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Studentu sąskrydis 
Vilniuje

Neseniai Vilniuje įvyko studentų sąskry
dis. Jame dalyvavo 900 studentų. „Akade
minio jaunimo pasiuntiniai susirinko dide
liam pokalbiui apie aukštosios mokyklos 
rietą ir paskirtį socialistinėje visuomenėje, 
apie studijas, įdėjinį grūdinimąsi, ruošimą
si savarankiškam gyvenimui“ („Tiesa“).

Gal kai kurie programos punktai, kaip 
idėjinis grūdinimasis, žiūrint lietuviškomis 
akimis, būtinai reikalingi. Jeigu jau lietu
viams reikia grūdintis, tai tik lietuviškų 
idėjų srity. Bet apie jas ten mažiausia bu
vo kalbėta. Priešingai, partijos ir aukštojo 
mokslo pareigūnai kalė studentams į galvą 
idėjas „apie visuomeninę politinę prakti
ką“ ir „žalingą uždarumo ir provincializmo 
dvasią“. Greičiausia šito provincializmo, 
(kuris, išvertus į paprastą kalbą, reikštų 
lietuviškumą) dvasios pašalinimui ir inter
nacionalizmo idėjos skiepijimui šis sąskry
dis ir buvo sušauktas. Ar šitaip jį suprato 
patys studentai, sunku pasakyti. Juk ir 1940 
m. sušauktoji Sporto7Rūmuose mokytojų 
konferencija turėjo tokius pat informaci
nius tikslus. O kas išėjo...

Tačiau pats sąskrydis, be abejo, vertin
tinas teigiamai. Suvažiavę iš įvairių aukš
tųjų mokyklų studentai turėjo pasijusti 
kaip viena šeima, jungiama lietuviškos 
dvasios ir kalbos saitais. Nors buvo sveiki
nimų ir iš svetimųjų kalbų fakultetų, bet 
reikia manyti, kad pagrindinė sąskrydžio 
kalba buvo lietuvių.

Darytieji sąskrydyje pranešimai ir pačių 
studentų kalbos suteikia daug žinių apie 
dabartines Lietuvos aukštąsias mokyklas ir 
jų darbą bei užsimojimus. Iš tų pranešimų 
gali susidaryti vaizdą apie Lietuvos aukš
tąsias mokyklas ir jaunąją Lietuvos moks
linę visuomenę ir tie, kuriems tiesioginiai 
nėra lemta su ta visuomene bendrauti.

Pvz., iš aukšto ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministro prof. H. Zabulionio prane
šimo sužinome, kad vien aukštosiose mo
kyklose dirba puspenkto tūkstančio mokslo 
darbuotojų. Jų tarpe — 167 profesoriai ir 
mokslų daktarai, 1.882 docentai ir mokslų 
kandidatai. Aukštosiose mokyklose yra vie
nas mokslinis institutas, 9 stambios proble
minės, 29 žinybinės laboratorijos, viena 
mokslinė observatorija — iš viso 40 moks
lo įstaigų, aprūpintų modernia mokslo apa
ratūra. Iš viso Lietuvoje esą 12 aukštųjų 
mokyklų, kuriose mokosi 60.000 studentų. 
Jeigu ir atmesime dalį aukštojo mokslo 
doktrinų, kurios Vakaruose būtų nepritai
komos ir nereikalingos, vis dėlto švietimo 
reikalai Lietuvoje stovi ne paskutinėje vie
toje.

Iš to paties pranešimo sužinome, kad ne 
visos mokslo sritys esančios vienodai popu
liarios. Daugiausia kandidatų esama į pre
kybos ekonomiką, mėsos ir pieno produktų 
gamybos technologiją ir maitinimo techno
logiją bei organizavimą. Į šias sritis paten
ka tik trečdalis stojančiųjų. Tuo tarpu ma
tematika ir fizika, elektrotechnika, mašinų 
gamybos technologija ir statybos specialy
bės vos surenkančios numatytą studentų 
skaičių. Vakaruose, berods, yra atvirkščiai. 
Įdomu, ar taip atsitinka, kad pirmosios gru
pės mokslai yra lengviau „įkandami“, ar 
juos baigę gauna geriau apmokamus dar
bus?

Vertas dėmesio yra faktas, kad Lietuvos 
studentai yra įtraukiami į mokslinį tiria
mąjį darbą. Taip pat jie dalyvauja įvai
riuose moksliniuose konkursuose ir laimi 
premijas. Pasitaiko, kad dar bestudentau
dami busimieji mokslininkai pasidaro savo 
srityje išradėjais.

Šis Lietuvos studentų sąskrydis kažkaip 
primena mūsų Jaunimo Kongresus. Net ir 
šūkiai panašūs pasirinkti. Vilniškiai beveik 
parafrazuoja mūsiškį. Jų šūkis (bent taip 
užvardino „Tiesa“) — „Mūsų darbai, mūsų 
siekiai — tau, tėvyne!“ Kažkaip norisi ti
kėti, kad kol tokiais šūkiais gyvens Lietu
vos jaunimas, kokios internacioializmo aud
ros juos beblaškytų — atsilaikys.

Lucanus

IZRAELIO ŠVENTĖ

Izraelio nepriklausomybės 25 m. sukak
tis gegužės 6 d. pradėta sirenų staugimu.

Jeruzalėje ant Herzl kalno buvo sukrau
ta 12 laužų. Juos užkūrė 1948 metų karo 
dalyviai.

Gegužės 7 d. kariuomenės parade daly
vavo 2.000 karių, 400 tankų ir 400 lėktuvų.

Iš tikrųjų nepriklausomybė buvo paskelb
ta gegužės 14 d., bet pagal seną hebrajų 
kalendorių ji išpuola gegužės septintąją.

PATARIA NESILANKYTI

Indijos užsienio reikalų ministerija pa
taria svetimų kraštų žurnalistams nesilan
kyti sausros ir bado paliestose Indijos pro
vincijose. Jiems esą nusibodę klausytis ir 
skaityti ir šiurpias istorijas apie Indiją ir 
jos nuo bado mirštančius gyventojus.

Izraeliui
1948 m. gegužės mėnesį žydai paskelbė 

savo nepriklausomą valstybę. Beveik po 
dviejų tūkstančių metų, po daugybės te
rorų ir žudynių, visame pasaulyje išblaš
kyti žydai įkūrė savo valstybę, kuri beveik 
neturi lygios žemės paviršiuje. Atrodo be
veik stebuklas, kad žydai iš viso išliko pa
sauly, nes nėra žemėje nei vieno krikščio
niško krašto, kur žydai nebūtų buvę per
sekiojami. Net ir Anglija savo metu varė 
žydus lauk, o Yorko miestas paliko žino
mas žydų istorijoje kaip vietovė, kurioje 
persekiojami žydai masiškai žudėsi.

Dar didesnis stebuklas yra tai, kad žydai 
įkūrė savo valstybę 'krašte, kuris buvo ki
tos tautos apgyventas. Palestinoje nebuvo 
vietos dviem valstybėm ir todėl turėjo vyk
ti mirtinė kova dėl būvio. Toji kova įvyko. 
Žydai tris kartus sumušė juos supančius 
priešus, bet taikos iki šiol dar nėra pasie
kę.

Pirmieji Izraelio valstybės kūrėjai dau
gumoje buvo Rytų Europos žydai — socia
listai, pasitraukę nuo ten vykdomų perse
kiojimų. Toks buvo ir jų valstybės tėvu lai
komas Ben- Gurion. Keista gyvenimo iro
nija. Ben-Gurion pasakoja, kad 1948 m. žy
dai nebūtų išlaikę arabų apsupimo, jei 
jiems į pagalbą nebūtų atėję... rusai. Tie 
patys rusai, kurie šiandien teikia arabams 
ginklus, kad greičiau likviduotų žydų vals
tybę. Tuo metu rusai užsakė žydams Če
koslovakijoje ginklus, kurie įgalino juos 
laimėti. Kaip sako Ben-Gurion, vien patrio
tizmu priešo neįveiksi; tik karalius Dovy
das galėjęs kovoti be ginklų ir laimėti. Ru
sų išskaičiavimas padėti žydams buvęs pa
prastas: jie norėjo, kad iš Palestinos kuo 
greičiau išsikraustytų anglai. Ben-Gurion 
stebisi, kad net JAV, kurioje gyveno bent 
dvigubai daugiau žydų negu Izraelyje, ne
atėjo tada į pagalbą.

Izraelio valstybės ūkis šiandien yra tvar
komas labai pavyzdingai. Krašto pajamos 
kasmet kyla. Nors atlyginimai žymiai ma
žesni negu Anglijoj, vieno gyventojo paja
mos per metus siekia 800 svarų.

Valstybės santvarka yra demokratiška. 
Parlamente yra net 13 partijų, jų tarpe

Kai sostas siūbuoja
— Įsiveržti į kitos politinės partijos pa

talpas ir įtaisyti mikrofonus yra kriminali
nis nusikaltimas, 'bet žinoti apie tai ir nie
ko nesakyti — beprotybė. — Tokius žodžius 
pasakė vienas žurnalistas apie JAV prezi
dentą Nixoną, įsivėlęs Į Watergate Skanda
lą.

Radijas ir spauda paskutines savaites 
gyvena to skandalo karštlige. Įvykiams dra
matizuoti, prezidento adresu nesigailima 
paleisti visokiausių nesąmonių. „The Ob
server“ cituoja pačių amerikiečių pasisa
kymus, kad Nixonas esąs toks asmuo, iš 
kurio rizikinga pirkti net seną automobilį... 
Kitas kraštutinis žurnalistas aiškina, kad 
Dievas vedžioja amerikiečių tautą nežino
mais keliais, kad ji suprastų savo tuštybę 
ir apribotų prezidento galią.

JAV prezidentų rinkimo istorijoje dar 
nebuvo tokio atsitikimo, kad vienas kandi
datas gautų tiek balsų, kiek gavo Nixonas. 
Vadinas, jis buvo nusipelnęs ir populiarus. 
Ir štai po vieno neatsargaus įvykio, kuris, 
pvz., Anglijoje net nebūtų skaitomas pra
sikaltimu ir kurio prezidentas Nixonas sa
kosi nežinojęs, kaltinimų kalnai užgriuvo 
ant jo galvos.

— Šimtas gerų darbų staiga buvo pa
miršta tik dėl vieno negero — pasakė eili
nis amerikietis TV apklausinėjimo metu. Ir 
keisčiausia, kad prieš prezidentą Nixoną 
atsisuko ir užsieniečių spauda, kuri, anot 
žurnalisto Bernard Lewis, geriau pasidai
rytų, ar savuose namuose viskas tvarkoj. 
Ir čia pat jis nurodo daug svarbesnių at
sitikimų britų valdžios sluoksniuose, dėl 
kurių ministerio pirmininko galva nenusi
imi to.

Kodėl toks didelis susijaudinimas? Ne
skaitant politinių priešų, prieš prezidentą 
atsigręžė ir kai kurie neutralieji ar net 
draugai todėl, kad buvo pažeistas JAV pre
zidento autoritetas. Baltieji rūmai yra JAV 
tautinė šventovė. Jie yra ilgesnį laiką iš
buvę prezidentų buveine, negu Buckingha- 
mo rūmai Anglijos karalių. Prezidentas yra 
ne tik vyriausias įstatymų vykdytojas, bet 
taip pat valstybės galva, vienybės simbo
lis, išmintingumo pavyzdys. Ir štai tas sim
bolis, tas skaistus sostas susvyravo, žmo
nės apstulbo ir Watergate skandalas pasi
darė pati didžiausia krizė Amerikos politi
nėje istorijoje.

Ar galima JAV prezidentą pašalinti iš 
pareigų? Teoretiškai — taip. Prezidentas 
gali būti Kongreso apkaltintas ir atiduo
tas senatorių teismui. Dviem trečdaliais 
balsų senatoriai gali jį pripažinti kaltu ir 
priversti atsistatydinti. JAV istorijoje yra 
buvę du tokie atsitikimai. Abiejais atve
jais prezidentai išsilaikė, nors vienas iš jų

25 metai
dvi komunistiškos. Demokratiškas yra žmo
nių elgesys ir galvojimas. Pvz., parlamente 
net ministerial sėdi vienmarškiniai, o visi 
piliečiai vienas kitą vadina tiktai vardais. 
Valstybės kalba yra hebrajų. Naujai atvy
kę imigrantai turi sunkumų, kol jos pakan
kamai pramoksta.

Nežiūrint, kad Izraelyje yra tik 2,6 mil. 
gyventojų, jie turi 7 universitetus ir moks
lo lygis labai aukštas. Tai yra vienintelis 
kraštas (neskaitant penkių didžiųjų), ku
ris ne tik pasigamina labai modemiškus 
ginklus, bet dar juos eksportuoja. Tik sun
kiuosius ginklus ir lėktuvus įsiveža iš ki
tur.

Nors žydų skaičius Izraely 1948-1951 m. 
laikotarpy padvigubėjo ir iki 1970 m. at
vyko 700.000 imigrantų, 'bet šiuo metu jau
čiamas darbo rankų trūkumas. Apie 100.000 
žmonių turi po 2 darbus. Moterys ne tik ra
ginamos dirbti, bet dargi privalo tarnauti 
kariuomenėje. Iš kitos pusės jos yra socia
liniu atžvilgiu labai globojamos (dirban
čios gauna specialiai po vieną laisvą dieną 
kas mėnesį savo prigimties negalavimams 
sutvarkyti).

Krašto gynyba yra didžiausia Izraelio 
problema. Jai skiriama ne tik milžiniškos 
žmonių pajėgos, bet ir 30% viso krašto ga
mybos. Tuo tarpu taika ir ramybė, kurios 
taip troško iš viso pasaulio susirinkę žydai, 
toli gražu neįgyvendinta. Ir svarbiausia, 
kad laikas, priešingai negu galvoja kai ku
rie -politikai, nėra žydų pusėje. Tai yra to
dėl, kad taip vadinami Palestinos arabai 
gali pasidaryti perdaug skaitlinga mažuma 
ir kad praturtėjusios arabų valstybės vis 
labiau grasina tokiais pat ginklais, kokiais 
žydai juos iki šiol nugalėdavo.

Žengdami į antrą savo gyvenimo amžiaus 
ketvirtį, žydai turi pagrįsto pagrindo di
džiuotis savo pasiektais laimėjimais. Deja, 
jie negali dėl savo laimėjimų džiūgauti, nes 
sukaktį švenčia nuolatinio karo ženkle. Ko
kia bus Izraelio valstybės ateitis, priklau
sys ne tiek nuo pačių žydų, kiek nuo dvie
jų didžiųjų galybių — JAV ir Sovietų Są
jungos.

J. Baltm.

greit mirė nuo širdies atakos.
JAV konstitucija jokiu atveju neleidžia 

rinkti naujo prezidento, kol išrinktojo ter
minas nėra pasibaigęs. Prezidentui mirus, 
ar jį pašalinus, perima viceprezidentas, o 
šio netekus — Kongreso pirmininkas.

Prileddžiant, kad prezidentas Nixonas 
būtų teisiamas senate, vis dėlto sunku bū
tų prileisti, kad jo kaltintojai surinktų du 
trečdalius balsų. Tai būtų neįmanoma dėl 
kelių priežasčių. Pirmiausia, prezidentas 
iki šiol buvo labai populiarus eilinių ame
rikiečių tarpe. Gal būt dabar jie nuo jo 
pasitrauks, bet vargu reikalaus, kad būtų 
išmestas. Antroji priežastis — viceprezi
dentas Spiro T. Agnew. Jis nėra turėjęs 
jokio administracinio posto ir neturi paty
rimo užsienio politikoje. Svarbių derybų ir 
konferencijų išvakarėse atrodo neįtikėtina, 
kad Senatas panorėtų atiduoti JAV likimą 
į jo rankas. Pagaliau trečia priežastis yra 
respublikonų partijos likimas. Nuteisus Ni- 
xoną, partija būtų sužlugdyta ilgiems me
tams. Todėl sunku patikėti, kad nors vie
nas respublikonų senatorius balsuotų prieš 
prezidentą. O be jų balsų demokratai ne
galėtų sudaryti dviejų trečdalių daugu
mos...

B. Akinis

SUSISIEKIMO AUKOS

D. Britanijoj praėjusiais metais 360.000 
žmonių turėjo eismo nelaimes, įskaitant už
muštus ir sužeistus. Net 8.000 daugau, kaip 
1971 m.

Pėsčiųjų eismo nelaimėse žuvo 3.089 ir 
automobiliuose ar sunkvežimiuose užsimu
šė 3.589 žmonės.

Motociklistai turėjo 'beveik 1.400 eismo 
nelamių. Dviratininkų nelaimių skaičius 
sumažėjo, nes kasmet jų vis mažiau naudo
jama.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
Anglų kalba yra labai populiari Europoje, 

ir daugelis bando ją išmokti . Vokietijoje 
sugalvotas naujas būdas mokymosi darbui 
palengvinti, o kartu ir laikui sutaupyti.

Anglų kalbos pamokos pradėta spausdin
ti ant tualetinio -popieriaus. Pradžioje esą 
užrašyta: „Išnaudok kiekvieną progą ang
lų kalbai išmokti“... Pasirodo, kad turint 
gerų norų ir truputį vaizduotės, net ir pats 
mažiausias buto kambarys gali virsti mo
kykla...

LENINO TAIKOS PREMIJOS
Lenino taikos premijos (1972 m.) paskir

tos Brežnevui, Čilės prezidentui Allendei, 
pasaulio prof, sąjungų vadui urugvajiečiui 
E. Pastorinui ir anglų rašytojui Aldridge.

Premijos skiriamos kasmet Lenino gim
tadienio proga. Apdovanotieji gauna diplo

mą, auksinį medalį ir 10.000 rublių.

PASAULYJE
APYNIO SPURGAS...

Europos Ekonominės Bendruomenės na
riai susirenka Briuselyje nutarti, koks alus 
bus daromas ir geriamas Europoje.

Alus yra vienas seniausiųjų svaiginan
čių gėrimų Europoje, ypač toje jos dalyje, 
kur neauga vynuogės. Seniau jis buvo pras
tųjų žmonių gėrimas, nors ir stiprus, bet 
bespalvis ir nepatrauklus. Šiandien alus jau 
rikiuojasi su kitais gėrimais ir randa vie
tos net pačių turtingųjų namuose.

Visi devyni E. Bendruomenės kraštai per 
metus išgeria 200 milijonų hektolitrų alaus. 
Tačau beveik pusė jo — 90 mil. hektolitrų 
tenka vokiečiams. Kiekvienam vokiečiui, 
įskaitant ir kūdikius, tenka per metus 190 
litrų alaus. Anglai išgeria po 100 litrų kiek
vienas, olandai — po 50, o italai tik po 10 
litrų.

Paskutiniaisiais laikais vis labiau įsigali 
„lengvesnis“, šviesesnis, 'putojantis ir tu
rįs daugiau apynių alus. Tai lagerio tipo 
alus, kuris prieš 20 metų Anglijoj buvo be
veik nežinomas. Tuo pačiu metu alaus ga
mybai pradedama naudoti medžiagas, kaip 

pvz., cukrų, ryžius, kukurūzus, kurių se
niau nevartojo.

Bavarijoje 1516 m. buvo nustatyta, kad 
alui gaminti vartojami šie produktai: mie
žiai (salyklas), apyniai, mielės ir vanduo. 
Vokietijos bravorai, 'kurių esama apie 2.000, 
iki šiai dienai tik tuos produktus ir varto

Segios DIENOS
—- John Connally, JAV demokratų parti

jos šulas, įstojo į respublikonų (Nixono) 
partiją. Jis buvo sužeistas, prezidento Ken
nedy nužudymo metu.

— Libijos prezidentas išleido parėdymą, 
kad tik arabai ir maltiečiai turi teisę atvyk
ti į Libiją.

Britų eksportas į E. Ekon. Bendruomenės 
kraštus praėjusiais metais padidėjo 28%.

— Britų užs. reik, ministeris sir Douglas 
-Home nusiskundė, kad rusai nenori svars
tyti laisvo žmonių, žinių ir idėjų apsikeiti
mo, kaip numatyta busimosios taikos kon
ferencijos plane.

— 5.000 policininkų demonstravo Madri
do gatvėse, protestuodami dėl vieno polici
ninko užmušimo gegužės 1 d. neramumuo
se.

— Southamp  tone teisiamas buv. miesto 
tarybos narys, kurio karavane rasta 300.000 
svarų vertės narkotikų.

— Milano mieste uždrausta važiuoti au
tomobiliais gatvėmis, kuriose yra istorinių 
pastatų ir paminklų.

— Izraelio min. pirmininkė Meir, kalbė
dama studentams pasakė: „Egipto ir jo ka
reivių labui prašau prezidentą Sadat nepra
dėti karo“.

I — Prof, sąjungos palaiko Fordo fabriko 
muzulmoną darbininką, kuris 5 kartus per 
dieną eina į ramų kampą pasimelsti. Fabri
kas graso jį atleisti.

— Sovietų S-gos vyriausybė ir partija iš 
anksto įspėjo, kad šiais metais miestų ir 
kaimų gyventojai bus „rekvizuojami“ pa
dėti nuimti derlių.

— Per paskutinius savivaldybės rinki
mus šiaurės Airijoje nebuvo nei vieno ko
munistų partijos kandidato. Į šių metų rin
kimus (po 6 metų) pasiūlyta apie 100 kan
didatų.

— E. E. Bendruomenė skiria 80 milijonų 
svarų atsilikusioms provincijoms paremti. 
Anglijoj pašalpas gaus šiaurinės Anglijos, 
Škotijos ir šiaur. Airijos rajonai.

— Vieno mėnesio laikotarpy Sovietų Są
junga neteko dviejų erdvės tyrimo raketų. 
Pirmoji „Saliut“ subyrėjo ore balandžio 14 
d., o antroji — „Lunohod“ praėjusią savai
tę nukrito į Ramųjį vandenyną.

■—■ Anglų žurnalistą Niesewand, išlaikytą 
vienutėje 72 dienas, Rodezijos valdžia lei
do grįžti į Londoną. Joks kaltinimas jam ne
buvo paskelbtas.

— JAV numatoma uždrausti sacharino 
vartojimą. Bandymai parodė, kad žiurkės, 
maitinamos sacharinu, gauna vėžį.

— Du italai pasiekė Everesto kalno vir
šūnę. Jos aukštis — 29.026 pėdos.

— JAV žydų delegacija nori vykti į Mas
kvą ir tartis dėl Sovietų Sąjungos žydų 
emigracijos. Jiems tarpininkauja dr. Kis- 
singeris.

— Koptų-ortodoksų bažnyčios galva pat
riarchas Amba šenouda III Romoje aplan
kė popiežių ir pakvietė jį aplankyti Egip
tą. Skaitoma, kad 15 šimtmečių trukęs ski
limas užgydytas.

— JAV karo vadovybė išrado mažus ato
minius ginklus, kuriuos bus galima panau
doti mūšio lauke.

— JAV Watergate skandalas Sovietų Są
jungos spaudoje iki šiol paminėta tik 
trumpa žinute.

ja alaus gamybai. Iš jų padarytą alų jie va
dina „grynu“ alumi. Pridėjus kitokių prie
dų ar pavartojus kitus produktus, alus 
skaitomas „negrynas“. ,

Vokiečiai, kaip geriausi pasaulio aluda
riai ir didžiausi alaus mėgėjai, reikalauja, 
kad ateity Europoje būtų daromas tik „gry
nas“ alus. Tuo tarpu kituose kraštuose, 
įskaitant Angliją, „gryno“ alaus beveik ne
bėra. Atrodo, kad vokiečiai šį kartą gali 
pralaimėti: vangu pasiseks jiems savo part
nerius sugrąžinti prie „gryno“, bet bran
gesnio alaus.

KARALIŠKAS KILIMAS

Australijos ministeris pirmininkas Whit- 
lam ir jo žmona lankydamiesi Windsor© 
pily, padovanojo karalienei kilimą, padary
tą iš avies kailių.

Patiesus kilimą prieš židinį, pirmiausia 
jį išbandė princas Pilypas. Nusispyręs ba
tus, jis vaikščiojęs ant kilimo ir negalėjęs 
atsidžiaugti jo švelnumu. Paskui ant kili
mo susėdusios karalienė ir princesė Marga
rets. Dvi princesės ant kilimo sudariusios 
labai žavingą vaizdą. Pagaliau' lordas 
Snowdon taip susižavėjęs specialiai paga
mintu 'kilimui supakuoti odos lagaminu, 
kad pats įšokęs į jį ir bandęs užsidaryti.

Tokias šeimyniškas žinias ponia Whit- 
lam perdavė pasikalbėjime su spaudos at
stovais Sidnėjuje.

— Sirijos 'prezidentas Hafez al Assad tu
rėjo slaptą pasitarimą su Brežnevu. Diplo
matiniai sluoksniai mano, kad tai buvo 
svarbus politinis pasikalbėjimas.

— Sunderland futbolo komandos žaidikai, 
laimėję šių metų taurę, kiekvienas gavo po 
2.000 svarų priedo prie jų algos.

— „Washington Post“ gavo Pullitzer pre
miją ir aukso medalį už Watergate skanda
lo iškėlimą.

— Specialus JAV Senato komitetas pa
skelbė pranešimą, kuriame sakoma, kad 
apie 12 mil. gyventojų Amerikoje neturi 
pakankamai maisto. Dauguma jų gyvena 
pietinėse valstybėse.

— Ministeris pirmininkas priėmė ir pa
vaišino Olgą Korbut ir kitus rusų gimnas
tus, atvykusius į Angliją parodyti savo me
no. Korbut Muencheno olimpiadoje laimė
jo 3 aukso medalius.

— Kinų spauda skelbia, kad daugybė ru
sų, pasivadinę turistais ir įvairių rūšių spe
cialistais, iš tikrųjų yra šnipai. Pusė visų 
Sovietų Sąjungos diplomatų taip pat esą 
šnipai.

— Prezidentas Nixonas pranešė, kad 
„Radio Free Europe“ ir „Liberty“ gaus ir 
toliau pašalpas. Iki šiol teikiamoji pašalpa 
turėjo pasibaigti birželio 5 d.

— Ispanija atšaukė reikalavimą, kad 
atostogautojai iš Anglijos būtų įskiepyti 
nuo raupų;

— JAV trūksta svogūnų. Dėl blogo oro 
jų derlius praėjusiais metais buvo menkas. 
New Yorke svogūnų svaras kaštuoja 32 p.

— Žemės ūkio ministeris Okuniewskis 
pareiškė, kad Lenkijoje bus einama prie 
ūkių kolektyvizacijos. Procesas būsiąs vyk
domas pamažu.

— „Polityka“, vienintelis necenzūruoja
mas lenkų žurnalas, pateko į nemalonę už 
straipsnį apie lenkų aristokratų gyvenimą 
komunistinėje Lenkijoje.

— Londono Ekonomijos Institute studen
tai sumušė prof. Hans Eysenck už tai, kad 
jis per paskaitas skelbė baltąją rasę esant 
pranašesnę už juodukus.

— Sviesto pardavimas rusams buvo „a 
rotten lousy deal“, pareiškė anglas Scott- 
Hopkins Europos parlamente. Jam buvę už
tikrinta, kad daugiau sviesto tokiomis są
lygomis nebebūsią parduota.
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Jono Juodvalkio atsiminimai
Girdžiu jau nebe nu® šiandien, kad kai 

kurie lietuviai, šiaip dar nenutraukę ryšių 
su lietuviška 'knyga, turi tam tikrą neatlai- 
dų nusistatymą dėl to, kokio storumo ji tu
ri būti. Jeigu knyga plona, jie nenori jos nė 
j namus įsileisti. O jeigu ji stora, kaip nu
penėta žąsis, tada jau kitas reikalas, tokią 
duok nesivaržydamas, ji bus priglobta, gal 
ir perskaityta, o jau tikrai į lentyną padė
ta.

Be abejo, toks požiūris į knygą mažų ma
žiausiai yra miesčioniškas, dvelkiąs noru 
paviršutiniškai pasipuikuoti. Juk žinome, 
kad kai kurios storos knygos būna skystos, 
tuščios, neduodančios nei pasitenkinimo, 
nei naudos, nevertos skaityti ir pasidėti. 
Priešingai, būna mažų labai vertų dėmesio.

Tarp tokių nedidelių šįkart norėtume pa
minėti Jono Juodvalkio atsiminimų knyge
lę Mano dienos, turinčią vos 112 puslapių, 
redaguotą Br. Kviklio ir išleistą Čikagoje
A. Kairio 500 egzempliorių tiražu.

J. Juodvalkis, kaip iš knygelės tų pačių
B. Kviklio ir A. Kairio išspausdintosios 
įžangos matome, nebuvo nei ypač aukštai į 
viršų iškilęs pareigūnas, nei aukšto rango 
visuomenininkas, sakioj ęsis lietuviškų sam
būrių centruose, nei su atsidėjimu dirbęs 
plunksnos žmogus. Tai buvo daugiau šiaip 
šviesus lietuvis, po truputį visur pritapęs, 
o mirdamas (1969 m.) palikęs šiek tiek do
lerių lietuviškiems reikalams ir testamen
tinę valią, kad būtų atskira knygele išleisti 
atrinkti jo rašiniai.

Iš knygos neįmanoma pasakyti, kas tų 
dabar spausdinamųjų rašinių paimta iš pe
riodikos, o kas buvo dar ligi šiol nespaus- 
diita. Tačiau tai, tur būt, Skaitytojui ir ne
svarbu (bibliografiniam reikalui būtų bu
vę pravartu knygoje sužymėti, kas iš kur 
paimta). Skaitytojui svarbiausia, kiek tie 
rašiniai ko verti, kiek įdomūs, kam nau
dingi.

Be kita ko, nors knygoje pažymėta, kad 
tai atsiminimai, bet greičiau tai tėra tik 
tam tikros atsiminimų nuotrupos tam tik
romis temomis. —

Apie J. Juodvalkį didesnį straipsnį para
šęs B. Kviklys. Pasirodo, J. Juodvalkis ne
priklausomybės laikais tarnavo policijoje, 
pasiekdamas policijos vado (Zarasų) vie
tos. Išlikęs neišvežtas, vokiečių okupacijos 
laikais irgi ėjęs tokias pat pareigas, bet ne
ištvėręs. Vokietijojee po karo jis vadovavo 
Augsburgo pabėgėlių stovyklos policijai.

Pats J. Juodvalkis knygos skyriuje „Ne
priklausomą gyvenimą kuriant ir Lietuvos 
laisvę laidojant" pasakoja, ką jis atsime
na apie jam žinomus įvykius Lietuvoje, 
daugiausia susijusius su jo gyvenimu. 1916 
m. rudenį jis vokiečių buvo pristatytas 
dirbti prie geležinkelio, bet po kelių mėne
sių paleistas. 1918 m. vėl vokiečių suim
tas už pasipriešinimą — atsisakymą sumo
kėti baudą už girnų ir dviračio padangų 
laikymą. Okupacijos istorijai, žinoma, svar
bu ne tiek pats suėmimo faktas, nes daug 
žmonių už šį ar tą būdavo areštuojama, bet 
elgesio su žmogum žiaurumas. Suimtąjį J. 
Juodvalkį draskė žandarų šuo, daužė pa
tys žandarai šautuvų buožėmis ir prisirišę 
8 kilometrus vilko pusgyvį į savo būstinę!

Anuomet, 1919 m., Zarasuose ir apylin
kėse buvo pradėjusi kurtis bolševikų val
džia. J. Juodvalkis pasakoja, kaip jie Anta
lieptėje kūrė savo komitetą, kaip Zarasuo
se jis karo komisaro įsakymu buvo suim
tas, su kokiais vietiniais ir iš Vilniaus at

PASIAUKOJIMAS
O pats generolas tuo jaunu kinu ir jo žmone

lės paslaugumu tiesiog stebėjosi.
Dryžuota Japonijos imperijos vėliava ties pat 

įėjimu į Tan - Či namiūkštį laisvai ir didingai ple
vėsavo. Lauke stovėjo keli žvalūs sargybiniai su 
šautuvais. Jie iš kelių vietų žvalgėsi, kad niekas 
neprieitų prie divizijos štabo. Sėdėdami tyliai prieš
kambary, štabo pasiuntiniai sekė bežadės šeimi
ninkės judesius ir jos grožį, ji be jokios pertraukos 
virė ir virė vandenį ir valgį ruošė ponams karinin
kams. Vanduo buvo reikalingas arbatai, kavai :r 
nusiprausti.

Karininkai šįvakar vakarieniavo pas savo ge
nerolą. Čia, be štabo karininkų, buvo 27 pėstinin
kų pulkų vadai, tankų pulko vadas ir generalinio 
štabo pik. Itn. Išija, kuris vos tik kelios dienos 
kaip iš Tokio atvyko.

Pulkininkas leitenantas Išija pasakojo pasku
tines sostinės naujienas, kalbėjo apie krašto nuo
taikas, žodžiu tariant, jam viskas buvo žinoma. Jis 
kalbėjo tik tai, kas galėjo domint divizijos karinin
kus, kurie jau šešetą mėnesių vargsta įklimpę Kini
joj-

—Aš nebūsiu per didelis optimistas, jei išsi
tarsiu, kad po keturių mėnesių mes vėl susitiksime 
mūsų brangiosios tėvynės sostinėj. Ten mes atšvę- 
sime Japonijos ir mūsų šviesybės imperatoriaus lai
mėjimą. Tuo pačiu metu, ašiku, švęsime ir Kinijos- 
Japonijos karo pabaigą. Aš jus užtikrinu, kad tuo
met mes gersime ne tokį pigų alkoholį, kaip kad šis

varytais lietuviais susitiko kalėjime ir kaip 
jam pasisekė pabėgti. Tuo tarpu bolševikai 
ouvo atmušti, ir J. Juodvalkį suėmė lietu
viai kariai, pakaltinę bolševiku! Taip, isto
rija visa ko žino, net ir tokių mirtimi grė
susių nuotykių.

Kai Utenoje jis su kitais po to suorgani
zuoja žvalgus, o paskui Zarasuose šaulius, 
atsiduria dar lenkų naguose.

1941 m. išvežama J. Juodvalkio šeima 
(jam paičam pasiseka pabėgti). Karo pra
džioje jis partizanauja. Vokiečių laikais 
dirbęs policijoje, pažinojo iš arti okupanto 
pareigūnus, jų reikalavimus ir laikyseną. 
Jų grasinimai, mobilizacijos, rekvizicijos, 
paties J. Juodvalkio laikysena šitokių įvy
siu srovėje atskleidžiama trumpai, tiesa, 
bet ačiū ir už tai, nes istorija norės viską 
žinoti.

Jau pasitraukusį iš policijos ir besislaps
tantį J. Juodvalkį 1944 m. gegužės mėn. 
areštuoja. Jam pasiseka išsipirkti, kad ne
būtų išvežtas. Po to prasideda kelionė iš 
Lietuvos.

Sakyčiau, kad tasai skyrius, tegu ir ne
didelis, yra pats verčiausias ir įdomiausias.

Antrasis skyrius yra skirtas Zarasų ap
skrities šaulių istorijai — atskirų būrių 
steigimuisi ir veiklai aptarti. Nors dr. J. 
Matusas savo metu jau yra parašęs Šaulių 
sąjungos istoriją (ji nauja laida buvo pa
kartotinai išleista Australijoje), bet arčiau 
tų reikalų vietoje stovėjęs žmogus, aišku, 
atžymėjo tokių detalių, kurios nepateko į 
bendriniais duomenimis paremtą istoriją.

Skyriuje „Nusikaltimai prie plento“ pa
teikiama prisiminimų iš bolševikų okupa
cijų, pradedant pirmąja (1918-1919 m.), au
toriui arčiausiai pažįstama iš Antalieptės, 
bet taip pat suminint atsitikimus iš kitų 
vietovių (apie ištremtąjį Salaku kleboną, 
nušautąjį L. Juodvalkį, Daugailių kunigus 
ir kryžiaus sunaikinimą, vietinių bolševikų 
įvykdytąsias žiaurybes ir kt.).

Tolimesni skyriai gal jau ir nebe tiek įdo
mūs, bent mažiau jie beturi visuotinesnės 
reikšmės. Tai po puslapį ar porą straipsne
liai apie autoriaus gimtąjį Polekniškį, gar
dus, išnykusią lietuvų koliniją Taylorvillė- 
je, motiną, draugus, pažįstamus. Vargu di
desnės reikšmės galėtume skirti ir dides
niam laiškui, rašytam į Ameriką 1938 m. 
apie padėtį Lietuvoje.

Paskutiniuoju knygoje išspausdintas 
straipsnis apie dobartinį Lietuvos kulto ko
misarą J. Rugienių, 1940-1941 m. ėjusį Za
rasuose ypatingų reikalų tardytojo parei
gas. Jam ir bendrininkams autorius priski
ria daug anuomet įvykdytų žiaurybių ir nu
sikaltimų. Tas straipsnis, pasirodo, per ita
lų kalba leidžiamąją Eltą buvo plačiau pa
skleistas Italijos spaudoje.

K. Abr.

MATULIONIS 75 M.
Kadaise Anglijoje gyvenęs buv. VLiko 

pirmininkas Jonas Matulionis Kanadoje at
šventė 76 metų amžiaus sukaktį.

J. Matulionis ruošia savo atsiminimus iš 
vokiečių okupacijos laikų, kuriuos yra pa
sisiūlęs išleisti Nidos Knygų Klubas.

IŠVERTĖ DVI OPERAS
Dainininkė S. Motekaitienė išvertė ir pri

taikė scenai dvi vienaveiksmes operas: „Te
lefoną“ (Menotti) ir „Paklydėlį sūnų“ (De
bussy). Abi operos buvo pastatytos Čikago
je-

Kinų KOiijaKas. i uomet mes gersim tikrą prancū
zišką KonjaKą — „Mariem , „nennessy" ar tą se
nąjį „Disųuii . i> orėčiau iikcii, Kau ir tamsia, gene- 
io.c, išgersite su įnamis oem porą siikuukchu. n: 
o gai mis geriau Kai Kam išgerti punas taures puto
jančio japomsKo m taip pat neooigo prancūziško 
sampano. — Jo nuotaiKa verzesi per Kraštus, Kaip 
peipndyios sampano niūrės, jeigu jis putoja...

— ronai Kartninicai! juk musų imperatorius 
ir jo kariuomene, japonų armija — nenugalimi!... 
juk niekas neišdrįs lininis pastoti kelio, t.y. sukhu-

VLADAS MINGĖLA

dyti padaryti su visa Kinijos oestiaiija tai, kas mums 
patiks.

— Gal Amerika.’... Gal Didžioji Britanija?... 
—rutkininkas su didžiu sarkazmu ir cinizmu gar
džiai nusikvatojo, paniekinamai numodamas! ran
ka. — Jūsų prakilnybe generole, ponai karininkai, 
ar jūs galite įsivaizduoti, t.y. pažvelgti į Ameriką 
tikru tautiniu žvilgsniu? 'liktai pagalvokite: dau
giau kaip 150 metų išgyvenusi, gana turtinga vals
tybė, nemaža valstybė, o dar tautos neišugdė. Iš at
važiavusių naujų žmonių, įvairių tautų atplaišų — 
imigrantų Amerikai tepavyko siukurti „society“ 
bendruomenę ir tai šimtais įvairių kalbų kalban
čią. iš raudonų, negrų-juodų, geltonų — kinų ir ja
ponų, ir pagaliau didžiausią šios „society“ dalį su
daro baltieji imigrantai, štai kas yra Amerka! Ten 
gyveną žmonės nežino patriotizmo, nežino, kas yra 
ambicija ir tautybė, kas yra tėvynės meilė ir pasi
aukojimas už tėvynę. Tiesa, jie turi tik vieną dolerį

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KONKURSAS KUDIRKOS IR KALANTOS 

ATMINIMUI
Lietuvių gydytojų korporacija „Fratemi- 

tas Lithuanica“ savo gyvavimo 65-toms me
tinėms paminėti paskelbė Simo Kudirkos ir 

Į Romo Kalantos meno kūrinių konkursą.
Meno kūriniai turi būti pristatyti į Jau

nimo centrą Čikagoje iki gegužės 20 d.
Premijoms paskirta 1.500 dolerių.

VLADO PŪTVIO METAI
Šiais metais sueina 100 metų nuo šaulių 

įkūrėjo Vlado Pūtvio gimimo. Lietuvių šau
lių Sąjunga Tremtyje yra nutarusi 1973- 
sius metus pavadinti Vlado Pūtvio metais.

PANAIKINTOS PARAPIJOS
Čikagoje vietos arkivyskupo patvarkymu 

panaikintos 4 tautinės parapijos, būtent, 
Visų Šventųjų (lietuvių), šv. Rožančiaus 
(slovakų), šv. Nicholo (vokiečių) ir šv. 
Louiis (prancūzų).

Iš visų šitų parapijų sudaroma viena ra
joninė parapija, kuriai parinkta lietuvių 
Visų Šventųjų bažnyčia. Jai paliekamas tas 
pats All Saints vardas.

Šitoji bažnyčia buvo naujai pastatyta 
1960 m. pagal arch. St. Kudoko projektą. 
Jos pastatymas kaštavo apie milijoną do
lerių.

Naujos parapijos klebonu paskirtas pran
cūzas.

JURGIS BALTRUŠAITIS

Šiemet gegužės 2 d. suėjo 100 metų nuo 
poeto Jurgio Baltrušaičio gimimo. Iš pra
džių jis rašė eilėraščius rusų kalba ir bu
vo plačiai žinomas kaip simbolistinės poe
zijos atstovas.

Pirmasis Baltrušaičio eilėraščių rinkinys 
lietuviškai pasirodė tik 1942 metais.

1920 m. jis buvo paskirtas Lietuvos atsto
vu Maskvoje ir išbuvo iki 1939 m. Mirė Pa
ryžiuje 1944 m.

BYLA VĖL ATIDĖTA

Kovo 22 d. buvo tęsiamas Bražinskų by
los svarstymas Turkijoje. Sov. Sąjungos 
prokuroras neprisiuntė teismo reikalautų 
liudininkų ir nukentėjusiųjų pareiškimų. 
Įvyko aštrus advokatų apsikapojimas. Bu
vo pristatyta net 65 JAV kongresmanų ir 21 
senatoriaus pareiškimai, kad šie asmenys 
nėra rusai ir todėl negali būti laikomi Ru
sijai nusikaltę.

Bylos nagrinėjimas vėl atidėtas.

LĖLIŲ TEATRAS

Kompozitorius Lapinskas ir jo žmona 
Laima Detroite surengė pirmąjį lėlių teat
rą. Buvo rodoma muzikinė pasaka „Dailidė, 
perkūnas ir velnias“. Lėlių vaidinimas tu
rėjęs didelį pasisekimą.

Algirdas Bakas

Pavasaris uz grotu
Už grotų putoja alyvos, 
Pražydę baltu sidabru.
Ju šakos prisirpusiai sunkios, 
Kvepia baltu nektaru.

Ak, Dieve, už ką man toks grožis 
Tarp sienų pilkų ir klaikių. 
Esu juk žemiausias verguolis 
Tarp gaujos žemiausių vergų.

Neleidžiat pasiekti alyvos?
Gerai. Aš to neprašau. 
Bet ar negalima man gi 
Pažvelgt į ją iš arčiau?!

Žinau, jūs atsakymas vienas:
Žiedai tie pražydo ne tau!
Esu juk pasmerktas niekšas, 
Ir saulės šviesos nematau.

Bet visgi pro sienas, sargybas,
Pro užtvaras spygliuotų vielų, 
Matau, kad pražydo alyvos 
Už grotų. Ir aš jas jaučiu.

1973 m. Ankara, Turkija (katakomba N r. 253)

Ankara, Ankara, Ankara,
Kur pažvelgsi klaiki dykuma!
Ankara, Ankara, Ankara,
Kur pažvelgsi kalėjimo sienos, 
Skausmas, tamsa ir kančia.

žaliuką, ir visi jį iškėlė Dievo pjedestalan. Taigi to
ji „society“ turi Amerikos religiją — Dievą, vie
nintelį dolerį.

Tas iš Japonijos atvažiavęs pulkininkas ėmė 
jaudintis ir skeryčiotis.

— Tiek Amerika, tiek Anglija mūsų bijo ;r 
niekad neišdrįs kariauti... Tai kiaulės, kurioms rei
kia lovių, ėdalo ir šilto mygio. Be to, visi jie bijos 
mūsų — visas pasaulis dreba prieš mūsų kariuo
menę, prieš jos narsumą ir karinę techniką. Tai Ką 
jau bekalbėti apie pasigailėjimo vertus skudurlius 
kinus ir iš tų alkanų Sąrančių sulipdytą, nors ir labai 
seną valstybę, didelę valstybę...

Kinija yra bejėgė, silpna valstybė, nors tos tau
tos Sąrančių priviso apie 500 milijonų. O Čiang- 
Kai-šekas?! Ką jis padarys, jeigu neturi nei maisto, 
nei ginklų, nei municijos bei amunicijos. Jis yra be
jėgis. Jį išnaudoja vienodai Maskvos raudonieji fa
šistai ir Amerikos kapitalistai. Jis turi pralaimėti 
—čiang-Kai-šekas pralaimės. Bejėgė Kinija!

— O tamsta, pulkininke, dar su kinais neka
riavai, bet jau esi juos nurašęs į išlaidas. Nelengva 
su tais partizanais kariauti. Jie savotiški ir kai ku
riais atvejais, savo kariavimo ryžtu ir būdu pana
šus į mus, japonus. Pakariausi tamsta, pulkininke, 
su mumis ir pamatysi. Nelengva... Nelengva... 
Tamsta mums paškaitei tikrai patriotišką paskai
tą. Gerai paruoštą paskaitą... — Baigė generolas. 
Visi kiti tylėjo.

— Leiskit, generole, man dar porą žodžių tar
ti, — tylokai paprašė tas atvykęs pulkininkas.

— Gerai, užbaikit — laikas poilsiauti, — pri
minė generolas.

(Bus daugiau)

PERRINKTA LRD

Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba 
slaptu balsavimu perrinkta antram trime
čiui: Leonardas Andriekus — pirm., Algir
das Landsbergis — vicepirm., Leonardas 
Žitkevičius — sekr., Jurgis Jankus — ižd., 
Nelė Mazalaitė — valdybos narė. Valdybos 
nariai kandidatai: Ona Balčiūnienė (0. 
Audronė), Albinas Baranauskas, Danguolė 
Sadūnaitė. Revizijos komisija: Kotryna 
Grigaitytė, Pranas Naujokaitis, Stepas Zo- 
barskas. Rinkimai vyko kovo mėnesį.

MIRĖ DR. BIEŽIS

Čikagoje mirė žinomas lietuvių veikėjas 
dr. Steponas Biežis, 84 m. amžiaus.

Velionis buvo Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, skautų globėjas, ALT direkto
rius, gydytojų žurnalo redaktorius ir viso
kių kitų organizacijų veikėjas. Be kita ko, 
jis organizavo Dariaus ir Girėno skridimą į 
Lietuvą.

BALFO NESANTAIKA
100-sis Balfo skyrius buvo iškėlęs JAV 

federaliniame teisme Balfo centrui bylą. 
Skųstųsi dėl rinkimų teisėtumo ir Balfo 
centro perkėlimo į Čikagą. Sąryšy su tuo 
spaudoje atsirado vienas kitam prieštarau
ją pranešimai. Savaime suprantama, kad 
šitokie įvykiai šalpos reikalui nepadeda. Iš 
pranešimų spaudoje susidaro įspūdis, kad 
byla dar nėra baigta, tik perkelta į kitą 
instanciją.

STALO TENISAS
Sarajevo mieste Jugoslavijoje įvyko sta

lo teniso pasaulinės pirmenybės. Dalyvavo 
virš 400 žaidėjų iš 66 šalių. Buvo ir 4 lietu
viai: V. ir F. Nešukaitytės ir P. Klevinas iš 
Kanados ir Asta Giedraitytė iš Lietuvos.

Sėkmingai pasirodė A. Giedraitytė. Miš
raus dvejeto varžybose, poroje su A. Stro- 
katovu ji iškovojo antrąją vietą ir tapo pa
saulio vicemeistere.

KUN. P. DAUKNIO SUKAKTIS
Anglijos lietuviams gerai pažįstamas kun. 

Pranąs Dauknys Australijoje atšventė 20 
m. kunigystės sukaktį.

Šiuo metu jis yra Geelongo lietuvių ka
pelionas ir „Tėviškės Aidų" administrato
rius. Taip pat aktyviai dirba su jaunimu ir 
rašo spaudoje.

i g _Sekmadienio,
TURISTŲ DŽIAUGSMAS

Pavasaris ir vasara — turistų džiaugsmo 
įaikas. Gamtos švelnus žalumas, oro vais
kus skaidrumas, gėlių saldus kvapas visus 
traukte traukia nors trumpam laikui pa
miršti kasdieninius rūpesčius ir darbus. Ir 
pastebėta, kad gamta, ypač parkai ir gėly
nai, yra mėgiamiausios turistų vietos.

Kiekvienas medelis ir kiekviena gėlelė 
yra gražūs savaime. Bet tas grožis šimtus 
kartų padidėja, paryškėja ir patraukia tu
risto akį ir širdį, jei tų medelių ar gėlelių 
yra daug. Reikia tikrai stebėtis, ko žmogus 
savo sumanumu ir darbštumu gali pasiekti. 
Jis sukuria grožio stebuklus.

Juk visa 'kultūra ir civilizacija, kuria 
mes dabar naudojamės, yra žmogaus darbš
tumo ir sumanumo vaisius.

Mes turime savą lietuvišką kultūrą, ku
rią tęsiame ir naujai papildome išeivijoje. 
Gėrimės tuo, kas mūsųjų sukurta ir pasiek
ta moksle, mene, literatūroje, visuomeninė
je veikloje. Visi esame turistai: džiaugiamės 
ir stebimės, kas kitų padaryta. Vieni mūsų 
keliaujame tik keliolika metų, kiti kelias 
dešimtis metų, o dar kiti pasiekiame ir vi
so šimtuko. Ar tos kelionės metu pagalvoja
me, koks yra mūsų įnašas į kultūriškąjį lo
byną? Ar mūsų nueitas kelias bus paprasti 
brūzgynai, ar įvairiaspalviai ir kvapnūs 
gėlynai?

Mes visi galime palikti gražų gėlyną, kad 
ir nedidelį. Visi galime sukurti ir palikti ką 
nors gražaus ir naudinga kitoms kartams. 
Turtai, mokslas, gabumai tame kultūrinio 
kūrimo darbe yra tik naudingos pagalbinės 
priemonės. Aukso dulkelė visuomet išsi
skirs iš kitų dulkių savo žibėjimu. Kvapi 
gėlė, kad ir menkutė, net kitų didesnių nu
stelbta, savo kvapu prasiverš pro visas ki
tas. Teesie mūsų įnašas į bendrą lietuvišką 
darbą toji aukso dulkelė ar kvapus žiedelis. 
Nei vienas, nei kitas nežus.

Bet, kad iš dulkių susidarytų gabalas, iš 
menkos gėlelės ištisas gėlynas, turime jung
tis į vieną. Turime visi būti vienos ar kitos 
organizacijos nariai. Mums turi vadovauti 
prityrusi ranka, kuri kurtų ir ugdytų tuos 
kultūrinius darbus. To reikalauja mūsų 
meilė ir pareiga pavergtai tėvynei. Prie to 
ragina ir Bažnyčia. Jos VATIKANO II vi
suotinis 'susirinkimas sako: „Dauguma ne
turi galimybės veikti savo iniciatyva ir at
sakomybe... todėl visi turi jungtis į vieną, 
suvienyti savo jėgas ir darbus“.

Mylėkime ne kalba ir žodžiais, bet darbu 
ir tiesa. Jono 1, 3

A. J. S.
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Tai vienas iš didingos rezistentu kartos... KITI RAŠO
Prof. STASIUI ŽYMANTUI paminėti

Daugeliui žinoma, kad Los Angeles lietu
viškoji „sala“ Amerikoje per pastarąjį pus
antro dešimtmečio pagarsėjo ir pasižymė
jo ypač lietuviško kultūrinio gyvenimo 
plotmėje. Čia susitelkė kažkaip lyg savai
me nemenkas būrelis lietuvių išeivių — 
mūsų mokslo, technikos bei įvairių meno 
sričių atstovų, rašytojų, muzikų, teatralų, 
dailininkų, o ypač gausiai lietuviškos spau
dos uolių darbininkų.

Mes jau maloniai judkavom, kad losan- 
gelinė „sala“ virto laureatų kolonija, ir kai 
įvairių kultūrinių konkursų premijas laimi 
losangeliečiai, tai čia ne išimtis, o taisyklė. 
Netrukus turėjom pagrindo didžiuotis, kai 
keli jaunesnės generacijos humanistinių ar 
techninių mokslų profesoriai bei tyrinėto
jai (pavyzdžiui, dr. M. Gimbutienė, dr. A. 
Avižienis, dr. A. Kliorė ir kt.) pasiekė ži
nomų vardų pozicijas aplamai amerikiečių 
ir net tarptautiniuose mokslo akiračiuose.

Tad Los Angeles lietuvių bendruomenei 
sekėsi, jos skaičius augo ir garsas didėjo. 
Deja, visa, kas gimsta, auga ir garsėja, pa
galiau dingsta. Šalia laimėjimų, per pasta
rąjį dešimtmetį prasidėjo ir nepasisekimų 
eisena. Į dausas iš mūsų salos išplaukė ne
pakeičiamas lituanistinės srities moksli
ninkas ir didis tautos veikėjas prof. Myko
las Biržiška, įkandin dar jaunas gabus dra
maturgas, aktorius ir režisierius Gasparas 
Velička, žymus teisininkas dir. P. V. Rauli- 
naitis, dar visai neseniai automobilio ava
rijoje žuvęs rašytojas Juozas Tininis ir... 
Ne, geriau netęsti tokio sąrašo, kuris juk 
vistiek nesibaigs ir kurin kiekvienas mūsų 
bus įrašytas — „labai pasižymėjęs“ ar ir 
„nieku nepasižymėjęs“.

***
Filosofai ir valstybininkai dabar sutinka, 

kad visi žmonės nuo gimimo yra lygūs Die
vo ir įstatymų akivaizdoje. Deja, gyveni
mas liudija, kad savo prigimtimi ir galio
mis žmonės nėra visiškai vienodi. Parafra
zuojant britų rašytoją Orwellį, būtų gali
ma pasakyti: visi žmonės yra lygūs, bet kai 
kurie iš jų yra lygesni. Vadinasi, labiau 
.lygūs“ už kitus, nes ar stipresni, ar kūry
biškai pajėgesni, ar ryškesnius pėdsakus 
įspaudę savo aplinkoje, daugiau atlikę, 
gausiau davę tautai ar žmonijai.

Vienas iš tokių „nelygiųjų“ buvo Stasys 
Žymantas (g. Žakevičius), ryški Los Ange
les lietuviškos salos palmė, miręs palmių 
savaitėje, prieš pat Velykas 1973 m. balan
džio 19 d. Tai mūsų daugelio artimas drau
gas, visų čia pažįstamas, o ir tėvynės Lie
tuvos, kaip ir viso pasaulio lietuviškų ko
lonijų politiniuose ir intelektualiniuose 
sluoksniuose žinomas, populiarus, vertina
mas, gi tautos laisvės priešų per tris de
šimtmečius nekęstas ir įsiutusiai niekintas.

Nuo praėjusių metų vidurio sveikatai 
ėmus pavojingai šlubuoti, po širdies sune
galavimų jis mirė nuo plaučių užsikimši
mo, beveik savo 65 metų amžiaus sukakties 
išvakarėse. Taigi dar per anksti ir „be rei
kalo“, kaip tik svajojęs ir laukęs, kad pa
sitraukus iš darbovietės galės daugiau lai
ko skirti kai kuriem labiau svarbiem ir 
reikalingiem rašto darbam iš lietuvių re
zistencinės praeities, o taip pat ir pasisaky
mam aktualiais mūsų visuomeninio'darbo 
klausimais.

Stasio Žymanto gyvenimas ir asmenybė 
neįtilptų į laikraštinės korespondencijos rė
mus, o ir mūsų plonuose žurnaluose teisin
gas jo nekrologas nebūtų įmanomas. Jo 
nuotykių turėta per daug, veikla buvo per 
šakota, temų dr idėjų lobis jo paliktuose ra
šiniuose per sudėtingas, idant tatai būtų 
galima išdėstyti ir įvertinti kitaip, negu tik 
storokame veikale. Bet jeigu atsisveikini
mo proga derėtų trumpiausiai suminėti 
nors keletą motyvų, tai man pieštųsi tokie 
Stasio Žymanto asmenybės paveikslo 
brūkšniai: ...

«*»
Mokslo žmogus. Baigęs Vytauto D. Uni

versiteto teisių fakultetą Kaune, akiračiui 
praplėsti metus papildomai gilino studijas 
Paryžiuje ir vėliau, gavęs Rockefellerio sti
pendiją, Harvardo, Čikagos ir Londono uni
versitetuose. Po to, docentas, vėliau teisės 
mokslų profesorius ir teisių fakulteto de
kanas Vilniaus Universitete (ligi jo užda
rymo 1944 m.). Nors pagrindinė jo specia
lybės šaka buvo administracinė teisė, ve
lionis vėliau dar uoliai gilinosi ir tų moks
lų pažangą sekė ypač tarptautinės ir kons
titucinės teisės srityse, tais klausimais ne 
kartą teikdamas savo žinias ir konsultaci
jas centrinėm užsienio lietuvių politinėm 
organizacijom ir Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos šefui min. S. Lozoraičiui.

Praktikas, šalia reguliarių paskaitų stu
dentam, savo specialybės žinias ir pasiruo
šimą S. Ž. labiau ir noriau naudojo ne 
mokslo veikalų rašymui, bet mūsų valsty
binės organizacijos ir reorganizacijos prak
tiniam darbam talkinti, kaip ekspertas ir 
patarėjas įvairiom valstybinėm įstaigom, 
įstatymų projektų parengimo bendradarbis 
Valstybės Taryboje, valstybės tarnautojam 
administracinių kursų lektorius, centrinės 
vyriausybės teisių patarėjas Vilniaus sri
čiai (sostinei 1939 m. grįžus prie Lietuvos), 
laikinosios sukiliminės vyriausybės įgalio
tinis sostinėje (po Birželio sukilimo 1941 
m.).

Visuomenininkas. Nuo pat jaunystės sa

vo simpatijas reiškė demokratinei liberali
nei srovei ir tų nusistatymų nepakeitė visą 
gyvenimą. Bet politinių partijų rungtynėse 
nedalyvavo ir nė vienai jų nepriklausė. Ta
čiau po karo ne tiek ideologiniais, kiek lie
tuvių tautos bendraisiais laisvės interesais, 
ryžosi itin aktyviai įsijungti į Liberalų In
ternacionalo veiklą Europoje, greitai tap
damas visų egzilų liberalų skyriaus sekre
toriumi ir Internacionalo vykdomojo komi
teto nariu ir dalyvaudamas eilėje tos gru
pės konferencijų, kur sumaniai atstovavo 
Baltijos tautų laisvės bylai.

Rezistentas. Be abejo, tai sritis ir vardas, 
su kuriuo S. Ž. ryškiausiai ir nupelnytai 
įsibrėžė ir pasiliks lietuvių tautos laisvės 
kovų istorijoje. Jo paruoštas ir LAF vardu 
paskelbtas atsišaukimas Vilniuje 1941 m. 
birželio 23 d. buvo signalas sėkmingai pra
dėto ir laimėto sukilimo, po kurio jis, kaip 
sukilėlių komiteto pirmininkas, perėmė Vil
niaus miesto ir srities valdymą, kol nacinė 
administracija komitetą nušalino. Vienas iš 
Liet. Laisvės Kovotojų, S. Ž. po to vadovau
ja Vilniaus srities pogrindžio veiklai, lei
džia ir gausiai prirašo tos grupės slaptąją

BRONYS RAILA, Los Angeles, Calif.

spaudą, remia lietuvių tautos vieningos po
litinės vadovybės (Vliko) įsteigimą, veda 
pasitarimus su lenkų ir latvių pogrindžiu, 
po pasitraukimo iš Lietuvos prisideda Vil
kui steigti užsienyje ir ten atstovauja 
LLKS.

Vėlesni jo žygiai, — kaip dalyvavimas 
naujo antikomunistinio Lietuvos -pogrin
džio, Vliko ir BDPS užsienio delegatūrų 
veikloje, palaikymas ryšių su kovojančiais 
Lietuvos partizanais, Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės ir jos žurnalo įsteigimas, 
naujos lietuvių tautinės rezistencinės dok
trinos ir išeivijos dvasinės rekonstrukcijos 
problemų nagrinėjimas bei sprendimai — 
visa tai būtų pernelyg nepaprasto tirštumo 
ir intensyvumo epopėja, kuri ligi šiol dar 
nėra išsamiai aprašyta ir dar ne viskas 
įmanoma atskleisti, bet kur Stasio Žyman
to vaidmuo, dažniausiai viešumoje mažai 
ar visai neregimas, rodysis tarp pačių kū
rybingųjų, veikliųjų ir narsiųjų.

Atskirai palikau dar vieną tos šakotos 
asmenybės bruožą, man asmeniškai geriau
siai pažįstamą, nes artimą ir, gal būt, il
giausiai tautos dėmesyje išliksimą, nes už
miršties dulkių neužtrinamą: — Stasį Žy
mantą, kaip rašto darbininką, laikraštinin
ką, kultūrininką.

Kaip tipiškas Renesanso žmogus, savo 
dvasiniais interesais jis buvo universalus, 
ne vien tik ribotas juristas, valstybinės ir 
administracinės teisės specialistas. Dabar 
ne nuolat jūs sutiksit tokį, kuris domėtųsi 
visokiais lietuvių ir bendrosios kultūros 
klausimais, juos gerai išmanytų, jais gy
ventų, pastoviai sektų jų pažangą, pirktųsi 
ir skaitytų kone visus mūsų žurnalus ir vi
sas geresnes naująsias lietuvių beletristikos 
bei poezijos knygas — išeivių rašytojų ir 
ne kartą anųjų iš anapus. Knygų apžvalgo
se ar kritikose apie mūsų beletristų, poetų 
bei dramaturgų veikalus ne sykį naudo
jausi Žymanto analizėm, patarimais ir 
įkvėpimu. Jis be nuovargio valandų valan
dom galėdavo kalbėti ir gyventi tom te
mom, o jei kada buvo po kitokio darbo nu
vargęs, tai staiga atgimdavo. Dažnai man 
atrodydavo, lyg jis būtų prasilenkęs su pro
fesijos pasirinkimu — toks stiprus ir po il
go dėmesio rezultatų nusimanantis buvo jo 
kultūros, meno, aplamai kūrybos proble

Svaičiojimai ar progų 
išnaudojimas ?

(Diskusinės mintys)

Al. Gimantas

Nėra tai pasiūlymas, nėra ir noras ką 
nors papiktinti ar provokuoti, bet tik ma
žesnės ar didesnės svarstybos, kurių inicia
tyva, neoficiali ir nebūtinai visuotinė, vis 
dėlto yra atvežta privačiai atvykusių lan
kytojų iš sovietinamos Lietuvos. Ar tiesa, 
ar ne, bet okupuotoje Lietuvoje lyg ir pla
čiau diskutuojamos galimybės (realios ar 
tik įsivaizduojamos), kas, kaip ir ar išvis 
Lietuvai ir jos žmonėms būtų geriau poli
tinėj, ekonominėj, kultūrinėj plotmėj, jei, 
tartume, šiandien ten būtų pasiekta Lenki
jos, Vengrijos ar panašių „liaudies demo
kratijų“ būklė.

Fiktyvi ar vis jau šiokia tokia nepriklau
somybė gal ir sudarytų geresnes sąlygas 
valstybingumo ir tautinės savigarbos paki
limui. Jei dabar viskas, visur ir visada yra 
pajungta visasąjunginiams reikalams ir 
naudai, tai anuo atveju, kaip rodo kad ir 
Lenkijos pavyzdys, pastebima vis didesnio 
savarankiškumo ir iniciatyvos, ypač savo 
vidinius reikalus ir problemas sprendžiant. 
Net ir valstybės bei religijos santykius 
svarstant, jų negalima nė lyginti su padėti
mi sovietinamoje Lietuvoje. Tautiniai sim
boliai, kaip himnas ir vėliava, leidžia kiek

mų supratimas.
Šiam mano tvirtinimui, laimei, nestigs 

liudininkų, nes pokariniais (arba vad. 
„tremties“) laikais per daugiau nei pustre
čio dešimtmečio Žymanto plunksnai pri
klausė daug straipsnių užsienio lietuvių 
laikraščiuose ir žurnaluose, kurie ne visi 
buvo tik sausų, aprėžtų politinių, teisinių 
ar vien „vlikinų rietenų“ sausi gelžbetoni
niai svarstymai. Dažnas tų rašinių išsilieja 
daug platesniais akiračiais. Juose apstu 
bendros svarbos lietuvių rezistencijos ir 
dvasios problemų, šen ten aiškiai įgyjančių 
gabaus literato ir stilisto formą.

Turėdamas labai nepalankias bastūno 
gyvenimo sąlygas ir visada itin nelengvas 
m-edžaiginės buities aplinkybes, Stasys Žy
mantas rašto srityje, palyginti, daug pada
rė ir dar daugiau ruošėsi atlikti. Vien tik 
iš tos geresnies dalies, kas buvo spėta ir 
pasiliko, susidarytų didžiai stangrus ir 
prasmingas rinkinys — ne vien, kaip patva
riausias paminklas velioniui, bet ypač kaip 
itin sveikų ir vis tebeaktualių idėjinių di
rektyvų bei sugestijų lobis lietuvių tautos 
laisvės siekimų panoramoje. Būtų neabejo
tinai verta, kad visuomenė ir laisvės kovų 
gyvieji liudininkai sutelktomis lėšomis pa
dėtų įgyvendinti tos rūšies raštų kol kas 
dar dažniausiai „nepelningus“ išleidimus.

***
Būtų gal netaktiška kalbėti apie didu

mą ar mažumą skausmo, su kuriuo paly
dim amžinybėn atsiskiriančius mūsų arti
muosius, draugus ar šiaip žmones. Arti
miesiem ir draugam tas skausmas visada 
yra didelis, tegu ir ne aktoriškai parodo
mas.

Stasio Žymanto netekimas taip pat įti
kino, kaip tokiais atvejais ne tik atsiski
riantis, bet ir pasiliekantieji tartum kilnė- 
ja r taurėja. Velionis buvo ryškus tam tik
rų idėjinių principų, politinės krypties ir 
temperamento reiškėjas, aštriai dalyvavęs 
ne vienose mūsų (kap sakoma) tarpusavio 
kautynėse. Bet prie jo karsto atsisveikini
mo žodžių sakytojai — iš visų sparnų ir 
beveik iš visų patriotinių srovių — visi vie
nodai surado 'bendrą nuoširdaus įvertinimo, 
pagarbos ir tautinės meilės gijų kalbą. Gal 
kiek per vėlai, bet geriau negu niekada. 
Žymantas to užsipelnė savo renesansašku 
humaniškumu ir lietuviškai broliška tole
rancija kitom mūsų rezistencinėm ir poli
tinėm grupėm, kurių pozityvius veikalus 
jis visuomet mokėjo bešališkai vertinti ir 
pagal išgales intelektuališkai remti.

Su juo, kaip anksčiau su Broniu Budgi- 
nu, dar neseniai su Leonu Prapuoleniu, su 
nesuskaitoma grandine laisvės kovų po
grindžio karininkų ir kareivių, kacetų ir 
sibarinių kankinių nueina praeitin labai 
ypatinga mūsų tautinės rezistencijos kar
ta, kuri prieš trisdešimt metų dar buvo jau
nimas. Tai nuostabi, be galo įdomi, viena 
iš pačių gražiausių laisvosios Lietuvos ge
neracijų, tauriai idealistiška, gal savotiška 
ir skirtinga, bet, kaip gyvenimas rodo, tė
vynėje paliksianti įpėdinių. Spėju — ji bus 
atsikartojanti.

Tad prie pagarbos gėlių apsupto karsto 
užbaigdamas atsisveikinimą su savo arti- 
miausu draugu, pridėsiu dar keletą saki
nių trapiai paguodai... Žmonių kūnai, net 
pačių didžiausių, geriausių ir garsiausių, 
virsta ir virs dulkėmis. Bet iš kai kurių 
dulkių ir jų skleistos nemirtingos dvasios 
kūrybinių lobių vieną dieną vėl atgims 
klestėti lietuvių tautos Laisvės Deivė. Tuo 
tarpiuoju rytojumi tvirtai tikėjo Stasys ir 
tam skyrė savo gyvenimą. Tikėkim jam ir 

i mes, idant mūsų buitis be jojo nepasidary- 
• tų tuštesnė.

vienam lenkui, ypač jaunajai bręstančiai 
kartai, didžiuotis savo, kad ir kiek ribotu 
valstybingumu ir išdidžiai kartoti himno 
žodžius „Lenkija dar nežuvo...“ Tuo tarpu 
mūsų himnas „Lietuva tėvyne“ nei moko
mas, nei toleruojamas. Tas pats ir su seną
ja trispalve vėliava.

Vakarų flirtas su Sovietų Sąjunga ir jos 
satelitais R. Europoje, visa toji lyg ir nau
ja kryptis „Gstpolitik“ verčia naują padėtį 
vertinti taip, kaip šiandien yra, o ne taip, 
kaip mes norėtume, kad būtų.

Vašingtonas jau kalba apie pilnutinį Ry
tų Vokietijos pripažinimą, o Europos sau
gumo konferencija (mums dedant į ją pa
čias didžiausias viltis ir pageidavimus ( vie
nu ar kitu būdu, tiesiogiai ar netiesiogiai 
įteisins sovietinę hegemoniją pusėje Euro
pos. Raudonos vėliavos ir toliau plevėsuos 
ne tik Kaliningradu pavadintame Karaliau
čiuje, bet ir Luebecko priemiesčiuose. Tau
tos, paliktos anapus, gyvens ir toliau, ban
dydamos gerinti savąją būklę, naujosios si
tuacijos prieglobsty. Čia daug lems tautinis 
susipratimas, bendrosios nuotaikos, pasy
vumas, rezignacija ar užsidegimas ir aiš
kus noras bei tikslo supratimas, esamos pa
dėties tinkamas įvertinimas.

Prieš eilę metų vienas lietuvis, sovietinis 
pareigūnas Niujorke, kai kuriems mūsiš
kiams įrodinėjo, kad geriau esą priklausyti

„Pasaulio Lietuvių Jaunimas“ (Nr. 1), 
kurį leidžia ir redaguoja lietuviškasis jau
nimas, apie savo uždavinius tarp kitko ra
šo:

„Mes pavergtos tautos neišlaisvinsime, 
bet mes galime bent Lietuvos vardą iškelti. 
Tai nėra idealistinė pažiūra, bet realistinės 
pažiūros įvykdymo galimybė.

Mes skundžiamės, kad mūsų tėvai pasi
metę savų organizacijų karštos veiklos ka
tile, daro viską ne taip, kaip turėtų būti. O 
ką gi mes darome? Kritikuojame, kad visi 
vienas kitą kritikuoja. Skleidžiame „dau
giau darbų — mažiau kalbų“ teoriją, o ir 
mes esame pasimetę kritikos rate ir net ne
ieškome rato galo.

Ar mes galime taip ramiai į visa tai, kas 
dedasi aplink mus, reaguoti? Ar nebūtų 
mums visiems lengviau, jeigu tikrai nič
nieko nebūtų? Įdomu, kas būtų buvę, jei 
nebūtų Jaunimo Kongresų, kurie nuaidi ir 
pasislepia neįvykdytų nutarimų lapuose. 
Jei nebūtų lietuviškų knygų apdulkėjusių, 
neperskaitytų lentynose. Nebūtų lietuviš
kos dainos, kurią mes taip noriai dainuoja
me. Nebūtų lituanistinių mokyklų, kurios 
mus lietuviško žodžio pamoko. Nebūtų tau
tinio šokio, kurio žingsnius mes prakaituo
dami trepsime. Nebūtų Lietuvių Bendruo
menės, kuri bando mus apjungti. Nebūtų 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, kuri 
dirbtų jaunimui, jei jaunimas dirbtų su ja. 
Nebūtų šio žurnalo, kurio puslapiuose atsi
spindėtų jaunimo mintys, užsimojimai, at
likti darbai.

Kas būtų, jei nieko nebūtų? Klausimas 
atsakomas, reikia tik pažvelgti į save.“

Šio rašinio autorė Jūratė tikrai sugebėjo 
pažvelgti į lietuviškąjį gyvenimą atviromis 
akimis ir pamatyti jį tokį, koks iš tikrųjų 
yra.

„Darbininkas“ (Nr. 14) rašo apie dviejų 
JAV laikraščių atsiliepimus ryšium su pri
ėmimu Lietuvos atstovybėje Vasario 16 d. 
proga.

„Kas žiūri, kaip parašė, atkreipia dėmesį 
į rašinio nuotaiką, kuri nejučiom, rafinuo
tai sugestionuoja opiniją. „W. S. Journal“ 
įpina melancholijos dėl viso Lietuvos ir jos 
atstovybių likimo. „W. Post“ įpina tik tik 
nujaučiamos ironijos, kada jis cituoja lie
tuvio „poeziją“ apie balsavimą už Nixoną, 
nors jis dabar tekis nebeatspėjamas.

Atstovybių buvimą ir iškilmes dėl nepri
klausomybės „to krašto, kuris neegzistuo
ja“, vadina „the most curious diplomatic 
exercises“. Kitas laikraštis atstovybių bu
vimą vadina „anomaly of history and a 
product of bigpower politics and the ma
neuvering of the cold war era“.

Straipsnio autorius apgailestauja saky
damas:

„Gaila, bet taip jau yra, kad visa tai tu
rės išnykti — tokia abiejų laikraščių nuo
taika. Ji primena nekrologą, parašytą dar 
nemirusiam, bet pasmerektam mirti“.

Ir baigia:

„Matydamas tokio nekrologo nuotaikas 
anuose rašiniuose, vargiai gali išvengti 
įspūdžio, kad tai ruošimas opinijos tam, kas 
politikos planuotojų bei vykdytojų praktiš
kai daroma. Daroma be pasigarsinimo, pa
laipsniui. Gali ateiti laikai, kad bus reika
linga ir opinijai parodyti, jog tai daroma, 
anot naujausio argumento, „with honor“.

„Drauge“ (Nr. 62) b. kv. išvardina visą 
eilę atliktinų, bet neatliktų darbų. Tarp jų 
jis mini ir Vilniaus 650 metų sukakties mi
nėjimą.

„Šios svarbios sukakties minėjimo reika
lą mes šioje vietoje kėlėme jau pereitų me-

Sovietų Sąjungai, būti jos dalimi ir naudo
tis visomis gėrybėmis, plaukiančiomis iš R. 
Europos kraštų sovietinės imperijos vidun, 
o ne svajoti apie satelitinės valstybės tei
ses. Iš satelitų visada bus čiulpiama ekono
minė nauda. Tas pareigūnas jau senokai at
šauktas, o satelitai vis dar turi aukštesnį 
gyvenimo lygį už Sovietų Sąjungą. Vargu, 
ar šiandien yra palanki situacija pilnai ne
priklausomybei, bet nebūtinai turi būti lai
komi erezija svarstymai, kas ir kaip gali 
būti geriausia tautai nūdieninėje geopoliti
nėje padėtyje.

Nenorint nei pervertinti, nei nedavertinti 
išeivijos rolės, vis dėlto tenka pastebėti, 
kad galutiniai sprendimai- kiekvienu ir vi
sais atvejais turėtų priklausyti tik pačiai 
tautai, likusiai tėvynėje. Išnaudojant visas 
galimybes, ‘derėtų stengtis patirti tikrąsias 
tautos nuotaikas, jokiu būdu nesiskubinant 
su išvadomis ir galimais sprendimais. Yra 
balsų, tvirtinančių, kad Sovietų Sąjunga bū
tų labai patenkinta, jei Vakarai pilnai pri
pažintų visą Pabaltijį neliečiama sovieti
nės įtakos sfera. Baltiečiai savo ruožtu, esą 
sutiktų su lenkiško tipo „demokratija“ Ta
line, Rygoje ir Vilniuje. Bet tai tėra grei
čiausiai nepagrįsta prielaida. Tektų labai 
suabejoti, kad Maskvai net ir toks planas 
būtų priimtinas, nes tai galėtų būti, nors 
ir dar tolimas, bet vis jau pirmasis žingsnis 
eventualios pilnos nepriklausomybės link. 
Kremlius juk turi pakankamai rūpesčio su 
savais satelitais ir be Pabaltijo.

(„Tėv. žib.“) 

tų spalio 4 dieną. Ir vėliau ne kartą apie tai 
užsiminėme. O tačiau tiek mūsų centrinės, 
tiek vietinės organizacijos, net tos, kurios 
specialiai rūpinasi Vilniaus reikalais, liko 
beveik kurčios. Net didžiausios lietuvių ko
lonijos šios sukakties priderančiu būdu ne
paminėjo.

O sukaktis ne eilinė. Nedaugelis pasau
lio miestų gali tokio amželio sukaktimi di
džiuotis. Ji turėjo būti švenčiama š. m. sau
sio 25 dieną, nes tą dieną 1323 metais Di
dysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas pir
mą kartą rašytiniuose istorijos šaltiniuose 
paminėjo mūsų sostinės vardą.

Tačiau pagal susidariusius papročius vi
si šie metai yra jubiliejiniai Vilniaus me
tai. Kai kas galima dar ir šiais metais at
likti. Sakysime, būtų nesunku paruošti ir 
nukalti sukaktuvinį Vilniaus medalį ir jį 
paskleisti tiek lietuvių, tiek svetimtaučių 
tarpe. Galima išleisti gražų Vilniaus pra
eities ir jo vaizdų albumą ir juo pristatyti 
mūsų sostinę laisvajam pasauliui. Dar atsi
rastų pakankamai laiko išleisti metalinių 
Vilniaus ženklelių. Tokiais dalykais ypač 
mėgsta puoštis mūsų jaunimas. Praverstų 
išleisti ir įvairūs popieriniai Vilniaus ženk
leliai, žinoma, ne diletantų, bet tikrų ir ge
rų dailininkų paruošti.

Kūrybingi mūsų dailininkai galėtų nuta
pyti paveikslų Vilniaus istorinės Lietuvos 
temomis ir šių metų gale suruošti kilnoja
mą Vilniaus parodą. Praverstų ir Vilnių 
liečiančios istorinės literatūros bed Vilniaus 
spaudos parodos, iškilmingi sukakties mi
nėjimo aktai.

šios sukakties proga taip pat tektų pa
svarstyti klausimą, ar ne geriau būtų Vil
niaus dieną minėti sausio 25 dieną, kaip 
spalio 9-ąją. Gal būt, gėdinga pastaroji da
ta turėtų užleisti vietą garbingai Gedimino 
dienai?“

LIETUVOJE
RESTAURUOJA BAŽNYČIAS KAUNE

Vatikano radijas, pasiremdamas spaudos 
agentūros žiniomis, praneša, kad valdžios 
lėšomis Kaune yra baigta restauruoti 16 
amžiuje statyta ‘gotiško stiliaus šv. Jurgio 
bažnyčia, ši bažnyčia buvo smarkiai suža
lota II-jo pasaulinio karo metu. Restaura
vimo darbus atliko lietuvių architektai ir 
menininkai. Šiuo metu, sovietų agentūros 
žiniomis, esą restauruojamos dar aštuonios 
katalikų bažnyčios Kaune.

„T. A.“

APIE LIETUVOS „DIZAINĄ“

Tokia tema parašytas straipsnis „Gimta
jame Krašte“ (Nr. 16). Skaitai ir netiki. Iš 
karto net sunku susivokti, kad tai anglų 
kalbos žodis „design“. Oxfordo žodyne jam 
skiriama daug prasmių, ‘bet pati pirmoji — 
„mental plans“, kitaip sakant, projektas. 
„Gimtasis Kraštas“ sako: „Dizainas — in
ternacionalinis menas, jam visur būdingi 
tie patys vertinimo kriterijai“. Tegul ir 
taip, bet ir toks menas vis dėlto gali būti 
lietuviškai apibūdinamas.

Straipsnyje kalbama apie pasižymėjusią 
dizainerę Reginą Gausienę. Štai vienas jos 
pasikalbėjimo sakinys:

— Mano pirmasis didesnis darbas Vil
niaus miesto komunalinio transporto vizua
linės informacijos, autostrados kelio ženk
lai — jau antrasis.

Kiek šitame sakiny svetimžodžių?
Gal mažiau reiktų stebėtis, kai išeiviai 

į savo kalbą svetimų žodžių prikaišioja. Jie 
gyvena svetimam krašte, savos kalbos ne
simoko ir net negirdi, bet Lietuvoje... Jei 
ir toliau bus daroma tokia pažanga, tai mū
sų kalba bus taip „sudizaininta“, kad pri
reiks specialaus žodyno, norint lietuviškai 
susikalbėti.

POPULIARIAUSIAS ŽURNALAS

Lietuvoje iš viso esą išleidžiama 88 laik
raščiai ir 30 žurnalų. Iš visų tų leidinių po
puliariausias — „Tarybinė moteris“. Jos 
spausdinama 369.000 egzempliorių. („Tie
sos“ — 294.000, „Mokslo ir gyvenimo“ — 
180.000).

„SLAPTIEJI“ DOKUMENTAI

„Gimtasis Kraštas“ paskelbė dalį Vytau
to Alseikos atgabentų „slaptų" dokumentų. 
Tai yra seniai mirusio buv. Vliko pirminin
ko A. Trimako laiškai J. Glemžai. Jie dau
giausiai liečia radijo transliacijas ir Eltos 
biuletenius. Kitame numeryje užkabinamas 
Vilkas, išeivių spauda ir kai kurie asme
nys, pav., kun. J. Prunskis.

VIRŠYTAS KEPYKLOS PLANAS

Panevėžio duonos ir pyrago kombinatas 
per pirmąjį metų ketvirtį padidino savo 
darbo našumą 7,5%. Duonos kepėjai pen
kiomis dienomis anksčiau baigė keturių mė
nesių .^produkcijos realizavimo užduotį“, 
Iš šito pranešimo ne visiškai aišku, kas at
sitiko su duonos vartotojais — ar jie paliko 
5 dienas be duonos, ar turėjo valgyti seną 
duoną.
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Europos Lioturiu Krouilui
SĄSKRYDIS SODYBOJE

Jau ir be pranešimų visiems žinoma, kad 
gegužės 26-28 dienomis Sodyboje įvyksta 
tradicinis lietuvių sąskrydis. Sodyba, kaip 
ir kasmet, yra pasiruošusi svečius priimti 
ir aprūpinti.

Sąskrydis pradedamas gegužės 26 d. va
kare šokiais. Gros geras orkestras. Veiks 
barai su gėrimais ir užkandžiais.

Sekmadienį, gegužės 27 d., 11 vai. pamal
dos. Nakvynei bus parūpintos palapinės.

Šių metų sąskrydis vyks Vytauto Kalan
tos tragedijos ženkle.

Visi lietuviai, iš arti ir toli, kviečiami 
sąskridyje dalyvauti.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Vincas Kiuikanauskas — 5,00 sv.

PADIDĖJO ŠEIMA

Nuo gegužės mėnesio pradžios mūsų 
spaustuvėje pradėtas spausdinti Anglijos 
latvių laikraštis „Londonas Aviže“.

VERTINGA KNYGA

Dažnai nusiskundžiama, kad nesą infor
macinės literatūros apie Lietuvą. Šią spra
gą gerokai užkiša neseniai Vilko pastan
gomis ir lėšomis išleistoji knyga „The USSR 
— German Aggression against Lithuania“. 
Šioje 'knygoje sutelkta medžiaga ir doku
mentai, liečią Lietuvos-Sov. Sąjungos san
tykius nuo 1918 metų iki šių dienų. Knygą 
redagavo ir įžangą parašė Bronis J. Kas
ias, Ph. D.

Lietuvių organizacijos ar asmenys, norį 
kuo nors atsidėkoti kitataučiams, susirūpi
nusiems Lietuvos laisvės reikalais ir apie 
tai kalbantiems bei rašantiems, galėtų tą 
knygą padovanoti. Ji taip pat labai tiktų 
miestų ir universitetų bibliotekoms.

Kas norėtų knygą išgyti, prašomi rašyti 
Lietuvių Namams (1, Ladbroke Gdns, Lon
don, W.ll 2PU), kartu prisiunčiant ir pi
nigus. Knygos kaina 6 svarai. Gavus užsa
kymus, jie bus persiųsti į New Yorką lei
dyklai, kuri pasiųs knygas.

LANKĖSI RAŠYTOJAI

Lietuvių Namus aplankė viešnia iš Aus
trijos — rašytoja Irena Joerg-Nauidžiūnai- 
tė. (Jos dvi knygas išleido Nidos Klubas). 
Rašytoją atlydėjo bradfordiškis rašytojas 
kun. J. Kuzmickis-Gailius, buvęs I. Joerg 
kapelionas. Svečius E. Lietuvio redakcijo
je susitiko londoniškiai rašytojai K. Barė- 
nas su žmona ir VI. Šlaitas. Jaukiame po
kalbyje taip pat dalyvavo E. Lietuvio re
daktorius, L. Namų b-vės sekretorius A. 
Pranskūnas ir svečias iš Huddersfieldo V. 
Kalpokas.

LONDONAS
PARAPIJOS IŠVYKA I LIETUVIŲ 

SODYBĄ
Per pavasario „Bank Holiday“ atostogas 

parapijas komitetas rengia išvyką j 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

MANCHESTERIS
SEKMINIŲ PROCESIJOS

Kiekvienais metais per Sekmines Man- 
chesterio R. katalikai ruošia metines pro- 
cesijas-eisenas centrinėmis miesto gatvė
mis. Jose dalyvauja apie 24 parapijos, be 
to. dar prisideda lenkai, ukrainiečiai ir ita
lai. Šiose gražiose procesijose 1951-1953 m. 
dalyvavo ir lietuviai, vadovaujami kun. J. 
Steponaičio. Šiais metais sukanka 200 me
tų, kai Manchesteryje buvo pašventinta 
pirmoji R. katalikų bažnyčia — St. Chadis. 
šitas įvykis kaip tik ir bus šiais metais per 
Sekmines iškilmingai paminėtas. Minėji
mas prasidės iškilmingomis pamaldomis 
šv. Tado bažnyčioje. Jose yra pakviesti da
lyvauti ir lietuviai. Į iškilmes atvyksta 
Westminsferio kardinolas J. E. J. Heenan. 
Apaštališkojo Sosto delegatas arkivyskupas 
J. E. D. Enrici ir keletas vyskupų. Man- 
chesterio lietuvių bažnytirtis komitetas 
kviečia visus iš arti ir toli į šias iškilmes 
atvykti ir dalyvauti eisenose. Moterys ir 
mergaitės kviečiamos atvykti su tautiniais

Luciją Vikanytę, 

susižiedavusią su 
Peter Greenwood, 

sveikina ir linki geriausios kloties

Šv. Onos Draugija

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Į STOVYKLĄ

Autobusas į skautų stovyklą Lietuvių So
dyboje iš Mančesterio (nuo Lietuvių klubo, 
121, ivuaaieton Hd.) išvyKsta liepos 28 d., 
šeštadieni, 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. Masiauskui ar 
A. Gerdžiūnui.

Stovyklos vadovybė

Į jubiliejinę Lietuvių Skautijos 55 metų 
suiKaKtuvinę 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

JUBILIEJINĖ STOVYKLA
Rajono Skautų Vadovybė

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.

SAVAITGALIO STOVYKLĖLĖ 
MANČESTERYJE

Balandžio 27-29 d. d. Mančesterio lietu
vių .klubo patalpose ir aikštelėje buvo ber
niukų savaitgalio stovyklėlė, į kurią susi
rinko gausus būrelis skautų iš Derby, 
Leeds, Huddersfieldo, Mayfieldo, Štoko ir 
Mančesterio vienetas.

Penktadienio vakare, atvykę vadovai su 
Mančesterio draugininku ps. A. Jakimavi
čium ir ps. Gerdžiūnu bei virėja v. s. si. I. 
Gerdžiūniene iškėlė trispalvę. Po to atvyko 
si. V. Zinkus, psl. A. Silnickas, A. Dargys 
ir, gal vėliausiai, v. s. J. Maslausikas su sū
num.

Stovyklėlei vadovavo ps. A. Jakimavi
čius, jo pavaduotojas si. V. Zinkus. Maiti
no v. s. si. I. Gerdžiūnienė. Instruktoriai: 
v. s. J. Maslauskas ir ps. A. Gerdžiūnas. 
Programa graži ir plati.

šeštadienį vyko mankšta, vėliavos pakė
limas, inspekcija, išvyka skautiškais kelio
nės ženklais, kiaušinių marginimas, pieši
mas, mazgų rišimai, skautiškos programos, 
pašnekesiai ir žaidimai ilki vėlyvo vakaro. 
Vakare į aikštelę atvyko gausus būrelis or
ganizacijų atstovų, rėmėjų, tėvelių ir vie
neto dvasios vadovas kun. V. Kamaitis. 
Įsakymai, malda ir Himnas. Vyresnieji 
broliai dalyvavo jaunimo pasilinksminime, 
jaunesnieji tęsė toliau skautišką progra
mą iki poilsio. Sekmadienio ryte, po mankš
tos, vėliavų pakėlimo, inspekcijos ir pusry
čių, visi uniformuoti nuvyko į pamaldas. 
Po jų v. si. J. Maslauskas pravedė pašneke
sius, skautiškų specialybių pratimus ir eg
zaminus.

Ketvirtą vai. atvyko ir sesių vienetas Ta 
proga V. Zinkus ir A. Motuzą pakelti į skil- 
tininko laipsnius, A. Silnickas į paskiltinin- 
ko.

R. Rimeikis, R. Navackas ir P. Maslaus
kas išlaikė bent po dvi jaunesniojo skauto 
specialybes. Jiems įteikti specialybių ženk
lai. P. Maslauskas davė jaunesniojo Skauto 
įžodį. Jam. kaklaraištį užrišo LSB V-jos 
Vietininkas ps. A. Gerdžiūnas, gerojo dar
belio mazgelį ps. A. Jakimavičius.

V. s. J. Maslauskas džiaugėsi, matydamas 
gausiai susirinkusius seses ir brolius, o taip 
pat rėmėjus, tėvelius, organizacijų atstovus 
ir ypačiai skautišką veiklą remiančią „Ra
movės“ organizaciją ir jos vadovą Kazi
mierą Murauską. Apibūdinęs K. Murausko 
nuopelnus lietuvybei ir nuoširdžią paramą 
skautų sąjūdžiui, prisegė jam LSS 50 metų 
sukakties rėmėjo ženklą, žodį į skautus ta
rė Klubo pirm, ir vienetų tėvų komiteto 
pirm. V. Bernatavičius ir K. Murauskas. 
Skautai atsidėkojo katutėmis ir skautišku 
šūkiu. V. s. si. I. Gerdžiūnienei visi stovyk
los dalyviai išreiškė skautišką padėką už 
Skanų maitinimą. Po Maldos ir Himno nu
leista trispalvė. Iki pasimatymo skautų sto
vykloje.

Dalyvis

mokydamas naujokus. Vėliau ilgą laiką 
tarnavo pasienio policijoje. Paskutinio ka
ro metu įstojo į gen. Plechavičiaus dalinį 
ir kario uniformoje atsidūrė Vokietijoje.

Atvažiavęs į Angliją, gyveno Manches
teryje, vėliau Hudcierstieide, o senatvėje — 
Brighaus'o senelių prieglaudoje. Balandžio 
30 d. po gedulingų pamaldų Huddersfieldo 
St. Josephs bažnyčioje buvo palydėtas į 
Kapines.

Amžiną atilsį!

PAMINKLO ŠVENTINIMAS

Huddersfieldo lietuviai, pagerbdami 
šviesų a. a. Vinco Zieniaus asmenį, savo 
aukomis pastatydino velioniui paminklą. 
Paminklą pašventino kun. J. Kuzmickis 
birželio 16 d., 4 vai. p. p. Velionio draugai 
bei pažįstami kviečiami tą dieną susirinkti 
Huddersfieldo kapinėse pasimelsti už jo 
sielą. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 
Bradfordo St. Ann's bažnyčioje birželio 17 
d.

J. K-is

STOKE-ON-TRENT
IR VĖL GERAI

Si neskaitlinga anglimis atmiešta lietu
vių kolonija, pasklidusi po plačią penkių 
miestų apylinkę, š. m. gegužės 5 d., DBLS 
skyriaus rūpesčiu surengė šaunų motinoms 
pagerbti minėjimą.

Tunstalio Sneyd Arms Hotelid jauki ir 
nemaža salė prigužėjo pilna svečių ir vie
tinių. Atvyko kun. S. Matulis, atsivežda- 
mas įdomų svečią P. V. Dzidoliką. įdomu 
tai, kad gimęs ir užaugęs Škotijoje, neuž
miršo lietuvių kalbos ir laiko save lietu
viu. Atitarnavęs keturis metus anglų ka
riuomenėje, dabar vadovauja šv. Cecilijos 
chorui ir yra vietos bažnyčios vargoninin
ku. Nuo 1967 metų jau keturis kartus ap
lankė gimines Lietuvoje. Atvyko ir arti
mas kaimynas, Mančesterio Ramovėnų 
pirm. K. Murauskas su draugais.

Minėjimas praėjo įdomiai, sklandžiai ir 
turiningai. Kun. S. Matulis, pasakęs trum
pą įžangą apie motinos dienos reikšmę, pa
kvietė P. V. Dzidoliką tarti žodį. Svečias 
šiltai, įtikinančiai įrodinėjo, kad tik moti
nos dėka šeimos išlaiko kalbą ir papročius, 
kurie riša visą tautą. Į kalbą gražiai pynė 
seną lietuvišką dainą „Tėvynė Lietuva“. 
P. V. Dzidolikas gali didžiuotis savo sod
riu ir skambiu baritonu, nes tą seną, pui
kią dainą išpildė taip jautriai, kad net iš
šaukė ašaras. Tikrai malonus skotas-lietu- 
vis.

Po to pasirodė jaunieji: Roma Vencai- 
tytė, Antanas Dangis ir Romas Puodžiū
nas padeklamavo gražų pluoštą eilėraščių, 
o Kęstutis A., pats suraizgęs, ar iš tėvo pa
siskolinęs, prabilo į mišrią publiką taip:

Be mamos kaip be saulės, 
Be mamos būtų mums baisu. 
Be mamos nėra meilės, 
Be mamos šalta ir tamsu.

Mes mylim mamą, kol maži, 
Nes ji mums dar naudinga. 
Paskui pamirštam pamaži. 
Gal jau nereikalinga?!

We don't need you any more,
So, why bother?
But when the crash or troubles come
We pray to God, we call for Mother!..

Baigdamas skyriaus pirm. P. Dudėnas 
širdingai padėkojo svečiams bei kalbėto
jams ir pakvietė sugiedoti Tautos Himną.

Skanius bei sočius užkandžius paruošė ir 
visus pavaišino dvi skyriaus kruopščios bi
tutės I. Petronienė ir O. Vencaitienė. Jos 
taip pat sutvarkė ir organizavo loteriją. 
Vakaras tikrai praslinko jaukioje, linksmo
je ir lietuviškomis dainomis pamarginto
je nuotaikoje.

Gegužės mėn. 6 d. kun. S. Matulis pa
krikštijo buvusio saleziečio auklėtinio Juo
zo Repšio vaikučius. Per pamaldas P. V. 
Dzidolikas gražiai pagrojo vargonais ir pa
giedojo solo. Po minėjimų ir pamaldų pas 
Repšius (senelius) buvo krikštynų vaišės, 
kuriose tik gulbės pieno 'betrūko.

V. A.

DERBY
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

LIET. SODYBA
PALIKO SODYBĄ

Iš L. Sodybos pasitraukė daugelį metų 
ten dirbusi Elena Bliūdžiūtė.

REMONTUOJAMAS BASEINAS IR 
VIRTUVĖ

Maudymosi baseinas Sodyboje pagrindi
nai remontuojamas ir atnaujinamas. Tiki
masi atnaujinimo darbus užbaigti iki pa
vasarinio sąskrydžio.

Taip pat modernizuojama Sodybos vir
tuvė — įvedami elektriniai virimo įrengi
mai.

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. Jalovečkas, 
Bažnytinio komiteto sekretorius

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

BRADFORDAS
MOTINOS PAGERBIMAS

Gegužės 6 d. Bradfordo ir apylinkės lie
tuviai gražiai pagerbė savo gyvas ir miru
sias motinas. Susirinkę į bažnyčią, išklau
sė specialių Mišių, kurių metu kun. kape
lionas išryškino Jėzaus Motinos Marijos 
dorybes: nusižeminimą, ryžtą, valingumą, 
Dievo valios vykdymą, pasiliekant savo 
Sūnaus šešėlyje. Pabaigoje visi sugiedojo 
„Marija, Marija“ giesmę.

Po pietų Vyties klube buvo pagerbtos 
motinos jaukiu susibūrimu, kurį atidarė 
pirm. St. Grybas. Paskaitą apie motiną 
tarp dviejų aušrų skaitė kun. J. Kuzmic- 
kis. Priminęs motinystės pašaukimą, kurį 
mūsų moterys iš j aute instinktu nepriklau
somo gyvenimo metu, iškėlė lietuvės mo
tinos svarbią misiją tėvynėje ir tremtyje, 
ugdant lietuvišką sielą labai painiose są
lygose. Po paskaitos jaunutės skautės ap
dovanojo visas motinas ir moteris gyvų gė
lių žiedais.

Meninę dalį entuziastiškai išpildė Man
chesterio jaunutės skautės. Gražiai įsijau- 
tusios padainavo „Oi atsimenu“, „Pas mo
čiutę augau“ ir „Kas bus, močiute“, pa- 
įvairindamos keliais motinai skirtais eilė
raščiais. Skautų • vadovė I. Gerdžiūnienė 
pasveikino jų ir visų skautų vardu susi
rinkusias motinas.

Po minėjimo motinos buvo pakviestos 
vaišių. Visoms 'besikalbant, J. Traškienė 
'perskaitė skautų vadeivos Maslausko pui
kų laišką, sveikinantį motinas ir iškelian
tį jų gražią paskirtį. Visus nustebino skau
tė Barauskaitė, perskaičiusi anglų kalba 
parašytą referatėlį apie motinystę.

J. K-is

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

HUDDERSFIELDAS

MIRĖ M. ALIŠAUSKAS

Balandžio 21 d. mirė Motiejus Ališaus
kas, kilme vilnietis. Gimęs 1898 m., paau
gęs stojo savanoriu į besikuriančią kariuo
menę ir joje išbuvo apie dešimt metų, ap

Prieš 25 metus
Britanijos Lietuvis, 1948. 5. 14

* Anglai kraustosi iš Palestinos. Jie val
dė ją mandatų teisėmis, bet dabar perduo
da specialiai sudarytai komisijai. Kraš
te vyksta kovos. Žydai skelbia nepriklauso
mą Izraelio valstybę.

* J. Daigelis spausdina eilėraštį „Poezija 
svetimuose laukuose“. Jis apibūdina visų 
„DP“ pirmąsias dienas Anglijoj.

Ir prie manęs tuomet prieina dirvos
ponas.

„You work“, jis sako man su šypsniu gan 
piktu.

Ir vėl lenkiuos. Ir gelia nugarą ir šoną, 
Ir bulves vėl žemyn daigais metu...
* Londono lietuviai dramos mėgėjai re

petuoja komediją „Geniau vėliau, nei nie
kad“.

* Siuntinėjami loterijos bilietai „Britani
jos Lietuviui“ paremti.

* Ministeris B. K. Balutis informuoja lie
tuvius, kodėl užsitęsia Vokietijoje paliktų 
šeimų atgabenimas.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

NOTTINGHAME — gegužės 27 d., 11.15 
vai., Liet, židinyje.'

MANCHESTER — gegužės 27 d., 11 vai.
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

ŠOKIŲ FESTIVALIS

Šių metų gegužės mėn. 20 d., 3 vai. po 
pietų įvyksta

TARPTAUTINIS TAUTINIŲ ŠOKIŲ
FESTIVALIS

Kodak Hali, Kodak Ltd., Headstone Drive. 
Harrow, Middx, (požeminė stotis — North 
Harrow, Metropolitan Line, 20 min. nuo 
Baker Str.).

Programa bus filmuojama, nes norima 
padaryti šio Tautinių Šokių Festivalio fil
mas.

Londono lietuvių šeštadieninės mokyklos 
tautinių šokių grupė taip pat yra pakvies
ta festivaly dalyvauti.

Dovydas Livingstonas
Gegužės 1 d. suėjo 100 metų, kai mirė 

vienas iš didžiausių žmonijos keliautojų- 
tyrinėtojų Dovydas Livingstonas (David 
Livingstone, 1813-1873).

Šitoji diena buvo iškilmingai paminėta 
Škotijoje, ypač jo gimtajame Blantyre (La
narkshire). Specialus minėjimas įvyko 
Westminsterio abatijoje, kur Livingstonas 
palaidotas, ir Zambijoje (Afrikoje), kur jis 
mirė. Anglijos paštas jo mirties sukakčiai 
paminėti išleido specialų pašto ženklą, o 
BBC televizija pastatė Nilo ieškotojų dra
mą, kurioje Livingstonas taip pat pasirodo.

D. Livingstonas jau iš mažens buvo lin
kęs į keliones. Pasimokęs Glasgowe teolo
gijos ir medicinos, 1840 m. išvyko į škotų 
misijų stotį Afrikoje. Vedęs misijų vedėjo 
Moffato dukterį, kartu su ja pasileido į ne
žinomus ir jokio europiečio nelankytus 
šiaurės Afrikos plotus. Šioje kelionėje jis 
atrado Zambezi upę, ištyrė Kalahari dyku
mą ir surado Viktorijos krioklį (1855 m.).

Kiek pabuvęs Anglijoje ir aprašęs savo 
atradimus, vėl leidos į Afriką. Keliaudamas 
po rytinę ir vidurinę jos dalį, aptiko Njasos 
ir Čilvos ežerus ir Ruvumos upę.

Savo kelionėse Livingstonas susipažino 
su Afrikos gyventojais, susidraugavo ir pa
milo juos. Grįžęs antrą kartą į Angliją, 
parašė 'knygą, kurioje griežtai pasisakė 
prieš vergų prekybą. Tai buvo vienas pir
mųjų europiečių, aktyviai užstojęs vergus 
ir pasmerkęs jų pardavinėjimą.

Trečioje kelionėje jis pasiryžo surasti Ni
lo versmes. Keletą metų buvo visiškai din
gęs. Pasirodo, buvo patekęs į kanibalų gy
venamus plotus, esančius į šiaurės rytus 
nuo Tanganikos ežero. Amerikiečio žurna
listo surastas, jis vistiek nenurimo ir leido
si į naują paskutinę ekspediciją, iš kurios 
nebesugrįžo.

Gyvendamas kartu su afrikiečiais, jis bu
vo jų mokytojas, kunigas ir gydytojas. Anot 
vieno anglų rašytojo, Livingstonas buvo 
tarsi Viktorijos laikotarpio šv. Jonas Krikš
tytojas. Vienui vienas Afrikos tyruose jis 
skelbė svetimos rasės žmonėms taiką Ir 
meilę. Užtat pamilo jį Afrikos negrai ir pa
darė beveik legendaniniu šventuoju ir kan
kiniu.

Iš tikrųjų jis ir buvo ano meto kankinys: 
nors ir sunkiai sirgdamas, nepaliko savo 
pamiltųjų afrikiečių, su jais kartu kentėjo 
ir jų globoje apleido šį pasaulį. Mirė Li
vingstonas viename negrų kaimelyje. Jo 
širdis buvo palaidota prie medžio, po ku
riuo jis mirė, o kūnas atgabentas į Zanzi- 
barą. Vėliau palaikai buvo pervežti į Ang
liją ir iškilmingai palaidoti Westminsterio 
abatijoje.

Livingstonui pagerbti Londone pastaty
tas paminklas, o Afrikoje jo vardu pava
dinti kalnai ir Kongo žemupio kriokliai.

J. Baltm.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Š. m. pirmąjį ATI kolektyvas padirbėjo 

neblogai. Tačiau kartu su tuo pasitaikė 
faktų, ardžiusių darbo drausmę bei žemi
nusių darbo našumą.

K. Č. vežė neapibilietuotą bagažą, nors 
pinigus paėmė. I. 15 d. ji vėl bando pasi
pelnyti, veždama du keleivius trumpesnės 
vertės bilietais.

Š. m. I. 11 d. K. A. nesilaikė grafiko, 13 
min. grįždamas pirmiau jo“.

(Iš įsakymo)
***

„Vykstantieji į stojamųjų egzaminų vie
tą aprūpinami kelionės dokumentais su 
bendrabučiu į abu galus“.

(Neredaguotas Skelbimas)
**•

„Aš su lengvu automobiliu važiavau kol
ūkio ribomis ir buvau autoinspektorių su
stabdytas. Jiems reikalaujant parodžiau 
vairuotojo pažymėjimą, kurį buvau pali
kęs namuose ir atsisveikinau visai nebėg
damas, nes neturėjau laiko šnekėtis“.

(Iš pasiaiškinimo)
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