai piktai įgalio
tinis apibarė kun. Žemėną, kam jis pasira
šė pareiškimą tarybinei vyriausybei, kuria
me reikalaujama leisti dirbti vysk. J.. Ste
ponavičiui, išleisti dideliu tiražu katali
kams maldaknygių etc. Įsinervinęs įgalioti
nis kunigą žemėną išvadino šėtonu, įžūliu 
ir pareiškė: Ar nepanorėsite, kad klerikalai 
ir Kremliuje atsisėstų?

1972. IV. 4 KGB organai buvo išsišaukę 
kun. V. Merkį, kuris 1959 metais Rugienio 
nurodymu, buvo jėga pašalintas iš Semina
rijos ir kunigystės šventimus gavo nelega
liu keliu 1960 m. Tardytojas pareiškė, kad 
kun. V. Merkys gali būti įdarbintas para
pijoje (šiuo metu jas dirba Vilniaus mede
lyne), jei jis smulkiai aprašys, kas jį įšven
tino, kur jis laikė Mišias, sakė pamokslus, 
etc.

***
Kapsuko rajonas. Liubavo parapijos kun. 

V. Užkuraitis Kapsuko raj. valdžios ir įga
liotinio Rugienio balandžio-gegužės mėn. 
buvo verčiamas, kad nušalintų nuo alto
riaus Mišioms patarnaujančius vaikus. Ru
gienis buvo išsikvietęs net Liubavo parapi
jos Bažnytinį komitetą. Gąsdino, jei vai
kai nebus nušalinti, parapija bus palikta be 
klebono. Klebonas vaikus nušalinti atsisa
kė, motyvuodamas, kad vaikai ne jo, o tė
vų ir jis neturįs teisės kištis į svetimų vai
kų reikalus.

Kapsuko griežto režimo lageryje bausmę 
atliekančiam kun. P. Bubniui buvo pasiūly
ta parašyti malonės prašymą. Kun. Bubnys 
tai padaryti atsisakė, kadangi jaučiasi nu
baustas nekaltai, nes vaikus mokyti tikėji
mo tiesų yra kiekvieno kunigo pareiga.

1972. IV. 27 Kapsuko V vidurinėje mo
kykloje auklėtoja Ramanauskaitė atsinešė 
iš Švietimo Ministerijos atsiųstą anketą ir 
9b kl. mokiniams liepė užpildyti. Į klausi
mą: „Kokios nori atsikratyti ydos“, auklė
toja liepė atsakyti: „Tikėjimo“. „Jei ir neti
kite, — aiškino auklėtoja, — vistiek rašy
kite: tikėjimo. Nei vienas mokinys neatsa
kė „tikėjimo“, bet — „tingėjimo“.

***
Vilkaviškio rajonas. 1971 m. balandžio 12 

d. Kybartų vidur, mokykloje Xc klasėje 
mokyt. Miknevičienė tiems mokiniams, ku
rie per Velykas buvo bažnyčioje, liepė ra
šyti temą: Bažnyčia arti — dorovė toli. Ki
ti mokiniai galėjo rašyti laisva tema. Ge
riausios klasės mokinės L. Šalčiūnaitė ir T. 
Menčinskaitė ateistinės temos visiškai ne
rašė. Už tai mokytoja joms parašė po vie
netą. Po to jos buvo kviečiamos pas moks
lo dalies vedėją pasiaiškinti.

»**
Kauno rajonas. Pravėniškių paprasto re

žimo lageryje baigia atlikti bausmę kun. J. 
Zdebskis. Nors nuteistasis kunigas labai 
sąžiningai atlieka jam paskirtą darbą, bet 
lagerio vadovybė jį prieš terminą paleisti 
nesiruošia, nes „esąs nepataisomas“.

(ELTA) Į

VELYKOS MASKVOJE

Policija saugojo ortodoksų katedrą, ku
rioje Velykų naktį vyko Prisikėlimo pa
maldos. Įeinantieji turėjo parodyti specia
lius leidimus. Policija buvusi reikalinga 
apsaugti tikinčiuosius nuo minios de
monstracijų ir įžeidinėjimų.

AR MES DAR KRIKŠČIONYS?

Tokia antrašte „Daily Telegraph“ (bal. 
26) įsidėjo vedamąjį. Jame rašoma, kad pa
gal anglikonų tradiciją Velykų metu visi 
tikintieji priima komuniją. Turimomis ži
niomis prie komunijos ėję 1.814.000 angli
konų bažnyčios narių. Tas sudaro tik 4 
procentus nuo bendrojo gyventojų skai
čiaus.

KARIUOMENĖ PIRMOJ VIETOJ

„Krasnaja Zvezda“ rašo, kad Sov. Są
jungos ekonominis bendradarbiavimas su 
Vakarais neturi būti daromas kariuomenės 
silpninimo sąskaitom. Esą vakariečiai, ypač 
JAV, stiprina savo karines pajėgas. Vaka
riečių pagalba sustiprėjusi sovietų pramo
nė kaip tik turinti būti išnaudota krašto 
gynybos reikalams.

Pagal „Samizdato“ pranešimus, -ne ma
žiau kaip 40 procentų sovietų gamybos tie
sioginiai ar netiesioginiai Skiriama kariuo
menės reikalams.

LEIDINYS ANGLŲ KALBA

„The Violation of Human Rights in So
viet-Occupied Lithuania“ (A Report for 
1972). Tokiu pavadinimu PLB JAV Krašto 
Valdyba išleido informacinį leidinį. ■ Leidi
nyje be įvado yra trys skyriai: 1. Laisvo 
apsisprendimo neleidimas, 2. Religinės lais
vės pažeidimas, 3. Laisvų diskusijų ir išvy
kimų uždraudimas. Leidinys 88 psl., gerai 
dokumentuota medžiaga. Rašyti: Lithua
nian American Community, Inc., 405 Leon 
Avenue, Delran, NJ, 08075. (ELTA)

SeplųnfoS DIENOS

KELIONĖ PER VANDENĮ

Mokytojas V. Casey, paėmęs dozę LSD 
užpuolė vokietaitę, o vėliau pabandė perei
ti Thames upę vandens paviršium. Savo 
žmonos akivaizdoje nusirengė ir, sudėjęs 
kryžmai rankas, žengė į upę. Mauruotas 
vanduo suburbuliavo ir Casey daugiau ne
bepasirodė paviršiuje...

Patologinės medicinos gydytojas pareiš
kė, kad kiti LSD vartotojai bando skrusti 
ir susilaukia to paties likimo.

NAUJOS KORTOS

JAV kun. R. Moore (United Church of 
Christ) išrado naujas kortas, vaizduojan
čias Kristaus gyvenimą. Jose yra taip pat 
keturios spalvos, vadinamos keturių evan
gelistų vardais. Jėzui skirtas vienas kara
lius, Marijai — karalienė ir t. t. Išskleistos 
nesumaišytos kortos, kurių kiekviena turi 
atitinkamą įrašą, pavaizduoja Kristaus gy
venimą. Išgalvoti net specialūs žaidimai, 
pz„ „Liudininkas“ ir kt. Kortos esančios 
pagamintos religiniam auklėjimui ir par
davinėjamos po 2 svarus.

PERORGANIZUOTAS POLITBIURAS
Pirmą kartą po Chruščiovo mirties per

organizuotas Politbiuras Maskvoje. Nau
jais nariais priimti gynybos ministeris mar
šalas Grečko, užsienio reikalų ministeris 
Gromyko ir KGB viršininkas Andropov. 
Atleisti — P. Šelest ir G. Voronov. Jie abu 
priešinosi Brežnevo su Vakarais suartėjimo 
politikai.

Grečko ir Andropov paskyrimas rodo, 
kad grįžtama prie stiprios stalininės lini
jos.

Dabar Politbiuras turės 16 narių ir 7 
kandidatus. Dauguma narių yra Brežnevo 
politikos šalininkai.

— Kinijos vyriausybė yra pasiryžusi su
mažinti gyventojų prieauglį. Tikimasi, kad 
iki 1980 m. gimimų skaičius sumažės 1,5%.

— Paryžiuje teismas nubaudė Sov. Są
jungos ambasados leidžiamą biuletenį 
„URSS“ 3.000 frankų už straipsnį, kirši
nantį prieš žydus.

— Japonijos vyriausybė atšaukė jos im
peratoriaus numatytą vizitą į JAV. Priežas
tis — kairiojo sparno politikų pasipriešini
mas.

— D. Britanijoje yra 80.000 moterų alko
holikių.

— Sov. Sąjunga davė Meksikai pigią pa
skolą (3,5%), o Kinija pasirašė su Meksi
ka prekybos sutartį.

— Žydai nutarė grąžinti muzulmonų re
liginėm organizacijom priklausančią nuo
savybę, vertą milijonus svarų.

— Prezidentas Nixonas prisiėmė visą kal
tę taip vadinamoje Watergate byloje.

— Po ilgų derybų Ekon. Bendruomenės 
kraštai susitarė dėl ž. ū. produktų kainų 
ateinantiems metams. D. Britanijoje mais
to kainos dėl šio susitarimo nepasikeis.

— Kinijoje gegužės 1-ji atšvęsta parkuo
se. Įprastinio parado Tien An Men aikštėje 
nebuvo.

— Rytiniame Berlyne gegužės 1 d. proga 
įvyko karinis paradas. Visuose kituose ko- 
munist. kraštuose šiais metais kariškų pa
radų nebuvo.

— Sovietų Sąjungoje žydams neduodama 
kalbėti telefonu, jei skambinama iš JAV.

— Švedijos sosto įpėdinis Carl Gustavas 
gavo du anoniminius laiškus, grasinančius 
jį nužudyti.

— Du Sov. Sąjungos diplomatai privers
ti apleisti Norvegiją. Jie buvo įsivėlę į šni
pinėjimą ir bandė išgauti Nato karines pa
slaptis.

— Seniausia Londono ligoninė St. Bar
tholomews šveniča 850 metų sukaktį. Per 
sukaktuvinius pietus -bus duodami tokie pat 
valgiai, kokie buvo patiekti Henriko VIII 
karūnacijai.

— Bonoje vykusiame Europos Ek. Ben
druomenės socialistų kongrese paaiškėjo, 
kad esama didelių nuomonių skirtumų Va
karų Europos socialistų partijose. Tik vie
nas punktas be diskusijų buvo priimtas, 
būtent, apgailestavimas, kad nedalyvavo 
britų socialistai.

— Olandijoje šiais metais pažadėta įreng
ti paplūdimį nudistams. Sąlyga: stebėtojų 
neturi būti daugiau, kaip besimaudančių.

— Izraelio ministerė pirmininkė Goldą 
Meir savo 75 metų sukakties proga pareiš
kė, kad žydai yra pasiruošę karui, kuriuo 
visą laiką grasina Egiptas.

— Prezidentas Tito pasirinko 48 metų S. 
Dolant savo įpėdiniu, jei netikėtai jis mir
tų.

— Dauguma firmų pakėlė benzino kainą 

po 1 p. už galoną.
— Gegužės 1 d. parade Maskvoje šiais 

metais kariuomenė nedalyvavo. Brežnevas 
savo kalboje akcentavo draugiškų santy
kių palaikymą su Europa ir JAV.

— Bexley (Kent) apylinkės gyventojai 
kreipėsi į princą Pilypą, kad padėtų apsi
saugoti nuo čigonų antplūdžio.

— Numatoma, kad netolimoj ateity ang
likonų bažnyčioj bus leista moterims būti 
kunigais.

— Olandija daugiausiai išleidžia pinigų 
švietimo reikalams. Vienam gyventojui iš
eina 76 svarai. Belgijoj išleidžiama 70 sv„ 
Vokietijoje — 50 sv., Prancūzijoje — 44 sv. 
ir Italijoje — 33 sv.

— Balandžio 24 d. garsiajam sovietų ka
valerijos vadui maršalui M. Budioniui su
kako 90 metų.

— Čekoslovakijoje įvesta mirties bausmė 
lėktuvų grobikams. Taip pat padidintos 
bausmės pabėgėliams ir valstybės paslap
čių išdavikams.

— Airijos gyventojai, gaunantieji val
džios pašalpas (pensininkai, ligonys, inva
lidai ir kt), galės pirkti sviestą po 8 p. už 
svarą. Normali sviesto kaina Airijoje yra 
28 p.

— IRA (Airijos Respublikos Armija) pa
sisakė prieš popiežiaus paskelbtą pasiūly
mą taikiu būdu išspręsti Šiaurinės Airijos 
problemą.

— Nato ekspertai paruošė planą suma
žinti Europos gynybos išlaidas po 400 mil. 
svarų kasmet.

— Prieš vykdamas į Boną, Brežnevas 
Centr. Komiteto posėdy pasakė politinę 
kalbą, kurioje išskaiičavo Sovietų Sąjun
gos laimėjimus nuo 1971 metų. Jų tarpe 
esąs ir Vietnamo karo užbaigimas.

— Anglijos sosto įpėdinis princas Char- 
lis, kuris šiuo metu tarnauja karo laivyne, 
pakeltas į leitenantus. Jo metinė alga bus 
2.650 svarų.
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Artisto 70 m. sukaktis SKILTIS BE VARDO
HENRIKAS KAČINSKAS — MŪSŲ 

TEATRO ŽVAIGŽDĖ

Nacių okupacijos metais, Vilniuje, arti 
teatro, kartą sutikau Henriką Kačinską. 
Jis buvo giliai susikaupęs ir susimąstęs. 
Apie ką jis galvojo, nežinau, bet, man ro
dos, mudu abudu apie tą patį galvojome: 
kokie nedėkingi okupacijų laikai meno 
kūrybai! Jis išgyveno tuos laikus ir nebe
norėjo antrą kartą pasilikti bolševikinėje 
vergijoje. Kiekvienam yra nepaprastai 
skadu trauktis iš tėvynės, bėt artistui lik
ti be teatro yra skaudžiausia. Šią tragišką

STEPAS VYKINTAS

būklę tegali suprasti tik tas, kas ją išgy
vena. Henrikas Kačinskas be teatro jau 
gyvena apie 30 metų. Koks didelis nuosto
lis Lietuvai, kuri H. Kačinsko asmenyje 
prarado kūrybingiausio laikotarpio meni
nes prošvaistes! Lietuvos teatras be H. 
Kačinsko, kaip kūnas be sielos.

Henrikas Kačinskas yra žemaitis, rasei
niškis, gimęs Viduklėje 1903 m. sausio 23 
d. Jo tėvas Jeronimas buvo muzikalus 
žmogus — vargonininkas. Ir sūnus iš tėvo 
paveldėjo meninius gabumus. Jis pakrypo 
į teatrą. Mokėsi Šiaulių, o vėliau Rusijo
je, Bronicų, gimnazijoje. 1918 m. jis grįžo 
į nepriklausomą Lietuvą ir keletą metų 
mokytojavo Papilėje, Degimuose, Šiaulė
nuose ir Mažeikiuose. 1922 m. jis įstojo į 
rež. A. Sutkaus vaidybos studiją. Kartu 
jis ir vaidino „Tautos“ ir „Vilkolakio“ te
atruose. Jau čia jis pasižymėjo kaip pir
maeilė vaidybinė jėga. 1925 m. uždarius 
„Vilkolakį“, sukaktuvininkas kurį laiką 
valdininkavo Klaipėdoje kaip muitinės 
tarnautojas. Būtų buvęs didžiausias mū
sų tautai nuostolis, jei jis būtų ir likęs 
valdininkauti. Tačiau 1926 m. A. Sutkus, 
tapęs Valstybės teatro direktoriumi, tuo
jau prisiminė savo gabųjį mokinį ir akto
rių H. Kačinską ir iškvietė į teatrą, čia 
jis ne tik patvirtina A. Sutkaus viltis, bet 
ir iškyla kaip pirmaeilė teatro žvaigždė. 
Šiame vaisingame ir kūrybingame akto
riaus laikotarpyje H. Kačinskas susifor
muoja žymiųjų režisorių: Andriaus Ole- 
ktos-Žilinsko ir Mykolo Čechovo teatrinės 
kultūros įsravoje. Dar labiau išryškina H. 
Kačinsko, kaip aktoriaus asmenybę nau
jai iškilęs R. Juknevičiaus režisūrinis ta
lentas. Atsisakęs nuo aukštesnės kategori
jos, H. Kačinskas 1936 m. išvyksta į Klai
pėdos teatrą, kurio naujų kelių ieškoji
mas kūrybinį aktorių paviliojo. Čia jis ku
ria R. Juknevičiaus režisūros vadovybėje. 
1938-40 m. jis kartu su Juknevičiumi per
sikelia į Kauno teatrą, o 1940-44 m. dirba 
Vilniaus teatre. 1944 m. H. Kačinskas, 
kartu su kitais teatro artistais, pasitrau
kia į Vokietiją, kur aktyviai dalyvavo 
liet, tremtinių dramos sambūriuose: 
Kugsburge, Detmolde ir vėl Augsburge. 
1944 m. jis atvyko į JAV ir čia, Bostone, 
kurį laiką dėstė lituanistikos mokykloje. 
Dabar gyvena New Yorke ir neatsisako 
nuo teatrinės kūrybos: vaidina, režisuoja, 

PASIAUKOJIMAS
— Turiu pranešti, kad savo ieškojimus apvai- 

nkavome nelaukto dydžio atradimu. Pagalvokite, 
generole: apie pusantro šimto svarų mina surasta 
sienoje ties jūsų prakilnybės kambariu ir tiesiai 
ties jūsų lovos vieta. Ji buvo pakasta apie metro gi
lumoje. Pagalvokit — ties jūsų prakilnybės lova! 
Kad sprogtų Bikfordo virvė nuo minos per siena bu
vo. išvesta į kiemą už medžio, — pranešė jis susi
jaudinęs.

Generolas ir nenorėdamas parodė išgąstį: jo 
ir rankos iš baimės atšalo. Pėstininkų pulko vadas 
pašoko ir nervingai perbraukė ranka plaukus, ku
rie styrojo kaip šepetys. Kiti karininkai tylom pras
mingai žvilgterėjo į vienas kitą.

— Jūsų prakilnybe, tai dar ne viskas, — tęsė 
Osuma. — Pionieriai galvoja, kad šitame name 
gali būti ir daugiau paslėptų minų.

O tas kinas Tan-Či, nemokąs japonų kalbos, 
prie karininkų nekaip jautėsi. Tūpčiojo jis, tūpčio
jo, stovinėdamas čia ant vienos, čia ant kitos kojos, 
ir laukdamas dairėsi į šalis.

— Šio kino pranešimu, gali būti pakasta minų 
ir gretimuose namuose, ir jos kiekvienu momentu 
galinčios sprogti ir pridaryti didelių nuostolių. Aš 
manyčiau, — kalbėjo majoras, — kad šią naktį šta
bui geriau būtų apsinakvoti atvirame ore, dangaus 
prieglobystyje, o rytoj, kai viską gerai ištirsime r 
apieškosime, galima bus sugrįžti.

Generolas nepatenkintas susiraukė. Jau ilgas 
laikas, kai jį vargina tie nuolatiniai mūšiai, nemigos, 
o puolamieji žygiai visai jį aplamdė. Nuovargis di
delis. Taip norėtųsi bent vieną naktį gerai pasilsėti. 
O čia dar penkiasdešimt ketvertų metų amžiaus 
našta ir skaudanti krūtinė įkyriai primindavo save.

Aplinkui gidėti kiek atokiau sprogstančių pa

meniškai interpretuoja ir skaito mūsų ra
šytojų kūrinius. Bolševikinė lietuvių en
ciklopedija labai šykščiai teskiria H. Ka
činskui vos keletą eilučių ir pažymi, kad 
„1944 m. pasitraukė į užsienį“. Bet kas 
privertė jį pasitraukti, tai nutyli. Juk H. 
Kačinskas pabėgo nuo bolševikų, kad ne
reikėtų scenoje skelbti melo!

Sukaktuvininkas nuo 1923 m. iki šių 
dienų sukūrė gausybę lietuviškų ir pasau
linės dramaturgijos personažų. Pradedant 
nuo Bičiūno, Vydūno, jis sukūrė V. Krė
vės „Šarūno“ Rainį, P. Vaičiūno „Patrio
tų“ Lebertsoną, „Aukso žaismo“ skulpto
rių, „Naujųjų žmonių“ grafą, K. Inčiūros 
V. Kudirką, J. Petrulio „Prieš srovę“ 
Strazdelį, V. Putino „Valdovo sūnų“ 
Skaidrą etc. Iš pasaulinių dramaturgų pa
žymėtini: Šekspyro „Dvyliktosios nakties“ 
Malvolio, Gogolio „Revizoriaus“ ChUesto- 
kovas, Pagnolio „Topazas“, O'Neille 
„Marko milijonų“ Kublajus, Ibseno „No
tos“ Helmeris ir kt. Iš viso H. Kačinskas 
sukūrė apie 100 personažų. Tačiau ne kie
kybė, o kokybė H. Kačinsko kūryboje yra 
svariausia. H. Kačinskas Krėvės Rainį, 
Inčiūros Kudirką, Petrulio Strazdelį su
kūrė su tokiu psichologiniu gilumu, origi- 
nialumu, išgyvenimų tikrumu, kad joks 
kitas artistas nebūtų pajėgęs tai sukurti. 
Ir šiandien po daugybės metų mes mato
me gyvus H. Kačinsko sukurtus persona
žus: Vincas Kudirka, Strazdelis mums 
prisistato tokie, kokie jie gyvenime bu
vo: idealistai, kovotojai, laisvės mylėto
jai, vergijų nepalaužti didvyriai.

Henriką Kačinską, kaip artistą, gerai 
prisimenu nuo Vilkolakio laikų. Jis Vil
kolakyje mus jaunus žiūrovus stebino sa
vo komiko gabumais. Kiekvienas jo jude
sys ar žodis sukeldavo publikos pasigėrė
jimą artisto menu. Mums tada Jurgis 
Petrauskas, kuris buvo Valstybės teatro 
geriausias komikas, atrodė mažesnis, ne
gu H. Kačinskas. Ir K. Glinskio vaidybi
niai gabumai neatsilaikė prieš H. Kačins
ką. Bet kada H. Kačinskas visiškai su
brendo Valstybės teatre ir sukūrė gausy
bę traginių personažų, jis pasidarė pla
čiausio masto artistas, pralenkęs ne tik 
savuosius, bet ir pasaulinius aktorius. 
Šiandien televizijoje dažnai tenka matyti 
garsųjį austrų artistą Fritz Muliar. Jis iš
kilo pasaulinėje scenoje kaip „Kareivio 
Šveiko“ geriausias interpretatorius. Jis da
bar garsus „show“ televizinis artistas. Ta
čiau H. Kačinskas daug gilesnis, psicholo
giškai įtikinamesnis, vaidybiškai origina
lesnis, negu F. Muliar.

Dažnai liūdna ir tragiška, kad šitam ge
nialiam mūsų tautos artistui yra uždarytos 
Vilniaus teatro durys. Kaip išgyventume 
gilius meno jausmus, jei šiandien sėdėtume 
Vilniaus teatre ir žiūrėtume Ibseno „No
rą“ su Henriku Kačinsku, kaip Holmeriu!

— Kodėl moterų futbolas dar nėra popu
liarus?

— Todėl, kad ne taip lengva surasti vie
nuolika moterų, kurios sutiktų būti vieno
dai apsirengusios.

trankų sviedinių garsas, vienų tyliau, kitų garsiau. 
Taip pat kulkosvydžiai, šautuvai ir automatai nei 
iš šio, nei iš to prapliupdavo pasiutusiu tratėjimu. 
Vėl kuriam laikui viskas nutildavo. Kartais, kaž
kur toli, pasigirsdavo negarsus: pau-pau-pau... Tai 
pavieniai šūviai. Tai, matyt, japonų sargybinių ir to
liau šaudančių kinų tingūs ginklų pokalbiai.

Kurį laiką visi karininkai tylėjo. Greičiausiai 
visi golvojo apie ateinačios nakties poilsį.

Vėl tęsė majoras:

VLADAS MINGĖLA

— Arba jums ir visam štabo personalui reikia 
kraustytis į patikimą patalpą, kuri būtų tikrai sau
gi nuo bet kokių minų ir sprogimų.

— O kur gi, mielasis, tokią patalpą rastume? 
\š brangiai už ją sumokėčiau, — nusišypsojo ge

nerolas.
Osuma žvilgterėjo į apatiškai ir tingiai stovintį 

kiną ir tarė:
— Pagaliau kad ir į šio tipo lūšną galėtume 

įsikraustyti. Juk jis neseniai vedęs ir labai nori gy
venti... Aš manau, jo lūšnoje negrės pavojus.

— A-a-a! Tai bent puiki mintis! Pone majore, 
peiilkit pasiuntiniams nunešti ten mūsų daiktus. 
Prašau, ponai, ir jūs su manim. Atvirai pasakysiu, 
kad kamšatis tai dar ne skriauda. Kaip nors visi su- 
tilpsime, tai tik vienai nakčiai, — tarė generolas.

Gerasis kinas pasijuto ne visai gerai.
— Ak! Mano niekingas namiūkštis nepatiks 

ponams, o ypač generolui. Aš turiu tik vieną kam
barį ir prieškambarį, — nerimaudamas, susigėdęs 
pasakė kinas, kai jam generolo nutarimas buvo iš
verstas į kinų kalbą.

— Mūsų nebijok, Tan - Či. Mes, japonai.

Maža kas, tur būt, už Manchesterio ribų 
težino, kad tame mieste lietuviai jau kuris 
laikas leidžia labai kuklaus, bet užtat ilgo, 
dėl to griozdiško pavadinimo simpatišką 
neperiodinį laikraštėlį, vadinamą „Šiaurės 
Anglijos Lietuvių Biuleteniu“. Laikraštėlis 
lyg ir bevardis, o jo pavadinimas tik nuro
do,, kur jis leidžiamas. Bet šįkart ne tai 
svarbu — tai tik be kita ko.

Naujausiame to „Biuletenio“ numeryje 
(Nr. 18) man labiausiai į akį krto K. Pa
žėros atsiminimų pluoštas, pavadintas „Ma
no prmieji Anglijos įspūdžiai“, Kodėl?

K. Pažėra papasakojo, kaip jis, atvežtas į 
Britaniją, ėjo angliakasio apmokymą, kaip 
skautavo, lietuviams reprezentavo, kokį įs
pūdį jam darė kasyklos, kokį nuotykį turė
jo vaikščiodamas į šokius. Tai, rodos, ir vis
kas. Gal dar ir ne viskas. Tame pasakojime 
esama ir įdomių smulkmenų. Pavyzdžiui1, 
tas kalbėjimas rankomis, kai viešima ang
lų šeimoje, arba besaikis valgymas, arba 
drausmės palaikymas hosteiyje. Ta vis bū
dingi dalykai pirmiesiems mūsų kūrimosi 
metams. O kai pasiklausai kalbų, kaip tuo
se hosteliuose buvo gyventa, kaip elgtasi su 
direktorių šunimis ir katėmis, kas valgyta, 

Faustas Kirša

Tremtinio Psalmės
ui

Nuo Sibiro taigų, nuo sugriautų Europos miestų 
mes liudijam gyvąją tėvų žemę.

Ir kas tave gali išnešti amžiam, 
jei ne mūsų maldos, kančios ir kraujas.

Praradom jaučius ir žirgus, 
bet užgrūdinom meilę tėvynei.

Pavirto pelenais rūmai, pilys ir šventovės, 
bet mūsų širdys patapo meilės tvirtovėm.

Užžėlę vaikščioti takai ir varytas vagas usnys 
aptraukė, 

bet mes nevilty neprapuolėm.

O žemės rutuly, pavirtęs Sodoma ir Homora, 
per kančias atgauni savo veidą.

Ir mano tėvynė iš dumblino duburio versmės 
feniksu kelsis.

Praradusiem dvasią ir artimo meilę 
pasigailėjimas iš mūsų lūpų.

Kovotojų, savanorių, partizanų širdys 
nusagstė amžiam puošmenom laisvės statulą.

Bus saulės rytas, ir skambins laisvės varpas: 
Laisva Lietuva!

kaip į darbus važinėta, kaip papildomo 
maisto pasirūpinta, tai matai, koks buvo 
tas mūsų gyvenimas. Ne tik gyvenimas, bet 
ir mūsų kūrimosi sultinga istorija.

Palaipsniui tie visi išgyvenimai ir nuoty
kiai turi palinkimo išnykti iš atminties. 
Bent dalį jų, bent tuos išlikusius reikėtų 
užrašyti ir kiek galima paskelbti ar palikti 
archyvuose.

Yra dar ir kita to praeities medalio pu
sė — lietuviškų organizacijų- kūrimas, veik
la. ginčai, visokie posūkiai, nesutarimai, lai
mėjimai ir pralaimėjimai. Visa tai irgi ei
na užmarštin o su išmirštančiais žmonėmis 
ir tokion užmarštin, iš kurios niekas nė su 
kabliu nebeištrauks, štai, sakysim, tie pa
tys manchesteriškiai, kurie dabar savo 
„Biuletenyje“ išspausdino K. Pažėros atsi
minimų, kažin ar daug kas atsimena tokį 
vargingą sovo klubą Rochdale Rd. ir pir
muosius įspūdžius, kaip sutikti senieji lie
tuviai klausdavo kiekvieną, iš kur esi, ar 
ne nuo Vilkaviškio, ar ne nuo Marijampo
lės? Manchesteryje ir DBLS skyrius buvo 
įsteigtas vėliau negu kur kitur. Kodėl?

Šita organizacinė pusė irgi buvo pilna vi
sokių nuotykių, ir ją būtų įdomu išgelbėti 

žmonės galingi, tačiau kartu ir mielaširdingi, žo
džiu, neblogi žmonės. Kas mūsų bijo ir pagarbą 
mums reiškia, tam japonų kariai nieko bloga neda
rys. Priešingai, mes už tavo ištikimybę ir pagalbą 
gerai atsilyginsime. Japonai yra įpratę atiduoti sko
lą. Eik pas savo žmoną, tegul ji sutvarko, apvalo 
kambarį, — baigė generolas.

—Pasiuntiny Arisaka! — sušuko majoras vie
nam kareivių. — Paimk su savim dar tris kareivius, 
ir štai su šiuo žmogeliu paruoškite štabui butą. Į tą 
mažą patalpėlę išsikrausto vienai nakčiai visas šta
bas. Atmink, pasiuntiny Arisaka, kad šį kiną glo
boja Japonijos imperijos vėliava.

Tan - či, jo žmona ir keturi japonai kareiviai 
greit viską apvalė ir aptvarkė. Kambarys buvo ga
na didelis, ir prieškambaris talpus, gražiai atrodė, 
šeimininkas savo būdu pasimeldė prieš savo dievu
kus, sudegino kvepiančio popieriaus gabelėlį ir 
tam tikrus pagaikščius su smilkalais, ir kambarių 
oras pakvipo. Kareiviai išnešė lauk veltinius kili
mus, gerai juos išdulkino ir vėl sunešė. Pakvipo 
lauko oru.

Mažytė bežadė Tan - Či žmonelė užkūrė židi
nį, užkėlė ant ugnies metalinį arbatinuką su vande
niu. Nuo krosnelės ilgainiui ėmė banguoti lyg koks 
tylus čypimas, o gal šnypštimas. Gerai įsiklausius, 
buvo girdėti keli tylutėliai garsiai. Pusvalandžiui 
prabėgus, 7-sios japonų divizijos štabas jau buvo 
susikraustęs į šį namelį. Tan - Či iš kažkur atgabeno 
gyvą baltą, gal pusmečio senumo paršiuką. Tas 
žviegė, tartum jau būtų skerdžiamas. Tan - či bu
vo toks geras ir paslaugus japonams. Tą paršiuką 
jis vadino Dži-dži ir su didžiausiu malonumu pa
dovanojo jį aukštiesiems svečiams. Paršiukas tuoj 
buvo paskerstas. Ai, koks puikus kepsnys! Ir atsi- 
gardžiuoti juo japonai negalėjo.

(Bus daugiau)

ir palikti. Tik reikia, kad žinantieji ir atsi
menantieji prisėstų ir pradėtų pasakoti.

**«
Sugaišau dvi dienas DBLS-LNB suvažia

vime. Gal ir per stipriai pasakyta: sugai
šau. nes suvažiavimas juk vyko savaitga
liu, taigi nedarbo dienomis, dėl to kišenei 
šia prasme nuostolio nebūta. Gal tik kelio
nės išlaidas reikėtų įskaityti į nuostolius.

Na, sakykim, kad sugaišau. Bet gi ką 
nors laimėjau, gudresnis grįžau namo, o 
jei ne gudresnis, tai šviesesnis, su dides
niu krūviu entuziazmo, atsinaujinęs, atsi
šviežinęs?

Nė velnio! Koks atvažiavau, toks ir iš
važiavau, suvažiavimas man nieko nepridė
jo. Gal tik tiek naudos turėjau, kad ne iš 
laikraštyje vėliau išspausdinto aprašymo, 
bet čia pat salėje sužinojau, jog Britani
joje iš lietuviškojo jaunimo nebėra ko 
laukti. Jo maža, didžioji dalis nemoka lie
tuviškai, o toji, kuri moka, abejingai nu
kalba, tai štai ir viskas baigta.

Naujiena man šiuo klausimu buvo ta, 
kad ir suvažiavime visas jaunimo reikalas 
paskendo į tokias miglas, kokiose jis sken
dėja jau dešimtmečius.

Bet suvažiavimai manyje vis labiau 
stiprina mintį, kad jų iš viso nereikia. Tur 
būt, tokiai minčiai pagrįsti reikia įrody
mų? Labai prašom.

Gerbiu, o gal net ir myliu DBLS ir 
LNB. O kaip gi kitaip — negali nemylėti! 
Jeigu jų nebūtų, tai kas gi būtų? Didelė 
tuštybė būtų. Nuopelnai jų dideli. Štai Na
mai, Sodyba, barai, laikraštis kas savaitė 
išeina iš vis stiprinamos spaustuvės, kny
gos savos ir svetimos. Taigi o-la-la! Bet 
ką gi tai bendra turi su suvažiavimais?

Nieko!
Kokių idėjų lietuviams pajudinti, jų 

veiklai pagyvinti, kraujui entuziazmu pa
stiprinti buvo suvažiavimuose iškelta? 
Kas reikšminga nutarta?

Nieko! Tikrai nieko. Gali sakyti, tik plo
jimais pabalsuota priimant apyskaitas. 
Beje, dėl to balsavimo. Žinote, V. Žilins
kaitė, pripratusi matyti tuos balsavimus 
Lietuvoje, yra parašiusi puikų feljetoną 
apie dirbtines rankas, kurios pakeliamos, 
kai reikia. Galėtų tokios rankos būti pa
gamintos ir čia, Britanijos pramonė išra
dinga. Bet ir be balsavimų pagaliau gali
ma išsiversti.

O mano siūlymas būtų panaikinti suva
žiavimus, kaip nereikalingą dalyką. No
rint juos panaikinti, aišku, reikėtų pakeis
ti įstatus. Tam keitimui atlikti, žinoma, 
dar reikėtų kelių suvažiavimų, o paskui 
baigta. Yrą vaidyba, jai galima pasakyti: 
ganykite mūsų avis ir avinėlius, ir ji ga
nys, kaip ilki šiolei, ir jeigu kas norės pa
balsuoti, galės apdrausta siunta paštu at
siųsti guminę ranką, ir visi bus laimingi, 
kaip šiltoje pastogėje miegantieji kregž- 
džiukai. Ar negerai?

B. Vaitiekus

VARO NAMINĘ
š. m. sausio 25 d. „Sovietskaja Litva“, iš

einanti Vilniuje, įdėjo straipsnį, pavadintą 
„Nusikalstamas verslas“. Jame rašoma, 
kad neseniai, padarius septynis šimtus kra
tų, buvo išpilta šimtai litrų naminės degti
nės, apie 20 tūkstančių litrų brogos (degti
nei raugalas) ir paimta 230 degtinei varyti 
aparatų. Ypatingai pasižymėjęs esąs Šalči
ninkų rajonas, kur paimta 72 aparatai ir 
išpilta 13 tūkstančių litrų brogos. Apytik
riai esą apskaičiuota, kad 50-je baudžia
mųjų bylų duomenys rodą, jog brogai bu
vę sunaudota 1.070 kg. ruginių miltų, daug 
cukraus ir bulvių. (ET.TA)

SVETIMŠALIAI EUROPOS 
BENDRUOMENĖJE

D. Britanijai įstojus į Europos Ekon. 
Bendruomenę, jos gyventojai gali laisvai 
keltis į kitus Bendruomenės kraštus ir ieš
kotis darbo. Tačiau tai neliečia svetimša
lių, kurie nors ilgai išgyveno Britanijoje, 
bet neįsigijo pilietybės.

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 .O. Box 5544 Santa Monica, Cal. 90405.
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Žmonių pertekliaus problema
Saulė Palubinskienė

KITI RAŠO
i j .

(Straipsnio „Ekologinė krizė“ santrauka, i 
Aidai, 1972, Nr. 3.)

Istorijos tėkmėje žmonių skaičių ribojo 
maisto ištekliai. Du milijonus metų žmogus 
gyveno kaip medžiotojas, augalų valgyto
jas, likučių surinkėjas. Kai žmogus pradėjo 
ffldninkauti (maždaug prieš 10.000 metų), 
jis pradėjo auginti daugiau maisto — jų 
skaičius augo. Didesni žmonių skaičiai 
spaudė pagaminti daugiau maisto, labiau 
keičiant aplinką.

Žmonija išaugo iki vieno bilijono per du 
milijonus metų. Per 15 metų (nuo 1960 ilki 
1975) atsiras ketvirtas bilijonas. Šis stai
gus pašokimas mūsų skaičiuose daro ne
paprastą spaudimą visai biosferai — vi
soms gyvybę palaikančioms sistemoms.

Modemus ūkininkavimas smarkiai re
miasi keturiomis technologijomis: mecha
nizacija, laukų drėkinimu, cheminiu tręši
mu ir chemine piktžolių ir vabzdžių kontro
le. 

Mechanizacija

Su mechanizacija žmogus vis daugiau ir 
daugiau žemės plotų aria. Bet, nuvilkus 
nuo žemės natūralų miškų, krūmų ir pievų 
grabuži, žmogaus maistą išauginą juodže
mio inČai paliekami vėjo ir vandens malo
nei. Tokio žemės piktnaudojimo pavyzdžiu 
galima nurodyti šiaurės Afriką. Ji buvo vi
sos Romos imperijos aruodas, o dabar vir
to dykuma, ir jų žmonės daugiausia maiti
nasi iš Amerikos importuotu maistu.

Daug juodžemio nuplaunama jūron, o da
lis jo pakimba ore. Ne tik kad netenkame 
tinkamos žemės maistui auginti, bet didė
jantis kiekis ore mažų dalelyčių gali pa
keisti viso pasaulio klimatą. Aišku, oro da
lelytės atsiranda ne tik iš vėjo nešiojamo 
juodžemio, bet ir iš technologijos išmatų. 
Netiesiogiai tai ingi yra mechanizacijos pa
darinys. Kai mažiau žmonių yra reikalingi 
tiesioginiam ūkininkavimui, kiti susiburia 
į miestus, kurie yra didieji aplinkos teršė
jai.

Į matomą oro užteršimą įeina ir 142 mi
lijonai tonų dūmų ir cheminių garų, išme
tamų oran kasmet vien Amerikoje. O juk 
jSShašiėi yta ir kitbsė industrinėse šalyse. 
Organinio kuro naudojimas išmeta atmos- 
feron keturius pagrindinius junginius: ang
lies viendeginį, sierą ir jos junginius, ang
lies ir vandenilio junginius ir azoto viende
ginį bei dvideginį.

Jeigu dabar labiausiai yra žinomas Dos 
Angeles miestas kaip „Smog City USA“, tai 
prieš 20 metų Londonas turėjo garbę būti 
visos Europos „Smog City“. Dvidešimčiai 
metų praėjus, trys ketvirtadaliai Londono 
„smogo“ yra dingę. Londonas stovi kaip 
šviesus pavyzdys, jog miestų oras neturi 
būtinai blogėti. Ten buvo susijaudinta, kai 
visa serija baisių „smogų“ pradėjo londo- 
niečius žudyti. Baisiausia buvo 1952 žiema. 
Vien gruodžio 5 d. tais metais mirė 900 
žmonių, o tą žiemą dar 4.000 mirčių laiko
ma susijusiomis su oro užteršimu. Išeitis 
buvo ekonomiškai daug kam skaudi, bet 
gan paprasta: buvo uždrausta deginti ang- 
JJįllNūb to laiko Londono oras kasmet gry- 
nėja.

Mūsų problema yra automobilių motorai. 
Daug kalbama apie tų motorų pakeitimą. 
Jau dabar eksperimentuojama su automo
biliais, kurie degins ne gazoliną, bet „pro
pane“, kuris dega užtenkamai švariai.

Tokijo mieste 1970 liepos mėnesį buvo 
teks baisus „smogas“, kad 8.000 žmonių at
sidūrė ligoninėse. Ten pakelėje iš mašinų 
galima pirkti deguonį, kaip čia saldainius 
»• cigaretės. (Skelbiama, kad 28-38 metų 
japonai nėra matę mėlyno dangaus).

Laukų drėkinimas

Po mechanizacijos antroji technologija, 
pakeitus primityvų ūkininkavimą, yra lau
kų drėkinimas. Buvo didelis išradimas, kai 
žmogus išmoko nukreipti upės vandenį ir 
juo laistyti savo laukus. 'Bet per ilgesnį lai
ką drėkinimo vanduo sunkiasi laukuose že- -
tnyn ir kelia požeminio vandens lygį. Po- 
žępUnis vanduo pakyla netoli paviršiaus. 
Tada, ąišku, žemė nebetinka augalams, nes 
jų šaknys negali kvėpuoti. Prie to dar atsi
randa ir druskingumas, garuojantis van
duo prie paviršaus sukoncentruoja įvairių

KIEKVIENAM LIETUVIUI VERTOS 
KNYGOS

K. Ališauskas — Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės 1918-1920. 490 psl., didelio 
formato, drobės apdarai. Iliustruotas isto
rinis veikalas — atsiminimai. Kaina su per
siuntimu £5,50.

M. Raišupis — Dabarties kankiniai, 430 
psl. ketais apdarais, iliustruota. £4,50.

V. Alantas — Šventaragis, istorinis ro
manas, kietais apdarais, didelio formato. 
400 puslapių. Su persiuntimu £2,60.
Al. Baronas — Abraomas Ir sūnus, Lietuv. 
Knygos klubo premijuotas romanas, 240 
psl. Su persiuntimu £2,10.

Užsisakoma pas DAINORĄ, 14, Priory 
Rd., Kew, Surrey.

mineralų druskas. Kaip tik tas atsitiko Pa
kistane, kai viena derlinga lyguma šimtme
tį buvo drėkinama vandeniu iš Indo upės.

Irigacijai patobulinti daug kur yra sta
tomos užtvankos. Jos neabejotinai pratur
tina žmogaus gyvenimą. Deja, ir jos turi 
negatyvių pasekmių. Tai liudija Aswan 
High Dam Nilo užtvanka. Ši užtvanka buvo 
pastatyta konservuoti vandenį laulkų drė
kinimui, apsaugoti apylinkes nuo potvynių 
ir gaminti elektrai. To užtvenkime antra
eilė pasekmė — mineralų nuplovimas į Vi
duržemio jūrą. Fitoplanktonas nebežydi ir 
maisto sardinėms neteikia. Viduržemio jū
roje po užtvankos pastatymo dingo dau
giau kaiip 90% šių žuvyčių. Žvejų gyveni
mui ši užtvanka nebuvo palaima.

Kita problema yra irigacijos kanalų iš
nešiojamos sraigės ir jose gyvenąs parazi
tas (siurbėlės larva), kuris puola žmones, 
juos visai išsemdamas. Šis „sraigių užde
gimas“, arba „schistosomiasis“, yra palie
tęs 250 milijonų žmonių ir vis plinta su 
plečiamu drėkinimų tinklu, ši užkrečiama 
liga yra labiausiai paplitusi pasaulyje.

Irigacijai vanduo ieškomas labai agresy
viai. Pavyzdžiui, Rusijoje keturios u.pės, te
kančios šaurėn į Arktikos vandenyną, gal
vojama nukreipti pietų pusėn drėkinti pie
tų Rusijos stepių. Tas tikrai praplėstų Ru
sijos maisto gamybą, bet mokslininkai jau
dinasi, kad, nukreipus šiuos šiltus keturių 
upių vandenis, gali pasikeisti ne tik Agikti- 
kos, bet ir visos žemės klimatas.

Cheminės trąšos

Trečioje technologijos šaka, žmogaus 
naudojama pakelti žemės našumui, yra che
minės trąšos. Šių trąšų naudojimas paga
mina bent ketvirtį viso maisto. Šios trąšos 
neabejotinai daug žmogui padėjo apsiginti 
nuo bado. Tačiau jų naudojimas nėra be 
žalos mūsų planetai.

Cheminių trąšų nuibėgimas į upes, ežerus 
ir požeminį vandenį sukelia dvi problemas. 
Cheminis geriamo vandens užteršimas — 
lokalinė problema. Tą vandenį galima iš
gryninti ar surasti švarų šaltinį. Pavyz
džiui, Lake Tahoe kurorte kanalizacijos 
vanduo taip- išgryninamas, kad jį galima 
gerti. Chemikalai, kurie turi nitratus ir fos
fatus, yra vandeniniams augaliukams (al- 
gėms) maistas. Kaip tik tai randama che
minėse trąšose. Kai iš laukų trąšos įplau- 
namos į ežerus, juose smarkiai pradeda 
augti algės, užklodamos visą paviršių, su- 
naudodamos deguonį. Tada pradeda mirti 
žuvys. Jų puvimas visai išbaigia deguonį, 
dingsta grynas vanduo. Pagaliau pats eže
ras pasikeičia. Pavirsta liūnu, pelkėmis.

Aišku, ir čia negalima kaltinti vien che
minių trąšų, naudojamų ūkiuose. Tą patį 
daro skalbimo miltelių fosfatai ir miestų 
išmatos. Taip pat čia galima apkaltinti ir 
automobilių išmatas, kurias lietus išvalo iš 
miesto oro ir suneša į ežerus.

Į vandenynus žmonės kasmet sumeta 
bent 3 milijonus tonų alyvos. Katastrofiš
ki alyvos papylimai, kaip Santa Barbara 
ar San Francisco, yra ypatingai žalingi, nes 
tai įvyko jūros pakraštyje, kur ypač daug 
gyvybinių sistemų pažeista. Alyvuotos žu
vėdros ir pastangos jas gelbėti patraukė 
pasaulio dėmesį. Deja, šių paukščių nuplo
vimas yra gana beviltiškas mostas, nes net 
po šešių mėnesių saugojimo tik 30% yra 
išgelbstimi. Žuvys ir dugno gyviai taip pat 
nukenčia. Ir ne vien nuo alyvos. Mums vi
siems -girdėtos didelius kiekius gyvsidabrio 
turinčios tuna žuvys yra pagaunamos toli 
nuo kranto vandenyne. Mat, į vandenynus 
suplaukia įvairiais nuodais užterštos upės. 
Yra atrasta, kad DDT pakerta net 75% 
vandens augaliukuose fotosintezę (deguo- 
nio gaminimo procesą).

Pasaulio didieji deguonio gamintojai yra 
vandenynų mažieji plunktonai. Yra norma
lu galvoti, kad fotosintezė gali apstoti ir 
planktonuose, jei mes nuolat nuodysime 
vandenį. Tada atmosferoje deguonio mažė
tų iki to, kad žmogus nebegalėtų išsilaiky
ti.

4. Cheminė vabzdžių, ligų ir piktžolių 
kontrolė

Ketvirtoji technologija, palaikanti žmoni
jos labai aukštą maisto gamybą, yra chemi
nė vabzdžių, ligų ir piktžolių kontrolė. Ta
čiau dabar jau pradeda darytis aišku, kad 
DDT ir kitų nuodų naudojimas pradeda 
grasinti gyvūnijos išlikimui, neišsikiriant 
ir žmogaus. DDT liekanos šiandien randa
mos įvairiausiose gyvybės formose visame 
pasaulyje — nuo pingvinų Antarktikoje iki 
kūdikių Tailano kaimeliuose.

Maždaug 90 rūšių paukščių jau dabar 
yra paliesti didelio mirtingumo. Tarp jų ir 
Amerikos simbolis — erelis. Kai kurie 
paukčiai nyksta ne nuo nuodų. Jiems tik 
dingsta maistas, kai neatodairiu purškimu 
išnaikinti ne tik kenksmingi, bet visi vabz
džiai. Kregždės, pavyzdžiui, yra lyg oro sil
kės. Silkės vandenį košia ir maitinasi mik- 
rokosminiais augalais — planktonais, o 
kregždės košia orą ir maitinasi ten randa
mais mažyčiais vabaliukais. DDT purški
mas juos išnaikina, ir kregždės nebeišsi- 
maitina, jų skaičius mažėja.

Ne vien paukščiai kenčia nuo mūsų be 
atodairos aplinkos nuodijimo. Žuvys, net 
tyriausiose upėse, kvapniausiuose pušynuo-

,se nėra saugios nuo žmogaus lėktuvų ir jų 
purškiamų nuodų. Miramichi upė Kanado
je nuo neatmenamų laikų buvo lašišų ner- 
šimo vieta. 1954 ši apylinkė buvo įtraukta 
į masinę purškimo programą, kuria Kana
dos valdžia tikėjosi išgelbėti medžius nuo 
parazito (spruce budworm), kuris užpuola 
-miškus maždaug kas 35 metus. Kai tik 
purškimas pasibaigė, tuoj buvo pastebėta, 
kad ne viskas tvarkoje. Per dvi dienas šim
tai žuvų -mirė ar merdėjo. Rugpiūčio mėne
sį nebuvo rasta nė vienos tą pavasarį išsi
ritusios lašišos. Metų lašišų liko viena iš 
šešių. Dvimetės lašišos, jau pasirengusios 
kelionei jūron, prarado vieną trečdalį savo 
skaičiaus.

O kaip žmogus? DDT ir panašūs chemi
kalai yra taip paplitę, kad yra neįmanoma 
maitintis krautuvėje įperkamu maistu ir šių 
nuodų išvengti. Daržovių ir vaisių nuplovi
mas nieko nepadeda, nes DDT yra organi
nis chemikalas, vandenyje netinpsta. Mėsa 
savyje turi sukoncentruotus nuodus, nes 
chemikalai galvijų pašare sunešami į rau
menis, kuriuos mes tada suvalgome. Kaip 
šitie nuodai veikia mūsų kūną per ilgesnį 
laiką, nėra žinoma. Vienas iš žinomų efek
tų yra kepenų -bei nervų sistemos sužaloji
mas.

Naikindami vabzdžius, galime sunaikinti 
daugiau, nei norėjome. O bakterijos žemėje 
ir vandenyje yra būtinai reikalingos oro 
ciklui. Jos paima azotą iš oro ir perduoda 
organiniams augalams. Ir vėl atgal į orą. 
Jei koks chemikalas ar chemikalų kombi
nacija užmuštų šias bakterijas pasauline 
skale, žmogus būtų pasmerktas greitai mir
čiai.

5. Išvados

Šių minčių apie gamtos ekologinį balansą 
ir apie mūsų užterštą aplinką centre stovi 
žmonių skaičiaus problema. Žmonės siekia 
maisto, vandens, žemės ištekliaus, erdvės.

Šią problemą aprašo visa eilė ekspertų 
nuo pačių pesimistiškiausių (jau mums ga
las!) iki optimistiškiausių (žmogaus nuo
stabus išradingumas išspręs visa!). Pirmų
jų atstovu yra dr. Ehrlich, kuris numoja 
ranka į galimybę pagaminti užtenkamai 
maisto augančiai žmonijai. Jis yra įsitiki
nęs, kad dar šiame dešimtmetyje (nuo 
1975) bus pasaulinis badas. Jis norėtų, kad 
biochemikai kuo greičiau gamintų sterili
zacijos priemones, kurios būtų dedamos į 
miestų vandenį visiems gyventojams, be 
pasirinkimo naudoti ar nenaudoti. Jis lai
ko. kad dabartiniai kontracepcijos metodai 
yra nepakankami, ir be reikalo valdžios 
eikvoja pinigus juos propaguodamos. Jis 
uždėtų aukštus mokesčius visiems, kurie 
turi daugiau nei du vaikus, apdovanotų ste
rilizuotus vyrus ir vedusias bevaikes poras, 
koncentruotųsi sterilizacijos ir negimusių 
propagandai. Panašūs pesimistai yra bro
liai Paddock ir Lord Snow.

Optimistų sunkiau rasti. Žymus britų 
ekonomistas Colin Clark mano, kad žmoni
jos skaičiai atneša vieną didelę vertybę — 
žmogiškąjį sugebėjimą ir kad pasaulis gali 
išmaitinti žymiai daugiau žmonių, nei pesi
mistai teigia. Iš tikrųjų niekas nežino, kiek 
biosfera -gali palaikyti žmonių: gal 50, o gal 
net 150 bilijonų. Dauguma, atrodo, galvoja, 
kad su naujais ūkininkavimo metodais, su 
genetikos pagalba atrastais našiais javais, 
mes artimoje ateityje bado neturėsime. Da
bar klausimas yra pasikeitęs iš „kiek žmo
nių pasaulis gali išmaitinti?“ į klausimą 
„kokios ekologinės pasekmės, vis didesnius 
žmonių skaičius maitinant?".

„Laive“ (Nr. 3) A. Tamošaitienė išsamiai 
aprašo lietuvių tautinius drabužius ir jų 
istoriją:

„Rašytinės žinios apie lietuvių drabužius 
prasideda nuo 16 š. Pagal Dusburgo, J. La- 
sickio, J. A. Brando, T. Lepnerio, M. Prae- 
torijaus aprašus, K. Donelaičio poemą „Me
tai“ ir pagal E. Gizevijaus paveikslus, J. 
Mateikos piešinius bei pagal įvairių auto
rių graviūras galime spręsti, kaip lietuvės 
moterys verpė, siūlus dažė, audė audeklus 
ir apytikriai nustatyti, kokiais drabužiais 
dėvėjo.

Lietuvių kultūrą išugdė ir išsaugojo so
diečiai. Mes paveldėjome sodiečių kalbą, 
tautosaką, tautodailę. Todėl visas dėmesys 
yra nukreiptas į sodiečių tautinius drabu
žius. Daugelis ir kitų .tautų yra paėmę tau
tiniams drabužiams tik sodžiuje austus au
deklus, kaip suomiai, švedai, norvegai ir 
latviai.

Lietuvoje, sodiečių kraitinėse skryniose 
šimtmečiais buvo išsaugoti protėvių patys 
gražiausi dėvėti tautiniai dralbužliai. 19-to 
š. pabaigoje ir 20 š. pradžioje lietuvių so
diečių audiniai buvo pradėti rinkti į mu
ziejus. Lietuvių tautiniai drabužiai buvo 
itin būdingi pagaminimu. Pačių išauginti 
linai, kanapės ir naminė vilna buvo ranko
mis ploniausiomis gijomis suverpiama, au
galiniais dažais dažoma, kiekvienam dra
bužio audeklui atsidėjus parenkamos spal
vos ir spėcif ihiėi raštai.- Ypatingas dėme
sys buvo kreipiamas išeiginių drabužių 
puošniam pasiuvimui. Moterų išeiginiai 
drabužiai buvo brangiausias sodiečių tur
tas, o merginoms, kurios pačios išsiausda- 
vo ir puošniai pasisiūdavo drabužius, bū
davo didžiausias savo menišku sugebėjimu 
pasididžiavimas. Patys gražiausi ir puoš
niausi išeiginiai lietuvių drabužiai yra iš
likę iš 19-to šimtmečio.“

Autorė nurodo, kad lietuvių tautiniai 
drabužiai skirstomi į 7 atskiras sritis, tu
rinčias būdingesnius bruožus. Straipsnyje 
aprašyti visų tų sričių tautiniai drabužiai.

„Mūsų Pastogėje“ (Nr. 16-17) G. J. Dem- 
beragas kelia mūsų išeivijos didįjį rūpestį 
— išlikti lietuviais, išsilaikyti kaip tautinis 
vienetas. Jis rašo:

LIETUVOJE
PIENAS, PIENAS...

„Valstiečių Laikraštis“ rašo, kad dau
giausia pieno pagaminanti valstybė pasau
ly esanti Sov. Sąjunga. Tačiau ten nenuro
doma, kiek pieno tenka vienam gyventojui.

Jungt. Tautų paskelbti daviniai nurodo, 
kad Europoj vienam gyventojui per metus 
tenka 320 litrų pieno, JAV — 310, Pietų 
Amerikoj — 100, Artim. Rytuose — 60, Af
rikoj — 40, Tolim. Rytuose — 30 litrų pie
no.

Kadangi Sov. Sąjungoje planuojama pa- 
nakinti įprivat. žemės sklypus, iš kurių gau
nama beveik pusė mėsos ir pieno, tai de
damos didelės pastangos pakelti pieno pro
dukciją kolektyviniuose ūkiuose.

KADA ATSIRADO PAVARDĖS?
Prof. Z. Zinkevičius, remdamasis Vil

niaus šv. Jono bažnyčios sutuoktuvių kny
gomis (Mokslas ir gyvenimas, Nr. 15) ra
šo, kad lietuviškos pavardės (po vardo) ga
lutinai susiformavo tik 18-tame amžiuje. 
Tačiau pavardžių vystymosi procesas pra
sidėjo žymiai anksčiau — 14-tame amžiu
je.

Tame pačiame straipsnyje prof. Zinkevi
čius aprašo ir pavardžių atsiradimo bei iš
sivystymo eigą. Įdomus jo teigimas, kad 
kai kuriose pasaulio šalyse, pvz., Islandijoj 
pavardės iki šiai dienai dar nėra galutinai

1 susiformavusios.

MIŠKAI

Lietuvoje šiais metais numatoma apso
dinti 9.000 ha miško. Iš jų apie 1.300 ha 
teks kolūkiams.

Daugiausia miškų sodinama Žemaitijoje 
ir atnaujinami Neringos miškų plotai.

Valstybinių miškų Lietuvoje yra 1.222.000 
ha.

Vienas iš seniausių Lietuvos miškų yra 
Punios šilas, kuris dabar paverstas miški
ninkų parku, šito miško medžių amžius ar
tėja prie 200 metų.

Punios miške iki šiol „gyveno“ aukščiau
sia Lietuvoje eglė, siekianti net 41 metro 
aukštį. Dabar ją pralenkusi kita — Prieno 
miškų karalienė.

GEGUŽĖS I-SIOS ŠŪKIAI

Spauda, kaip ir kasmet, paskelbė, kokius 
šūkius reikia išsirašyti dalyvaujant gegu
žės pirmos dienos demonstracijose. Jų esa
ma visokiausių — nuo šlovės liaudžiai iki 
sveikinimų kapitalistinių šalių darbinin
kams. Iš viso 55 šūkiai. Pasirinkimas ne 
mažas. O kas atsitiktų, jeigu kas nors imtų 
ir sugalvotų dar vieną, kitokį, oficialiai 
spaudoj nepaskelbtą?

MIRĖ J. TARVYDAS

Kovo mėn. pabaigoje Lietuvoje mirė bu
vęs Rokiškio, Raseinių, Plungės ir kitų 
gimnazijų mokytojas ir direktorius Juozas 
Tarvydas. Gimnazijose jis dėstė lietuvių 
kalbą ir buvo nepaprastas knygos mylėto
jas. Tą meilę sugebėdavo įkvėpti ir savo 
mokiniams. Paskutiniuoju metu J. Tarvy
das buvo išėjęs į pensiją ir gyveno Kretin
goje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
VELYKŲ PARODA

„Velykos pasaulyje“ buvo surengta ba
landžio 15 d. Toronto savivaldybės patalpo
se. Dauigausia tautiniais motyvais papuoš
tų stalų su velykiniais patiekalais ir mar
gučiais turėjo Europos tautos. Parodos vi
duryje, aukštai pasistiebęs, lankytojų akis 
traukė lietuviškas raguotis. Ant dviejų lie
tuviškom staltiesėm padengtų stalų ilsėjosi 
ežys, tautine juosta pasipuošusi beržo ša
ka, grybais apaugęs kelmas, visu ūgiu išsi
tiesęs paršiukas, tautinėm spalvom papuoš
tas kumpis ir akį veliantys margučiai.

(„T. Žib.“)

MŪSŲ ENCIKLOPEDIJA

Iš visų Baltijos valstybių lietuviai suge
bėjo išleisti pačią didžiausią (36 t.) ir išsa
miausią enciklopediją. Latvių Enciklopedi
ja, išleista Stockholme, turi tik tris tomus, 
o Estų Enciklopedijos 1957 metais pasirodė 
tik du pirmieji sąsiuviniai.

Prisimintina, kad sutrumpinta Lietuvių 
Enciklopedija leidžiama ir anglų kalba.

„Tėvai kartais akis išplečia, išgirdę vai
kus sakant, kad jų tėvynė čia, o ten toli — 
yra jų tėvų tėvynė, kurią jie norėtų aplan
kyti, bet gyventi — ne.“ ,
! Toliau jis pripažįsta, kad lietuviai nėra ; 
labai atsparūs nutautinami:

„Turime su liūdesiu prisipažinti, kad 
Amerikos pavyzdžiai rodo, jog lietuvis nė
ra labai atsparus nutautėjimui. Gal būt 
dėl to, kad mes fiziniai*, esame panašūs į 
vietinius, esame tos pačios religijos, leng
vai ir noriai esame priimami į jų tarpą. O 
kiek jau mūsų tautiečių nešioja angliškas 
Škotiškas ar net airiškas pavardes? Tačiau 
nesvarbu, kokios geros buvo jų intencijos 
pasirenkant šias pavardes, vistiek vietos 
australams atrodo, kad jie nėra „fair“, lyg 
jie norėtų nuslėpti dėl kokių praeities šešė
lių savi tikrą asmenybę."
■ Tur būt ir Europoje gyveną lietuviai nė
ra išimtis.

„Keleivis“ (Nr. 13) rašo apie „du padi
dintus portretus“, t. y. apie du mūsų visuo
menės sluoksnius, kurių vieni vadinami 
,,slankiojančiais komunistų agentais“, o ki
ti — „nepriekaištingais patriotais, mūsų 
žmonėmis“.
> Pavyzdžiais nurodęs iki kokių nesąmo
nių nueinama skirstant žmones į tokias 
grupes, straipsnio autorius užbaigia:

„Tai? pavyzdžiais mes anaiptol nenorime 
dar labiau didinti vienas kitu nepasitikėji
mo ar baimės isterijos, kol pradėsime bėgti 
nuo savo paties šešėlio. Bet vis dėlto, ar 
nevertėtų kartais aistringiems „tautos išda
vikų“ medžiotojams atkreipti savo dubel- 
taukas ir į vieną kitą .mūsų žmogų“, ypač 
per garsiai baubiantį? Pavyzdžiui, kad ir į 
tokį, kuriam čionykštis socialdemokratas 
yra komunistas, krikščionis — komunistes, 
■bepartyvis — komunistas, „Aiduos" r- ko
munistai, „Metmenyse“ — komunistai, 
l„švento Pranciškaus Varpely“ — komunis
tai, ir taip ligi dailininko nupiešto raudono 
gaidžio, kuris neabejotinai yra komunistų 
centro komiteto narys...

Kieno naudai nueina tokio rėkalos liežu- 
'vinės veiklos padariniai?“ - ■

S. ŽYMANTO LAIDOTUVĖS
I

Iš Los Angeles gautame laiške rašoma:
„Vakar palaidojom jūsų vieną prietelį, 

Stasį Žymantą. Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių. Karstas, kaip pridera patrio
tui, buvo apdengtas trispalve; garbės sar
gyba taip pat buvo persijuosus trispalvė
mis. Bažnyčioje sugiedojom Lietuvos Him
ną.
' Palikome pakastą po žemele, kuri visus 
sulygina. Ten jau nebėra nei titulų, nei 
skirtumų... Gedime visi, nes buvo tikrai 
taurus lietuvis.“ •

i SIMAS KAŠELIONIS

Vienas iš didžiausių spaudos rėmėjų JAV 
lietuvių tarpe yra Simas Kaseliams. Jis per 
ištisą dešimtmetį savo sutaupąs skyrė ir 
tebeskiria „Dirvos“ skelbiamų novelių kon
kursų geriausiems kūriniams premijuoti. 
Jis pats sakosi Skiriąs premijas, norėdamas 
pagerbti atminimą tų draugų, kurie atida
vė savo gyvybes už laisvą Lietuvą.

V. SIDZIKAUSKUI 80 METŲ

1973 m. balandžio 10 d. suėjo 80 metų am
žiaus Vaclovui Sidzikauskui, žinomam Lie
tuvos diplomatui, visuomenininkui, Lietu
vos Laisvės Komiteto pirmininkui ir pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo vicepirmi
ninkui. (ELTA)

PREMIJA UŽ VERTIMUS
Lietuvių rašytojų kūriniams plačiau pa

saulyje paskleisti Lietuvių Rašytojų Drau
gija skelbia PETRO VARKALOS vardo li
teratūrinę premiją.

Premijos nuostatai
1. Premija Skiriama už lietuvio rašytojo

je prozos kūrinį — romaną, novelių rin
kinį, dramą, arba jo suredaguotą ar išvers
tą lietuvių prozos antologiją, pasirodžiusius 
1974-1976 metais anglų kalba.

2. Premijos dydis — 1.000 anglų svarų 
(apie 2.500 dol.). Jos iniciatorius ir mece
natas PETRAS B. VARKALA, Purley (Sur
rey), Anglija.

3. Komisiją premijuotam veikalui atrink
ti skiria Lietuvių Rašytojų Draugija. Be 
trijų LRD narių, išsamiai pažįstančių lite
ratūrą anglų kalba, komisijoje dalyvaus 
bent vienas nelietuvis tos srities specialis
tas ir premijos mecenatas.

4. Premijuojamas verstinis veikalas turi 
atitikti šiuos reikalavimus:

a) Jis turi būti literatūriškai vertingas.
b) Jo autorius gyvenąs laisvajame pa

saulyje.
c) Jo leidykla pakankamai žinoma, kad 

būtų garantuota veikalui žymiosios spau
dos recenzijos, ir bent vidutinis tiražas.

5. Neradus premijuotino veikalo, komisi
ja gali minėtąja premija paremti jau iš
versto literatūriniu atžvilgiu vertingo rank
raščio išleidimą žinomoje leidykloje, jei 
tokios paramos leidykla reikalautų.

6. Nei premijuotino, nei remtino veikalo 
neradus, premija atidedama 1977-1979 me
tams.

Lietuvių Rašytojų Draugija
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KAS MOKOSI LIETUVIŠKAI?

Lietuvių Namuose galima gauti knygą 
„Introduction to modern Lithuanian“. Tai 
yra trijų žinomų kalbininkų (Dambriūno, 
Klimo ir Schmalstiego) moderniškai para
šytas kalbos vadovas, skirtas angliškai kal
bantiesiems išmokti lietuviškai.

Vadovas yra suskirstytas pamokomis, 
iliustruotas lietuviškais vaizdais ir apima 
apie 470 puslapių. Jo kaina 3,50 sv. Puiki 
knyga jaunimui ir gera dovana draugams.

Užsisakyti: Lithuanian House, 1, Ladbro
ke Gdns., London, W.ll 2PU.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
„Europos Lietuvio“ platinimą iš dr. R. 

Kumfertaitės perėmė Živilė Vilčinskaitė. 
Visi Vokietijoje gyveną skaitytojai, ku
riems patogiau laikraštį užsisakyti ir už jį 
atsiskaityti vietoje, prašomi kreiptis į Ž. 
Vilčinskaitę tokiu adresu: 5800 Hagen/ 
Westf. Luetzowstrasse 59.

E. Lietuvio Administracija

AUKOS TAUTOS FONDUI

5,00 sv. — J. V.-, 1 sv. — D. Gintas.
Tautos Fondo Atstovybė

DOVANA PENSININKAMS
Robertas Sakalauškas iš Nottinghamo Ve

lykų švenčių proga prisiuntė Sodyboje gy
venantiems pensininkams 5 svarus.

LONDONAS
A. A. SALOMĖJA FERENTIENĖ

Š. m. balandžio mėn. 1 d. Švento Juozapo 
senelių ligoninėje mirė senosios išeivijos 
lietuvė Salomėja Ferentienė 87 metų am
žiaus. Palaidota Šv. Patriko kapinėse, lie
tuvių skyriuje.

A. A. BALYS EIDIMTAS
Š. m. balandžio mėn. 27 d. Londone mi

rė raseiniškis Balys Eidimtas 72 metų am
žiaus. Į Angliją buvo atvykęs po antrojo 
pasaulinio karo.

Lietuvoje dirbo Kražių kooperatyvo ve
dėju. Kuriant Lietuvių Namų 'bendrovę, jis 
taip pat įsijungė į stambiųjų akcininkų ei
les (turėjo daugiau kaip 50 akcijų).

Nupirkus Lietuvių Sodybą, jis buvo pir
masis jos virėjas.

Palaidotas City of London kapinėse, Ma
nor Park.

PARAPIJOS IŠVYKA Į LIETUVIŲ 
SODYBĄ

Per pavasario „Bank Holiday“ atostogas 
parapijos komitetas rengia išvyką į Lietu
vių Sodybą.

Išvažiuojama sekmadienį, gegužės mėn. 
27 d. 8 vai. ryto nuo Lietuvių Bažnyčios, 21, 
The Oval, Hackney Rd., E.2. Prie Lietuvių 
Namų (1, Ladbroke Gardens, W.ll) auto
busas bus 8.30 vai.

Kas norėtų dalyvauti, prašomi galimai 
greičiau užsirašyti pas S. Kasparą, klebo
nijoje, Lietuvių Namuose ar Z. Juro Baltic 
Stores krautuvėje. Kelionė kaštuos vienas 
svaras ir 25 penai. Sumokama užsirašant.

Sumokant pinigus prašoma pranešti, iš 
kurios vietos pageidaujama išvykti.

Lietuvių Parapijos Komitetas

APTVARKĖ KAPINES

Paskutinį šeštadienį prieš Velykas grupė 
londoniečių — A. Černiauskas, A. Knabi
kas, P. Taujinskas ir kiti aptvarkė kapinių 
lietuviškąjį kampą. Į talką atvyko su sa
vais įrankiais S. Valaitis.

Šis gražus paprotys kartojamas jau ke
linti metai.

DERBY LENKTYNIŲ LOTERIJA

Šią loteriją Londono lietuvių parapija 
organizuoja jau šešiolika metų. Jos bilie
tai platinami visose lietuviškose kolonijo
se.

Didžiosios Britanijos lietuviai prašomi iš
bandyti laimę ir kartu paremti savo vie
nintelę lietuvišką bažnyčią V. Europoje.

ŠOKIŲ FESTIVALIS
Š. m. bal. 20 d., 3 v. po pietų Kodak fir

mos centre WEALDSTONE — HARROW 
įvyksta tarptautinis šokių festivalis, ku
riame dalyvauja ir lietuvių jaunimo gru
pė.

Įėjimas 50 p.

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūris 

maloniai kviečia visus GEGUŽĖS 12 d. (šeštadienį) į

PAVASARIO BALIU
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gdns., W 11

Pradžia 7.30 vai. Veiks turtingas bufetas

Gros puikus orkestras Loterija
Staliukus galima užsisakyti iš anksto T ei. 727 2470

DERBY
GILIŲ REIKŠMIŲ PROGA

Šį gegužės mėnesį Derbyje lietuviškos 
pamaldos įvyks ne 20, bet 13 dieną. Apie 
pasikeitimą malonėkite vieni kitiems pra
nešti.

Pamaldos bus viso pasaulio lietuvių mal
dos, atgailos fatiminės Marijos dvasioje, 
Motinos Dienos ir Romo Kalantos savaitės 
proga.

įsidėmėkime ir visi telkimės prie Viešpa
ties altoriaus.

A. L. K. Bendrijos Taryba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

A. L. K. Bendrijos Derbio parapijos tary
ba gegužės 19 d. rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje numatoma paskaita ir kuk

lus vaikų pasirodymas. Minėjimas įvyks 
Ukrainiečių Klubo patalpose, Chamwood 
Street. Pradžia 6 vai. vakaro.

Vietos ir apylinkių tautiečius kviečiame 
gausiai atsilankyti.

Parapijos Taryba

SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. gegužės mėn. 12 d. DBLS Derby 
Skyriaus Valdyba šaukia metinį skyriaus 
narių

SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimas įvyks „The Peiican“ vieš

bučio patalpose, Abbey Str., Derby, 6 vai. 
vakaro. Susirinkime bus pranešimas iš S- 
gos ir Akc. B-vės suvažiavimo ir kiti rei
kalai. Skyriaus 25-rių metų Sidabrinio Ju
biliejaus proga susirinkusieji bus pavaišin
ti skaniais užkandžiais.

Visus narius, akcininkus ir svečius malo
niai kviečiame gausiai atsilankyti.

Sk. Valdyba

COVENTRY
MIRĖ KAZYS AUTUKAS

Vietos spaudos pranešimu Coventryje 
rastas pasikoręs Kazys Autukas 47 m. am
žiaus. Savižudybės priežastys tuo tarpu ne
žinomos.

BRADFORD AS
RETA IR ĮSIDĖMĖTINA ŠVENTĖ

Gegužės 19 d., šeštadienį, lietuvių na
muose (Vyties klubas, 5 Oak Vilias), ren
giama kun. J. KUZMICKIO-GAILIAUS ką 
tik iš spaudos išėjusios knygos „Ištiestos 
rankos“ prezentacija, kartu minint ilgame
čio kapeliono 60 metų amžiaus sukaktį.

Programoje:
1. Akademinė dalis. Dalyauja viešnia iš 

Austrijos, rašytoja Irena Naudžiūnaitė- 
Joerg.

2. Meninė dalis. Ištraukos iš naujosios 
knygos, vietinių pajėgų dainos ir balet. šo
kiai.

3. Vakarienė. (Užsirašoma iš anksto).
Pradžia 6 vai. vak.
Maloniai prašomi visi šiame ypatingame 

parengime dalyvauti.
Bažnytinis Komitetas ir 
Vyties klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šių metų gegužės mėn. 12 d. 6.30 vai., 
šeštadienį Ukrainiečių klubo salėje, 30, 
Bendick Rd. Lietuvių Moterų Draugija ren
gia iškilmingą

Motinos Dienos minėjimą.
Programoje — kalbos, vaidinimas, de

klamacijos ir šiaip įvarus dalykai.
Vėliau šokiai ir alutis su puta. Gros ge

ra muzika.
Kviečiame jaunas ir vyresnes motinas ir 

visus lietuvius su draugais gausiai apsi
lankyti.

N. L. M. Draugija

MANCHESTERIS
SEKMINIŲ PROCESIJOS

Kiekvienais metais per Sekmines Man- 
chesterio R. katalikai ruošia metines pro- 
cesijas-eisenas centrinėmis miesto gatvė

Sielovados direktorius ir Miuncheno lietu
vių klebonas, tėvas Alfonsas Bernatonis, 
lietuvių klebonas Mainzo, Fuldos, Freibur- 
go ir Limburgo vyskupijose, tėv. Konstan
tinas Gulbinas, Miunsterio vyskupijos lie
tuvių klebonas, kun. Juozas Dėdinas, Va
sario 16 gimnazijos kapelionas, kun. Pet
ras Girčius, Osnabriuko vyskupijos lietu
vių klebonas, kun. Bronius Liubinas, lietu
vių klebonas Speyerio, Triero ir Freiburgo 
vyskupijose, kun. Augustinas Rubikas, 
Augsburgo vyskupijos lietuvių klebonas, 
kun. Kazimieras Senkus, Rottenburgo vys
kupijos lietuvių klebonas ir kun. Vaclovas 
šarka, lietuvių klebonas visoje eilėje Šiau
rės Vokietijos vyskupijų. Taip pat dalyva
vo prel. dr. Petras Celiešius, VĖL vyskupo 
kancleris ir jo spaudos direktorius.
Raštas W. Brandtui

Posėdžiuose buvo paliesta visa eilė svar
bių pastoracinių ir šiaip lietuviškų klausi
mų. Turint galvoje, kad gegužės mėnesį 
Vokietijoj lankysis Sovietų Sąjungos dikta
torius L. Brežnevas, kunigai parašė Fed. 
Vokietijos kancleriui W. Brandtui laišką, 
Kuriame primenama, kad Sovietų Sąjunga 
Lietuvą prievartos keliu yra įjungusi į savo 
tarpą ir kad Lietuvoje nuolatos komunis
tai pažeidžia prigimtąsias žmogaus teises, 
jų tarpe laisvai išpažinti savo tikėjimą. Su
minėti charakteringesnieji tikėjimo perse
kiojimo pavyzdžiai: vyskupų J. Steponavi
čiaus ir V. Sladkevičiaus virš 10 metų be
sitęsiantis internavimas be teismo sprendi
mo, kunigų persekiojimas už katechizacijos 
mėginimus, visuotinis uždraudimas religi
nės spaudos ir organizacijų, apribojimas 
klierikų skaičiaus ir uždarymas visų vie
nuolijų.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad yra 
daug lietuviškų šeimų, išardytų karo pasė
koje ir kad Sovietų Sąjunga neleidžia joms 
susijungti.
Kunigų savišalpos fondas

Jau apie 20 metų, kaip Vokietijos lietu
viai kunigai turi kuklų savišalpos fondą, 
kuris naudojamas švelninti narių medžia
ginį skurdą nelaimės atveju. Visai eilei, ku
nigų per tą laiką buvo suteikta didesnė ar 
mažesnė parama, dažnai paskolos pavida
lu. Posėdžio dalyviai išklausė fondo valdy
bos narių pranešimų ir patvirtino tą pačią 
valdybą sekančiai kadencijai: pirm. prel. 
dr. Jonas Aviža, ižd. tėv. Alfonsas Berna
tonis ir sekr. kun. Bronius Liubinas.
Tiesioginė sielovada

Prel. Aviža referavo nekanoniškų mote
rysčių sutvarkymo problematiką, pažadė
damas tuo Mausimu ateityje paruošti išsa
mų pranešimą.

Buvo iškilęs kunigų vienos linijos reika
lingumo klausimas, pasidžiaugiant, kad 
šiemet pasisekė gauti tą patį misijonierių 
visoms parapijoms, kuris žmonių tarpe su
silaukė palankaus priėmimo ir gero įverti
nimo.

Ilgiau apsistota prie jaunimo klausimų. 
Kelta susirūpinimo, kad Vasario 16 gimna
zijoje ateitininkų veikla vos vos tepastebi
ma, jeigu iš viso dar galima kalbėti apie 
kokią nors veiklą. Ne ką geriau esą ir su 
kitomis krikščioniškomis jaunimo organiza
cijomis, nepaisant vieno kito jų vadovo 
karts nuo karto pasiskardenimo spaudoje. 
Vasario 16 gimnazijos krikščioniškajame 
auklėjime atsirado nauja problema, būtent, 
jaunimo kelionės į okupuotąją Lietuvą. 
Kaip tik per šias Velykas ten išvyko būre
lis jaunuolių. Išvyką organizavo piešimo 
mokytojas Alfonsas Krivickas, o ją finan
siškai rėmė Sovietų Sąjunga. Nėra abejo
nių, kad sovietai pinigų veltui nemėto, o 
turi savo planus. Tie planai negali būti pa
lankūs krikščioniškiesiems principams, nes 
šiaip juk nedėtų tiek pastangų nukrikščio- 
ninti jaunimą, augantį Sovietų Sąjungoje.
Ekumeniniai klausimai

Lietuvių katalikų santykiai su lietuviais 
evangelikais Vokietijoje yra įvairūs. Jie tu
ri konkretesnes formas ten, kur yra abiejų 
konfesijų dvasiškiai, o mažiau pastebimi 
tokiose kolonijose, kur tėra katalikų kuni
gas. Organizuoti ekumeniniai susitikimai 
vyksta Bad Godesberge ir Vasario 16 gim
nazijoje. Šiokia tokia rivalizacija jaučia
ma Šiaurės Vokietijoje.
Sielovados atstovavimas Vasario 16 gimn. 
kuratorijoje

Ne visi kunigai buvo vienodai palankios 
nuomonės apie Sielovados atstovavimo ku
ratorijoje stilių. Pasigesta esminiais klau
simais ne tik konsultacijos, -bet net ir in
formacijos. Pav., keičiant Kuratorijos sta
tutą ir tuo pačiu organizacijos struktūrą, 
Sielovados direktorius ne tik nebuvo kon
sultuotas, bet apie įvykusį faktą sužinojo 
tik iš VLB Informacijos biuletenio.
Pasveikinti vysk. Deksnys ir prel. Tulaba

Kunigų suvažiavime Vakarų Europos lie
tuvių ganytojas vysk. dr. Antanas Deksnys 
negalėjo dalyvauti, tačiau jis nebuvo už
mirštas. Jam pasiųstas visų pasirašytas 
sveikinimas. Paveikintas taip pat apašta
liškasis protonotaras prel. dr. Ladas Tula
ba, Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rekto
rius, kuris pradžioje gegužės perima gar
bingas ir atsakingas pastoracines pareigas 
Romos mieste.
Sekantis susirinkimas

Kadangi praktika parodė, kad laikas iš
kelia daug sielovadinių klausimų, tai su
tarta kunigams susitikti dažniau, galimai 
reguliariai. Sekantis posėdis bus liepos 9- 
10 Dieburge, tėv. Alfonso Bematonio glo
boje.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

mis. Jose dalyvauja apie 24 parapijos, be 
to, dar prisideda lenkai, ukrainiečiai ir ita
lai. siose gražiose procesijose 1951-1953 m. 
dalyvavo ir lietuviai, vadovaujami kun. J. 
Steponaičio, siais metais sukanka 200 me
tų, Kai IVlanchesteryje buvo pašventinta 
pirmoji K. KataliKų bažnyčia — St. Chadis. 
»itas įvykis kaip tik ir bus šiais metais per 
sekmines iškilmingai paminėtas. Minėji
mas prasidės iškilmingomis pamaldomis 
sv. 1 ado bažnyčioje. Jose yra pakviesti da
lyvauti ir lietuviai. Į iškilmes atvyksta 
vVestminsterio kardinolas J. E. J. Heenan, 
Apaštališkojo Sosto delegatas arkivyskupas 
j. E. D. Enrici ir keletas vyskupų. Man- 
chesterlo lietuvių bažnytinis komitetas 
Kviečia visus iš arti ir toli į šias iškilmes 
atvykti ir dalyvauti eisenose. Moterys ir 
mergaitės kviečiamos atvykti su tautiniais 
drabužiais. Kuo skaitlingiau dalyvausime, 
tuo įspūdingiau atrodys. Tebūnie šiais me
tais Sekminių šventės Manchesteryje kar
tu ir Lietuvių Diena. Nors ir pavargę nuo 
sunkių darbų fabrikuose, skirkime tą dieną 
lietuviškai demonstracijai ir atvykime į 
Manchesterį. Moterys ir mergaitės jau da
bar ruoškite tautinius drabužius Sekminių 
iškilmėms. Mus stebės Anglijos katalikų 
vadovybė, Manchesterio miesto valdžia ir 
apie 100.000 žiūrovų!

Pamaldos lietuviams bus šv. Tado pa
rapijos bažnyčios mokykloje 10,45 ryto. Po 
pamaldų moterys galės persirengti tauti
niais drabužiais. Eisena prasidės parapijos 
bažnyčioje. Lietuviai eis pirmose eilėse su 
šv. Tado parapija, kartu su kardinolu, ar
kivyskupu, vyskupais ir miesto galva. Pati 
procesija prasidės nuo šv. Tado bažnyčios 
1 valandą po pietų ir žygiuos centrinėmis 
miesto gatvėmis.

Mokyklos, kurioje bus lietuvių pamal
dos, adresas: St. Chadis R. katalikų mo
kykla, Balmfield street, Cheetham Hill 
Road, Manchester 8.

Kas norėtų smulkesnių informacijų, pra
šoma kreiptis į kun. V. Kamaitį: St Cha
dis Church, Cheetham Hill Road, Manches
ter 8.

Dar kartą kviečiame visus per Sekmines 
į Manchesterį. Po eisenos klube visi bus 
pavaišinti kavute ir užkandžiais. Iki malo
naus pasimatymo per Sekminių šventes.

A. Jaloveckas, 
Bažnytinio komiteto sekretorius

ŠOKIAI IR MARGUČIŲ VARŽYBOS

Š. m. balandžio 28 d. Manchesterio Liet. 
Soc. klube jaunimas surengė atvelykio šo
kius ir velykinių margučių varžybas.

Klubas buvo sausakimšai pilnas publikos. 
Niekas neatsimena, kada jos tiek daug bu
vo. Senimo buvo dauigausiai, jaunimo ir 
skautų taip pat netrūko.

Publika, apsirūpinusi gėrimu ir užkan
džiais, sekė margučių varžybas, kurių buvo 
visas puskapis.

Varžybų komisijon buvo išrinkti J. Pod- 
voiskis, V. Motuzą ir K. Pažėraitė.

Premijas laimėjo šie varžovai: 1-mą vie
tą — O. Virbickaitė. Jos margutis buvo 
gražiausias, giliai tautiškas ir meniškas. 
Antrą vietą — A. Podvoiskienė, trečią — R. 
Šiaučiulis, ketvirtą — B. Rimeikienė ir 
penktą — A. Motuzą. Kitų margučiai irgi 
buvo gražūs, bet nebuvo įmanoma jų visų 
premijuoti. Premijas paskyrė klubas.

Grojo J. Podvoiskio ritminga plokštelių 
muzika, puikiai pritaikinta šokių reikalavi
mams. Ji tiktų ir gegužinei. Muzikos rit- 
man net ir senieji kojomis pritarė. Publika 
buvo linksma. Visų nuotaika puikiai deri
nosi su atgimusiu pavasariu.

A. P-kis

VAIKŲ ŠVENTĖ

Š. m. gegužio 19 d., 4 vai. p.p. Manches
terio Liet. Soc. klubas savo patalpose ruo
šia klubo narių vaikams pavasarinę vaikų 
šventę.

Tam reikalui yra paruošta plati ir įvairi 
programa, kurioje bus įvairūs žaidimai, 
sportas, varžybos ir t. t. Laimėjusieji var
žybas gaus premijas. Visą programą pra
ves prityręs mok. D. Damauskas. Po pro
gramos visi vaikai bus pavaišinti užkan
džiais, arbata ir vaisvandeniais.

Viską organizuoja ir apmoka klubas.
Prašome visus tėvus iš arti ir toli tą die

ną atvesti savo vaikusį ruošiamą vaikų 
šventę.

Klubo valdyba

GRĮŽO V. KAVALIAUSKAS

Iš ligoninės grįžo V. Kavaliauskas ir 
sveiksta namuose.

Linkime jam greit visiškai pasveikti.
Klubo v-ba ir nariai

VOKIETIJA
VOKIETIJOS LIETUVIŲ KAT. KUNIGŲ 

POSĖDŽIAI

Tuoj po Velykų Vokietijos lietuviai kat. 
kunigai susirinko Wuerzburge atlkti savo 
rekolekcijų ir pasitarti sielovados klausi
mais. Rekolekcijas kunigams vedė jėzuitas 
tėvas Juozas Venckus iš JAV-bių, kuris ga
vėnios metu jau buvo aplankęs kone visas 
Vokietijos lietuvių katalikiškąsias misijas- 
parapijas. Nepaisant pamokslininko pažen
gusio amžiaus, buvo galima gėrėtis jo iš
tvermingumu, energija ir nuoširdžiomis pa
stangomis savo uždavinį atlikti galimai ge
riau.

Rekolekcijose ir pasitarimuose dalyvavo 
9 misijų vadovai: prei. dr. Jonas Aviža,

Prieš 25 melus
„Britanijos Lietuvis“ 1948, gegugės 7.

* Duodamos ištraukos iš anglų spaudos 
atsiliepimų apie lietuvių dainininkų kon
certus. Įdėta visų menininkų — Motekai- 
tienės, Nauragio, Kalvaitytės, Baranausko 
ir prof. Jakubėno grupinė nuotrauka.

* S. L. rašo apde lietuvių darbininkų san
tykius su darbdaviais ir kelia visą eilę 
klausimų, pvz., kodėl stovyklose nevieno
das maistas, kas moka už duotų senų dvi
račių remontą, kodėl vedusiems neleidžia
ma kartu apsigyventi, kodėl „domestic 
help“ mergaitės dirba po 14 valandų ir t. t.

* DBLS Centro Valdyba skeliba Sąjun
gos antspaudo konkursą.

* Korespondentas iš Manchesterio skun
džiasi, kad neturi patalpų jaunimui susi
rinkti ir chorui organizuoti.

* Gloucestery pagarsėjo stalo teniso žai
dėjas A. Remeikis; Northamptone krepši
ninkai įsirengė aikštelę, bet negauna svie
dinio... Manchesterio jaunimas Puzino ir 
Gladkausko vadovaujami, įsteigė sporto 
klubą.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PARAMA RAJONUI

A. Rimeikis, Manchester — 1 sv., V. 
Kupstys, Manchester — 1 sv. 50 p., V. Šau- 
čiulis, Manchester — 1 sv. ir A. Jakimavi
čius, Manchester — 1 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Rajono Skautų Vadovybė

JUBILIEJINĖ STOVYKLA

Į jubiliejinę Lietuvių Skautijos 55 metų 
sukaktuvinę skautų stovyklą, kuri įvyksta 
rugpiūčio 19-29 d. d. prie Cleveland© JAV, 
iš Anglijos Rajono vyksta du atstovai: se
serijos atstovė v. s. si. Vida Barauskaitė 
iš Mančesterio ir Brolijos atstovas v. s. Juo
zas Maslauskas. Atstovai tūkstantinėje 
skautų stovykloje JAV atstovaus Rajonui 
ir D. Britanijos visuomenei.

Vadovas

Į STOVYKLĄ

Autobusas į skautų stovyklą Lietuvių So
dyboje iš Mančesterio (nuo Lietuvių klubo, 
121, Middleton Rd.) išvyksta liepos 28 d., 
šeštadienį, 9 v. ryto. Apie 11 vai. sustosime 
Derbyje, Abbey st., (prie J. Levinsko na
mų) paimti derbiškių skautų.

Autobuse bus laisvų vietų. Jei kas iš tė
vų ar globėjų norėtų vykti kartu, mielai 
priimsime. Kelionės kaina į Sodybą ir at
gal — 4 svarai. Pranešti J. Maslauskui ar 
A. Gerdžiūnui.

Stovyklos vadovybė

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Atėjo laikas, kai dviračiai bei kinkomo

jo transporto važnyčiotojai privalės turėti 
pažymėjimus, kad jie moka eismo taisyk
les“.

(Iš neparuoštų rankraščių)

PAIEŠKOMI

Stankaitis Ustonas (Justinas), kilęs nuo 
Šakių. Ieško motina Ona Stankaitienė.

Šilbajoris Alfonsas, kilęs iš Akmiansky 
(Akmenės) apylinkės. Ieško sesuo Eurelija 
Šilbajorytė.

Jie patys, ar žinantieji apie juos prašomi 
rašyti šio laikraščio redakcijai.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

APIE ŠELPIMUS

Grįžtu prie praėjusiais metais skaitytojų 
keltųjų reikalų.

Vyt. Kašelionis „E. Lietuvio“ Nr. 40 krei
pėsi į skaitytojus, kad pasiųstų į Lietuvą 
modemiškas svarstykles. Gal kas pasiuntė, 
gal ir ne. Manyčiau, kad svarstyklių mo- 
derniškumas ne taip svarbu — kad tik bū
tų ką sverti.

V. Andruškevičius „E. Lietuvio“ Nr. 45 
susirūpinęs bado grėsme Rusijoje. Jis siū
lo pravesti propagandą padėti badaujan
tiems Rusijoje. Gal tai kiek svarbesnis da
lykas, negu svarstyklės. Bet dėl jo spaudo
je taip pat niekas nepasisakė.

Abejoju, ar mes būtume pajėgūs sušelpti 
šimtus milijonų rusų, jei vieno lietuvio, Si
mo Kudirkos, neišgelbstime nuo bado, ir 
svetimas žmogus atėjo jam į pagalbą.

Jeigu jau kalbėti apie šelpimą, tai tik lie
tuvių. Skaityti lietuvius rusais dar būtų 
per anksti, dar reikės palaukti kokį šimtą 
metų ar daugiau. Be to, rusai turi draugų: 
vieni sušelpė juos kviečiais, kiti sviestu ap
rūpino.

J. Liobė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gegužės 20 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gegužės 27 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

ECCLES — gegužės 13 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — gegužės 27 d., 11 vai.
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