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Trėmimų dienos
Jeigu šiandien apklaustume po antrojo 

pasaulinio karo visame pasauly išsiblaškiu
sius lietuvius, kodėl jie paliko tėvynę, tai 
didžiulė dauguma, tur būt, atsakytų — to
dėl, kad matė ir išgyveno 1941 metų birže
lio trėmimus. Ir dabar, po 32 metų, tų trė
mimų vaizdai, kaip gyvi, tebestovi akyse. 
Ir šiandien dar ne vienam prisisapnuoja 
žiauraus šypsnio iškreiptas mongolo veidas, 
stebintis ašarose paplūdusius nekaltus žmo
nes. Prisisapnuoja jo rankose laikomas ru
siškas šautuvas, kuri jis nebūtų suabejojęs 
pavartoti, jeigu tik būtų bandęs pabėgti 
koks vyras, moteris ar vaikas. Ar suprato 
azijatas lietuvių tautos naikinimo tragedi
ją — nežinia.

Svetimi svetimiausi žmonės, jėga užėmę 
niekuo jiems neužkliuvusį kraštą, ėmė 
persekioti ir naikinti to krašto nekaltus, 
beginklius gyventojus. Už ką? Kodėl? Tur 
būt tik todėl, kad istorija lėmė lietuvių 
tautai sustot prie gintarinio Baltijos kran
to, ant didžiojo karo tako. Ant tako, kuriuo 
galingieji kaimynai žygiavo vienas kito pa
vergti arba sunaikinti.

Ištisus šimtmečius lietuvių tauta savo 
krauju mokėjo už teisę gyventi prie Balti
jos jūros. Per amžius jie kovėsi su skaitlin- 
gesniais priešais ir laimėjo arba žuvo. Bet 
šitokios dvidešimtojo amžiaus apgaulės, to
kio smurto, kuris buvo apvainikuotas bai
siojo birželio trėmimais, lietuvių tauta dar 
nebuvo išgyvenusi. Trojos arkliu įžengusi į 
Lietuvą, raudonoji armija niekada nebus 
apvalyta nuo šitos gėdos.

Gal kada istorija atleis dviem kruvi
niem diktatoriams už jų baisius žygius, nes 
jie buvo paskelbę vienas kitam karą. Gal 
žydai pamirš savo kruvinas skriaudas, nes 
jie laimėjo pažadėtąją žemę. Bet ar gali už
miršti lietuviai ir kiti pabaltiečiai savo bro
lius ir seseris, savo tėvus ir savo tautos 
vaikus (be jokio pasigailėjimo ištremtus į 
Sibiro tundras iš savo pavergtos tėvynės? 
Ar gali užmiršti tėvynę ir joje esančius ar
timuosius, neturinčius net tiek laisvės, kad 
galėtų savuosius kada norėdami aplankyti?

Šią savaitę minime to baisiojo birželio 
32-ras sukaktuves. Minime tą baisųjį koš
marą, kuris daugiau ar mažiau palietė 
kiekvieną lietuvį ar kiekvieno lietuvio šei
mą. Ir tai yra vienas iš tų minėjimų, su 
kuriuo negali būti apsilenkta. Nedaug yra 
atvykę liudyti į laisvąjį pasaulį iš tų, kurie 
praėjo skausmingąjį trėmimų žygį. Sparčiai 
mažėja eilės ir tų, kurie savo akimis matė 
vagonuose užkaltus alpstančus brolius ir 
girdėjo jų pagalbos šauksmą. Todėl šių mi
nėjimų pagrindinė prasmė yra apsakyti 
jaunesniajai lietuvių ir kitataučių kartai, 
koks baisus siaubas siautė dvidešimtojo 
amžiaus viduryje ir kad to siaubo grėsmė 
dar nėra praėjusi.

KODĖL JIS SKUBA ?
Kai Chruščiovas 1959 m. lankė JAV, jis 

grasino palaidoti kapitalizmą ir visus pada
ryti komunistais. Tačiau Brežnevas pama
tė, kad kapitalizmo laidotuvės dar labai to
li ir kad jos daugiau graso pačiai Sovietų 
Sąjungai negu kapitalistiniams kraštams. 
Todėl, vykdamas į JAV, Brežnevas turi vi
sai kitus tikslus, negu turėjo Chruščiovas. 
Tuos tikslus labai gražiai išryškina „The 
Daily Telegraph“ politinis komentatorius 
David Floyd.

Brežnevas šiuo metu nėra suinteresuotas 
JAV politika, )bet tiktai jos pramone ir 
technika. Jis žino, kad šiuo metu preziden
tas Nixonas yra silpnas politinėje pozici
joje, 'bet stiprus ekonominėje. Brežnevo rei
kalai yra visiškai priešingi. Todėl jis ir 
skuba į JAV kaip tik dabar, kad iš skan
dalais nusilpninto prezidento galėtų dau
giau išsiderėti lengvatų dar vis labai silp
nam ir atsilikusiam Sov. Sąjungos ūkiui.

Kodėl, nežiūrint didžiausių pastangų, so
vietų ūkis yra nepajėgus išvystyti kraštui 
reikalingos pramonės? Priežasčių nurodo
ma daug, pvz., griežta centrinė kontrolė, 
politinė diktatūra, asmeninės iniciatyvos 
stoka ir t. t. Bet pagrindinė priežastis yra 
ta, kad sovietų darbininkas per tą patį lai
ką pasiekia tik 40% JAV darbininko pro
dukcijos. Priemonių darbininko produkci
jai pakelti esama keletas: geresnė vadovy
bė, geresnis planavimas, didesnė iniciaty
va ir geresnė technologija. Beveik visas 
priemones jau pabandęs, Brežnevas sustojo 
prie paskutiniosios — technologijos. Jis no
ri nepajėgų Sov. Sąjungos darbininką ap-

Kun. V. KAMAIČIUI,

Jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba ir nariai

KOSMONAUTŲ ŽYGIAI PLOJIMAS SOLO

Sovietų Sąjungoje paskelbti astronautų 
vardai, kurie 1975 m. kartu su amerikiečių 
įgulomis „Sojuz“ ir „Apollo“ kosminiais lai
vais skris į erdves. Pirmoji sovietų dveju
kė yra Leonovas ir Kubasovas.

Pasikėlę atskirai, šie laivai erdvėje susi
jungs ir abi įgulos per dvi dienas siųs į že
mę savo stebėjimų rezultatus.

Amerikiečių kosmonautų vadu esąs pa
skirtas brigados generolas T. P. Stafordas.

KITAIS METAIS...

Graikų pulkininkai, nuvertę karalių, jau 
6 metai diktatūriniu būdu valdo kraštą. 
Jie dažnai kartoja, kad kitais metais bus 
rinkimai į parlamentą, kitais metais bus 
krašte įvesta demokratinė santvarka. Bet 
tie kiti metai iki šiol vis dar neatėjo.

Dabar jie padarė karalių atpirkimo ožiu, 
įtardami, kad jis vadovavęs nepatenkin
toms, komunistiškai orientuotoms politi
nėms grupėms. Ypačiai jie kaltina karalių 
bendradarbiavus su karo laivyno karinin
kais, bandžiusiais nuversti pulkininkų val
džią. Dabar krašte vyksta naujas valymas. 
Daug karininkų areštuota. Monarchija pa
naikinta, karaliui uždrausta sugrįžti. Bet 
ar tuo būdu bus išspręstos pulkininkų dik
tatūros problemos, pamatysime kitais me
tais.

ISLAY SALA

I vakarus nuo Škotijos esančiame Hebri- 
dų salyne viena salelė vadinasi Islay sala. 
Jos ilgis 25 mylios, plotis — 19 mylių. Gy
ventojų — 4.000. Tačiau ši sala-nykštukas 
skaitoma viena turtingiausių salų pasauly
je. Joje yra 8 whisky degtinės bravorai, pa
gaminą 4,5 mil. galonų whisky per metus. 
Kiekvienam gyventojui tenka po 15.000 
svarų vertės garsiojo škotų gėrimo.

Visi tie bravorai gamina garsųjį salyklo 
whisky, kuris tik po 8 metų nokimo prade
damas naudoti maišymui, t. y. ruošimui 
mums įprasto gerti whisky. Paskutiniais 
metais Islay bravorai pradėjo parduoti ir 
gerą salyklos whisky, daugelio nuomone 
pralenkiantį konjaką. Praėjusiais metais 
Bowmore gamykla jo pardavė 400 tūkstan
čių butelių.

rūpinti tokia pat modemiška technika ir 
žinojimu, kokia yra aprūpintas JAV dar
bininkas. Todėl jis ir vyksta pas preziden
tą Nixoną dėl tos techniškos pagalbos pa
siderėti.

Sovietiniai planuotojai, belenktyniauda- 
mi vienas su kitu, pridaro visokių nesąmo
nių, dėl kurių kenčia viso krašto ūkis. Taip 
pvz., Sibire prie Angaros upės jie suplana
vo ir 1974 m. baigs statyti milžinišką hyd
ro elektrinę stotį. Tuo tarpu visoje apylin
kėje nėra nei vienos pramonės įmonės, ku
ri galėtų ta elektros energija naudotis. 
Hydro elektros stotis lauks daug metų, kol 
bus suplanuota ir pastatyta rajoninė pra
monė.

Nežinia, ar dėl politinės sistemos, ar ne
sugebėjimo, rusai po antrojo pasaul. karo 
nebuvo pirmieji nei vienoje iš labiausiai 
pažengusių technikos sričių, kaip pvz., 
branduolinė energija, plastika, kompiute
riai ir kt. Jie ir šiandien turi dar mažiau 
kompiuterių negu D. Britanija.

Visus šituos dalykus Brežnevas nori at
sigabenti iš Vakarų, daugiausia iš JAV. 
Bet jie kaštuoja dolerius, kurių sovietai 
neturi. Jų vietoje jie siūlo savo milžiniškas 
žaliavas, daugiausia alyvą ir dujas, esan
čias tolimose Sibiro tundrose. Amerikos 
kapitalas gali tas žaliavas išnaudoti ir par
sigabenti. Vien tik už suplanuotą dujų tie
kimą iš Nadymo į Murmansko uostą (2.000 
mylių) JAV turėtų per 25 metus išleisti 
18.000 milijonų svarų, šitokiam bizniui da
ryti reikia JAV vyriausybės sutikimo. Brež
nevas atvyksta to sutikimo išsiderėti.

įsileidus į didelio masto ekonominius ir 
techniškus mainus, JAV politikai galvoja, 
Sovietų Sąjunga atsisakys nuo politinių ir 
ideologinių užmačių. Bet šitoje srity jie la
bai klysta. Laimėtojais čia išeis sovietai. 
Jie dabar yra stipriai konsolidavę savo re
žimą viduje, kietai laiko rankoje Rytų Eu
ropos satelitų vadžias ir labai energingai 
plečia savo įtaką Artimuose ir Tolimuose

Brežnevui atsisveikinant, per paskutinius 
pietus Vokietijos kancleris Brandt paskai
tė laiško ištrauką iš Rusijoj žuvusio vokie
čių kareivio laiško. Jame kareivis apgailes
tavo baisius karo padarinius Rusijoje ir 
reiškė pageidavimą vieną dieną susitikti su 
rusais, kaip draugais. Brežnevas buvo su
jaudintas ir keletą sekundžių reiškė savo 
pasitenkinimą solo plojimu.

LEDO KALNŲ KELIONĖ

JAV žurnalas „Science and Public 
Affairs“ rašo, kad pigiausias nesūraus van
dens patiekimas sausiems kontinentams 
būtų ledo kalnų atgabenimas. Skaičiuoja
ma, kad vienas galingas vilkikas galėtų pa
vežti ledo kalną 6,5 mylios ilgio, 1,5 mylios 
pločio ir 800 pėdų storio. Su juo būtų gali
ma sudrėkinti 126 kv. mylių plotą (2 kart 
didesnį už Valiją).

Ledo kalno kelionė būtų ilga, bet pelnin
ga. Vilkikas keliautų tik pusę mylios per 
valandą. Kelionė iš Antanktikos į vakarinę 
Australiją užtruktų vienus metus.

Žurnalas pabrėžia, kad tik didelių kalnų 
gabenimas galėtų būti pelningas.

LENKIJOS ARISTOKRATAI

Lenkijoj leidžiamas žurnalas „Polityka“ 
įsidėjo keletą straipsnių apie buvusių Len
kijos didikų šeimas. Suminėtos bent šešios 
Lenkijos princų ir grafų šeimynos, kurios 
nors ir viską praradusios, bet esančios išti
kimos dabartiniam režimui. Kai kurie tų 
šeimų nariai net apdovanoti komunistiniais 
ordinais.

Paminėtas didikas Pawlikowskis, 1970 m. 
miręs Londone, bet palaidotas Lenkijoj. Į 
laidotuves Zakopanėje buvę atvykę 200 
valstiečių iš buvusių jo dvarų prie Prze- 
myslio. Jie keliavę net 250 mylių.

Deja, „Polityka“ susilaukė už savo „ne
atsakingus ir klaidinančius straipsnius“ 
viešo partijos papeikimo.

Pranešimas
DBLS-gos suvažiavime Londone nutarta 

kasmet rengti vieną didelį bendrą lietuvių 
parengimą Anglijoje. Taip pat nutarta pir
mą tokį parengimą rengti Bradforde.

Tokiam parengimui reikia visiems iš 
anksto ruoštis, todėl dabar pranešame:

Parengimas bus rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
gražioje ir didelėje salėje Victoria Hali, 
Shipley, apie pora mylių nuo Bradford© 
centro. Kadangi data artimai sutampa su 
rugsėjo 8, tai parengimas ir bus kaip Tau
tos šventės minėjimas.

Numatoma trumpas įžanginis žodis ir 
meninė dalis. Jau pakviestas labai retas 
svečias Šv. Cecilijos choras iš Škotijos ir 
mielai sutiko atvykti.

Kadangi šis minėjimas mūsų visų ben
dras, tai maloniai prašomos visos mūsų 
meninės pajėgos, kurios norėtu ir galėtų 
nors trumpai papildyti meninę programą. 
Dainininkai ir taut, šokių šokėjų grupės la
bai pageidautinos. Norintieji dalyvauti, 
prašome nedelsiant pranešti rengėjams.

Linksmajai daliai — šokiams gros labai 
geras orkestras. Bus savas baras, užkan
džiai ir karštos kavutės.

Pradžia 5 vai. vak.
Skyrių ir organizacijų vadovybės jau da

bar prašomos pradėti organizuoti ekskur
sijas. Bus laukiami visi grupėmis ii- pavie
niai. Atsiminkime, rugsėjo 22 d. visi susi
tinkame Bradforde!

Rengėjai: DBLS-gos Bradforde skyrius

Vyties klubas

Rytuose. Vienintelis dalykas, kurio jiems 
dar trūksta, yra technologinė pagalba. Da
bar kaip tik yra pats geriausias momentas 
galimai daugiau tos pagalbos išsiderėti. Da
bar, kai profesionalas Brežnevas išeina į 
aikštę gerai pasiruošęs, mėgėjas Nixonas jį 
pasitinka su parišta ranka. Sąlygos dery
boms nėra palankios. Tačiau nuo tų de
rybų rezultatų gali priklausyti mūsų visų 
likimas per keletą ateinančių dešimtmečių.

Luc.

TU-144 PASLAPTYS
Prancūzijoje sudužusio Sovietų T-144 

lėktuvo, Vakaruose vadinamo „Concords- 
kiu“, paslaptys buvo labai griežtai saugoja
mos. Net ir žinia apie jo nukritimą iš pra
džių buvo laikoma paslapty. Tik vėliau 
Tass agentūra paskelbė 27 eilučių praneši
mą, tariame sakoma, kad žuvo įgula ir kad 
bus pravestas apklausinėjimas. Manoma, 
kad apklausinėjimas taip pat bus visiškai 
slaptas ir jo išvados niekada nepasirodys 
Sovietų spaudoje.

Nors KGB neturi jokios teisės Prancūzi
jos teritorijoje, tačiau ne tik oficialūs pran
cūzų valdžios organai, bet ir Goussainville 
miestelio, kuriame lėktuvas nukrito, gyven
tojai buvo nustebinti rusų komisijos įžūlu
mu. Pvz., iš vienos to miestelio gyventojos 
rusai atėmė kamerą, kai ji bandė nufoto
grafuoti lėktuvo liekanas. Speciali sargyba 
nieko neprileido prie lėktuvo kabinos, ku
rioje žuvo įgula. Komisija pareikalavo, kad 
visos lėktuvo dalys tuoj būtų išgabentos į 
Maskvą. Tuo tarpu prancūzai stengėsi ga
limai daugiau patirti apie T-144 konstruk
ciją, nes tai buvo busimasis anglų-prancū- 
zų Concorde konkurentas. Sovietai norėjo 
nors keliais mėnesiais anksčiau pradėti re
guliarų skraidymą savuoju „Concordskiu“. 
Manoma, kad dėl tos priežasties jie nebe
kreipė pakankamo dėmesio į lėktuvo sau
gumo bandymus.

Iki TU-144 sudužimo niekas nežinojo, kas 
yra lėktuvo viduje. Per lėktuvo demonstra
ciją Paryžiuje rusai atsisakė į jį įsileisti 
anglų ir prancūzų atstovus, nors jie patys 
buvo pakviesti paskraidyti Concorde lėktu
vu. Oficialiai buvo žinoma tik tiek, kad 
lėktuvas galės skristi 1.500 mylių per va
landą, galės be nutūpimo padaryti 4.000 
mylių ir paimti 160 'keleivių.

Niekas net pačioje Sovietų Sąjungoje ne
žinojo, kada ir kur lėktuvas buvo bando
mas ir kokie 'buvo tų bandymų rezultatai.

Se/^S7os DIENOS
— Apie tuzinas anglų kareivių-dezertyrų 

yra pabėgę iš šiaurinės Airijos ir apsigyve
nę Švedijoj. Tikslus iš Airijos pabėgusių ir 
besislapstančių anglų kareivių skaičius yra 
nežinomas. Bet negrįžtančių iš atostogų yra 
gana daug.

— Spauda skelbia „Watergate“ skandalą 
Vokietijoje. Du opozicijos atstovai buvę 
papirkti nebalsuoti, kad būtų išgelbėta 
Brandto vyriausybė.

— 1971 m. iš Anglijos emigravo 40.900 
žmonių daugiau, negu imigravo iš kitų 
kraštų.

— Buvęs Graikijos karalius reikalauja, 
kad dėl jo likimo būtų atsiklausta tautos 
plebiscito keliu.

— Neskaitant tiekiamų ginklų, Kuba yra 
skolinga Sovietų Sąjungai 3.000 milijonų 
dolerių.

— Ugandos prezidentas Amin pats pasi
siūlė atvykti į princesės Annes vestuves.

— Londono Coliseum teatre Gruzijos 
valstyb. baleto grupei atliekant programą, 
į sceną įsiveržė demonstrantai, reikalauda
mi laisvės Sovietų žydams.

— Prancūzijoje vis labiau sklinda gan
das, kad prezidentas Pompidou serga sun
kiai pagydoma liga.

— Coventry suimtas katalikų kunigas ai
ris, kaltinamas rėmęs IRA grupę, kuri ruo
šusi bombų atakas Anglijoje.

— Šachmatų čempionas Bobby Fisher at
sisakė 560.000 svarų pasiūlymo dalyvauti 
šachmatų turnyre.

— Kai kuriose š. Airijos vietovėse, dėl di
delio vandens trūkumo, apribotas jo tieki
mas.

— Nuo 1922 m. Prancūzijoj gyvenąs ru
sų dailininkas Chagall atvyko į Maskvą, 
kur suruošta jo kūrinių paroda.

— Sovietų Sąjungoj smarkiai nubausti 
„radio chuliganai“, savais transmiteriais 
perdavę vakariečių pop muziką. Viename 
rajone pagauta net 115 nelegalių radio sto
čių.

— Komitetas išvaduoti Spandau kalėjime 
sėdinčiam Hessui skelbiasi, kad jie buvo 
padėję bombą TU-144 lėktuve.

— Graikijoje panaikinta monarchija ir 
paskelbta respublika. Italijoje gyvenąs ka
ralius Konstantinas neteko nuosavybės ir 
iki šiol gaunamos pašalpos. Jis panaikini
mo nepripažįsta.

— Savivaldybių rinkimus Ulsteryje lai
mėjo unionistų partija.

— JAV ir Prancūzijos prezidentų pasita
rimas Islandijoje, pasak spaudos, buvęs 
sėkmingas.

— Savo vizito metu Vašingtone Brežne
vas pasakys kalbą per JAV televiziją.

— Egipte surasta iki šiol nežinoma fa
raono Men Kau Hor piramidė. Tikimasi jo
je rasti senovės Egipto raštų.

— Bulgarijos informacijos ir susisiekimo 
ministeris H. Traikov žuvo eismo nelaimė
je Sofijoje.

Vienas dabar Londone gyvenąs sovietų 
technologijos ekspertas teigia, kad rusai 
daug vilčių dėję į šnipų iš Vakarų atgabe
namas technologines žinias. Ypačiai jie do
mėjosi Concorde gamybos paslaptimis. Kai 
buvo ištremta šnipinėjimu užsiėmusi sovie
tų diplomatų grupė, Concorde atvejis buvo 
specialiai paminėtas.

Paskutinieji metai Sovietų aviacijai iš 
viso nebuvo laimingi. Per tuos vienus me
tus jie turėjo tris dideles avarijas, kašta
vusias 300 žmonių gyvybių. Minėtas eks
pertas mano, kad tai įvyksta daugiausiai 
dėl moderniškos technologijos, ypačiai 
kompiuterių, stokos. Panašiai samprotauja 
ir anglų aviacijos žinovai. Jie taip pat ma
no, kad nepasisekimų kaltininkas yra ne 
blogi projektai, bet atsilikusi technika.

Kaip ten bebūtų, Sovietų Sąjungos atsto
vai Paryžiaus parodoje pareiškė, kad kitais 
metais jie ne tik pademonstruos savo pa
slaptingąjį T-144, bet ir keleivius pavėžins.

Bltm.

MIRĖ M. J. LIPŠICAS

Neseniai Capri saloje atostogaudamas 
mirė vienas garsiausių pasaulio Skulptorių 
M. J. Lipšicas (81 m.). Daugiausia jis pa
garsėjo savo herojinio tipo kūriniais, k. a. 
„Sūnaus palaidūno grįžimas“, „Prometė- 
jaus kova su pesliu (vulture)“, „Žmogus 
su gitara“ ir kt. Be to, Lipšicas buvo pir
masis menininkas, įvedęs kubizmą į skulp
tūrą.

Lipšicas buvo kilęs iš Lietuvos žydų šei
mynos. Gimė 1891 m. Druskininkuose, o 
mokslus pradėjo Vilniuje. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą persikėlė į Paryžių, o antram 
karui prasidėjus, apsigyveno JAV. Palai
dotas Jeruzalėje.

Spaudoje visur minimas, kaip iš Lietuvos 
kilęs skulptorius.

— Libijoje pulk. Guadhafi sudaryti 
„Kultūros Revoliucijos“ komitetai perėmė 
radio stotis.

— Persijos šachas lankėsi Balkanų vals
tybėse — Jugoslavijoje ir Rumunijoje.

— Volkswagen kompanija veda derybas 
su Kinijos vyriausybe atidaryti pigių auto
mobilių fabriką Kinijoje.

— Tarptautinėje aviacijos parodoje Pa
ryžiuje buvo sulaikytas rusų diplomatas E. 
N. Mironkine, bandęs pasisavinti slaptus 
lėktuvų instrumentus.

— Praėjusiais metais Anglijoje atostoga
vo 4.347.078 užsieniečiai. Biznio reikalais 
buvo atvykę daugiau kaip 900 tūkstančių 
užsieniečių. Pridėjus kitataučius darbinin
kus, 6,3 mil. užsieniečių aplankė Angliją.

— Negras Thomas Bradley buvo išrink
tas Los Angeles burmistru. Tai pirmas 
miesto burmistras juodukas.

— „Pravda“ rašo, kad Anglijos taip va
dinamas „menkių karas“ su Islandija rodo, 
kad Nato organizacija pradeda subyrėti.

— Vakarų Vokietijos vyriausybė paskel
bė nebegaliojančia 1938 m. Muenicho su
tartį, pagal kurią Sudetų kraštas buvo at
imtas iš Čekoslovakijos.

— Sovietų prekybos balansas su Vakarų 
valstybėmis praėjusiais metais davė 400 
mil. svarų nuostolio. Prekybos padėčiai pa
gerinti, du JAV bankai gavo leidimus ati
daryti savo skyrius Maskvoje.

— Gegužės 30 d. Pasternako mirties try
liktų metinių proga jo draugai susirinko 
prie kapo ir skaitė jo kūrybos ištraukas.

— Spėjama, kad Australijos naujasis 
himnas bus „Waltzing Matilda“.

— Prahoje įvyko Comecon (komunistų 
Common Market) posėdis. Dalyvavo 7 mi
nisterial pirmininkai, jų tarpe Kosyginas.

— Iš didžiųjų „self-service“ krautuvių 
Anglijoje per metus pavagiama prekių už 
200 mil. svarų.
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NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ ISTORIJA
Pasibaigia karai, ir tuojau skubamos ra

šyti mokslinės ir populiarios jų istorijos. 
Karo meto chaose, žinoma, neįmanoma net 
ir bandyti rašyti kiek objektyvesnės isto
rijos, nes tada viską supa paslaptys ir vis
kas vyniojama į propagandinius pasigyri
mus.

Bet lietuviai iki pat šiol neturėjo istori
jos net savo nepriklausomybės karų, kurie 
vyko daugiau kaip prieš 50 metų. Sakyki
me, kad tai nenormalu, sakykime, kad bu
vo svarbesnių reikalų už istorijos rašymą 
ir leidimą, bet nenuginčijamas faktas, kad 
istorijos nebuvo.

Tiesa, kai kurie tų karų dalyviai yra pa
skelbę atsiminimų atskiromis knygomis, 
specialiuose žurnaluose ir bendrinėje 
periodikoje. Išspausdinta šen ten ir kitokios 
medžiagos — atskirų mūšių aprašymų, do
kumentų. Aišku, daug svarbių dokumentų 
turėjo būti laikoma archyvuose, kurie šian
dien neprieinami svetur gyvenantiems Lie
tuvos nepriklausomybės karus aprašyti no
rintiems istorikams. Nepaisant to trūkumo, 
kad šiandien kai kas neprieinama, štai vis 
dėlto dabar pasirodė Kazio Ališausko para
šytas stambus veikalas Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės 1918-1920, tomas I, re
daguotas Prano Čepėno ir išleistas 1972 m. 
Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovės“. 
Tai didžiulė 490 puslapių knyga, kietai 
įrišta, didelio formato, iliustruota visų tri
jų prezidentų, kai kurių karinių vadų, ka
rių, politikų, taip pat keliomis grupinėmis 
fotografijomis ir daugybe frontų ir atskirų 
mūšių brėžinių. Knygoje yra autoriaus ir 
taip pat „Ramovės“ pirm. prof. S. Dirman- 
to įvadiniai pasisakymai, santrauka anglų 
kalba, panaudotosios literatūros sąrašas, 
pavardžių ir vietovardžių rodyklės, žodžiu, 
paruošta viskas rūpestingai, ir mecenatų, 
rėmėjų ir prenumeratorių sąrašas rodo, 
kad visuomenėje nemaža susidomėjimo šia 
knyga būta, kol ji dar nebuvo pasirodžiusi. 
Tų mecenatų, rėmėjų ir prenumeratorių 
esama apie 250 ir dar šiais laikais, kai kny
gos kelias į skaitytoją mūsuose nėra viltin
gas.

Šiai knygai parašyti panaudotosios lite
ratūros sąrašas, sakytume, yra įspūdingas. 
Apie Lietuvos nepriklausomybės kovas yra 
rašę lietuviai (o kai kurie dabar knygos 
autoriui žodžiu sakę ar laiškais nurodinė- 
ję), o kai ką ir kitataučiai, kuriems anuo
met teko arti tų įvykių būti. Taigi medžia
gos knygai parašyti užteko, ir autorius sa
vo pratarmėje skundžiasi daugiau dėl to. 
kad jam buvo sunku tą medžiagą sutelkti 
(tiesa, jis pažymi, kad operaciniai doku
mentai buvo neprieinami).

Neabejojame, kad ir šiai knygai pasiro
džius buvusieji nepriklausomybės kovų da
lyviai dar šį ir tą rašys, ką jie žino, matė 
ir išgyveno. Jei rašys, tai ir gerai darys. 
Rašys buvusieji vadai (štai gen. S. Rašti
kis kai ką pajudino iš anų laikų savo atsi
minimų trečiajame tome), rašys ir eiliniai, 
kuriems, vien barzdą atsimenant, pasitaiko 

sumaišyti prezidentų pavardes... Bet mai
šyti jau bus šiek tiek sunkiau, kai yra iš
leista smulkoka ano meto žygių istorija.

O kaip ta istorija atrodo?
Taip, reikia tiesą saktyi, kad mes visada 

mėgstame rimtus ar maždaug rimtus dar
bus pradėti ne nuo tos vietos, nuo kurios 
reikalautų tema, bet maždaug nuo Adomo 
ir Ievos, šįkart viskas taip pat pradedama 
labai iš tolo — rašoma apie Lietuvą, jos gy
ventojus, plotą, politines aspiracijas, lietu
vių politinę ir šalpos veiklą įvairiuose kraš
tuose, lietuvius rusų kariuomenėje pirmojo 
pasaulinio karo metu, lietuvių batalionus 
Rusijoje. Lietuvos kariuomenės steigimo 
Klausimai pradedami svarstyti tik nuo kny
gos 45 puslapio.

Sovietiniai šaltiniai dažnai meta prie
kaištą, kad Lietuvoje prasidėjusią proleta
rinę revoliuciją nuslopino tarptautinis im
perializmas. Laibausiai padėję vokiečiai.

Iš šios knygos aiškėja detalės, kokios tos 
„proletarinės revoliucijos“ būta ir kokios 
pagalbos teikė „tarptautinis imperializ
mas“. Kai sovietinės Rusijos kariuomenė 
pradėjo veržtis į Lietuvą, užsimojusi ne tik 
vėl prisijungti tuos kraštus, kurie buvo ru
siškųjų carų imperijoje, bet ir toliau pa
žengti į vakarus, tai šen ten pakėlė galvą ir 
lietuviai bolševikai, kai kur organizuodami 
tik komitetus, o kai ‘kur, kaip, pvz., Žemai
tijoje, ir pulkus, labai greit subyrėjusius, 
nes daugumas karininkų ir kareivių persi
metė į nepriklausomybinius dalinius. Vo
kiečiai, tiesa, šen ir ten paprašyti padėjo 
lietuviams kariauti.

Šią knygą kaip tik ir sudaro aprašymai 
kovų su bolševikais ir bermontininkais.

Gintis Lietuva turėjo iš pradžių labai 
mažomis jėgomis ir prieš pajėgomis žymiai 
stipresnį priešą. Įvairiose vietose išsklaidy
tų Lietuva 1919 m. pradžioje teturėjo tik 
apie 5.000 savanorių. Kai šioje knygoje da
bar skaitome apie bolševikų pulkus ir divi
zijas, apie tai, kaip į jų rankas pateko Ute
na, Ukmergė, Kėdainiai, Panevėžys, Šiau
liai, Telšiai ir kitos mūsų krašto vietos, su
sidorojimas su tokiu dideliu priešu iš tikro 
atrodo panašesnis j stebuklą, o ne į tikrą 
dalyką. Dar visa tai ir vyko, bent iš pra
džių, tokiomis sąlygomis, kad kai kurie ru
siškos kilmės Lietuvos kariuomenės kari
ninkai mūšio metu pereidavo į priešo pusę. 
Bet galutinę pergalę, žinoma, nulėmė stip
resnė lietuvių moralė: lietuviai žinojo, už 
ką jie kovojo, o rusai, tur būt, retas. Lietu
vių moralę palaikė ir gyventojai, visur pa
dėdami savo kariuomenei, laukdami jos, su 
džiaugsmu ją sutikdami.

Iš šios knygos skaitytojai sužinos, kaip 
buvo nutįsę frontai, kada kur vyko mūšiai, 
kada kurios krašto vietovės buvo atsiim
tos, kas vadovavo puolimams, kaip vyko 
permainingos kovos. Visos frontų ir mūšių 
vietos dar pavaizduotos ir schemomis. Kai 
kur nurodytos net karinių veiksmų valan
dos.

Dar nebaigta buvo susidoroti su rusais 

bolševikais, kai Lietuvoje įsistiprinę pradė
jo veikti bermontininkai. Atskirais skyriais 
knygoje pasakojama šių dalinių kilmė, jų 
pastangos, vietos, kurias jie Lietuvoje bu
vo užėmę, pateikta faktų, kaip jie elgėsi, ir 
nurodyta, kur su jais vyko mūšiai ir kada 
iš kur jie buvo išvaryti.

Lietuva anuomet t Siauriai ir ne kartą 
turėjo kovoti ir su lenkais, su kuriais žmo
niškos taikos nesusilaukta ir nepriklauso
mybės metais. Tur būt, šio veikalo antrasis 
tomas ir bus skirtas kovoms su lenkais ap
rašyti. Bet kada tas tomas išeis, kol kas 
niekur neužsimenama. Matyt, nelabai tik
ros viltys, kad jo iš viso bus galima susi
laukti.

O šiuo pirmuoju jau galima naudotis. 
Manytume, kad daug kas ir naudosis ypač 
tie, kurie Lietuvoje gyveno ir augo nepri
klausomybės laikais. Juk tie karai sudarė 
sąlygas nepriklausomybei būti.

K. Abr.

Mirė kan. M. Vaitkus
Gegužės 20 d. Providence, R. I., ligoninėje 

mirė lietuvių visuomenei, o ypačiai Nidos 
Knygų Klubo skaitytojams, gerai žinomas 
rašytojas-poetas kan. Mykolas Vaitkus. Pa
laidotas Putname.

Kan. M. Vaitkus buvo vienas iš vyresnių
jų lietuvių rašytojų — spalio 27 d. būtų su
laukęs 90 m. amžiaus. Buvo gimęs Gargž
duose, Kretingos apskrity. Taigi žemaitis 
iki kaulo smegenų, gimtojo kampo tarminį 
žodyną gražiai reprezentavęs savo gausioje 
kūryboje.

Jo literatūrinis palikimas labai didelis. 
Gyvenimo pradžioje daugiausia kūrė poe
zijos, nors visiškai jos neužmetė ir iki pas
kutiniųjų laikų. Yra išleidęs visą eilę poe
zijos rinkinių ir poemų. Taip pat yra para
šęs keletą dramų.

Gyvendamas JAV, daugiausiai buvo pa
sinešęs į atsiminimus. Aktyviai dalyvavęs 
kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, 
jis pažinojo daugybę įvairių profesijų žmo
nių, (kuriuos gana spalvingai aprašė tuose 
savo atsiminimuose.

Nidos Knygų Klubas Londone yra išlei
dęs net devynias kan. M. Vaitkaus knygas 
— daugumoje atsiminimus. Paskutinioji 
Nidos Klubo išleistoji knyga buvo „Milžinų 
rungtynėse“, vaizduojanti paskutines Lie
tuvos dienas ir okupacijų laikotarpį.

ji.

VISI ŠOKA
Brisbanėje (Australijoje), dėl mažo at

skirų tautybių gyventojų skaičiaus Pabalti
jo tautų jaunimas sudarė bendrą tautinių 
šokių grupę, ‘kur mokosi ir šoka lietuvių, 
latvių ir estų tautinius šokius.

Jų pavyzdžiu galėtų pasekti ir mūsų ne
gausios kolonijos Anglijoje.

‘PASAULYJE
„MISS VILNIUS“

Toronte kasmet renkama iškilioji lietu
vaitė, kuriai suteikiamas „Miss Vilnius“ 
vardas. Šiais metais tą titulą gavo Jūratė 
Kobelskytė. Jos palydovė — Žibutė Šili- 
ninkaitė.

Kandidatės į „Miss Vilnius“ titulą turi 
gerai kalbėti lietuviškai, priklausyti lietu
viškoms organizacijoms, dalyvauti sporti
nėje ar visuomeninėje veikloje ir atsakyti 
į specialų klausimą, kuris burtų keliu iš
traukiamas komisijos akivaizdoje.

LAIMĖJO KONKURSĄ

Prel. M. Krupavičiaus paminklo konkur
se pirmą premiją laimėjo architektai Ri
mas ir Juozas Mulokai. Antrą — Nariman
tas Statkus, trečią — Audronė Statkus. 
Konkurso vertintojų komisiją sudarė E. 
Masiulis, P. Povilaitis, F. Mackevičienė, A. 
Marčiulionis ir A. Valeška. Mulokų projek
te vaizduojamas metalinis bokštas kryžiaus 
formos.

„MOTERIS“ NR. 2

Kanadoje leidžiama „Moteris“ antrame 
šių metų numeryje įsidėjo įdomų M. Sla
vėnienės straipsnį „Kaip pradedu jį prisi
minti?“ Jame išdėstyti jaunystės prisimi
nimai apie brolį Vincą Mykolaitį-Putiną.

I. T. Tamošaitienė rašo apie 17 šimtme
čio Lietuvą anglo akimis, o mums pažįsta
ma poetė Žentą Tenisonaitė atviru laišku 
kreipiasi į poezijos skaitytojus. Iš tikrųjų 
ji tame laiške daugiau kalbasi su poezijos 
kritikais.

BALTAI POPULIARŪS

„Mūsų Pastogė“ rašo apie sėkmingai vei
kiančius Baltų komitetus Australijoje. 
„Balts“ vardas Australijoje esąs labai po
puliarus. Kadangi pirmieji pokariniai emi-' 
grantai buvo daugumoje baltu kilmės, tai 
vėliau australai kone kiekvieną europietį 
pradėję vadinti „Balts“ vardu.

GAVO DOKTORATĄ
Vytautas Armonas, Lenkijoje gyvenantis 

etnografas ir bibliografas, gavo humanita
rinių mokslų daktaro laipsnį už diserta
ciją „Lenkų Jakutijos etnografinių tyrinė
jimų istorija 17-19 amžiuje“. Viešas gyni
mas įyvko Torunės universitete. Dr. V. Ar
monas yra baigęs Kauno Jėzuitų gimnaziją. 
Karo metu išvažiavo Lenkijon ir ten baigė 
aukštuosius mokslus. Jis jau yra parašęs 
visą eilę studijų lenkų kalba iš lietuvių ir 
lenkų tautinės etnografijos.

STUDENTAI GAVO PAŠALPĄ

Toronto (Kanadoje) lietuviai studentai 
gavo iš federacinės vyriausybės 10.000 do
lerių vasaros darbams, susijusioms su lie
tuviška ‘kultūra, vykdyti. Studentai yra nu
matę Lietuvių Namuose vasaros metu ati
daryti seminarą, kurio programoje bus 
taut, šokiai, dainos, tautodailė, fotografijos 
ir kt.

J. VENCEVIČAITĖ — 75 M.

J. Vencevičaitė-Kutkuvienė, Lietuvos 
operos veteranė, atšventė 75 metų amžiaus 
sukaktį. Ji yra G. Verdi „Traviatos“ pirmo
jo spektaklio dalyvė. Čikagos Tautiniuose 
Namuose surengtame pagerbime apie su
kaktuvininkės veiklą kalbėjo iš Bostono at
vykęs rašytojas ir buvęs operos sol. Stasys 
Santvaras.

STALO TENISO MEISTERĖ

V. Nešukaitytė 8-tą kartą tapo Kanados 
stalo teniso meistere. Prince Edward saloje 
įvykusiose Kanados stalo teniso pirmenybė
se ji laimėjo I vietą ir vėl tapo Kanados 
meisterė. Ji taip pat laimėjo mišraus dve
jeto varžybas poroje su E. Caetano.

^RiivtčiAiĄ
BE PASITEISINIMŲ!

Yra asmenų, kurie bet kokio bendravimo 
su artimu, ar priklausymo kuriai nors lie
tuviškai ‘bei bažnytinei organizacijai veng- 
te vengia. Jie dažniausiai teisinasi, kad ne
turi laiko, kad nesukrapšto atliekamo pini
gėlio, nes negi visuomet susitiksi su savo 
pažįstamu „sausai“, negi viena ar kita or
ganizacija apsieis be nario mokesčio, ir 
dar aukų rinkimo.

Žinoma, šitie „pasiteisinimai“ yra tik 
dulkių krūvelė. Papūsk, ir ji dings! Geriau 
reikėtų pasakyti: nėra noro, arba trūksta 
supratimo, kaip naudinga pačiam žmogui 
įsijungti į judrų gyvenimą. Laikas ir tie ke
li pinigėliai atsiranda savaime. Niekas ne
prarado tarnybos dėl laiko, pašvęsto orga
nizaciniam darbui. Niekas netapo elgeta, 
kad paaukojo vieną antrą peną geram tiks
lui.

VĖL JŪROJE
KAS KAIP SUPRANTA GEOGRAFIJĄ

Mano tėvas geografiją maždaug taip suprato: 
Belgija yra ten, kur auginami belgiški sunkūs ar
kliai, Olandija turi geras karves ir gamina olandiš
ką sūrį, Anglijoje yra anglies, todėl ji ir vadinasi 
Anglija. Aš dar pagalvodavau — kiek tiems ang
lams reikia sudeginti malkų, kad turėtų didžiausius 
kalnus anglies.

Dabar geografija senai atrodo kitokia. Tačiau 
i Angliją keliauju su tam tikra nerimastim.

Ignas Pikturna |

Anglija senutė, pažįstama net iš mokyklos lai
kų, studijų metų, iš knygų. Be jos niekaip negalėjo
me išsiversti — be Faradėjaus ir Niutono, be Bai
rono ir Dikenso, be Maksvelo ir Kiplingo, be daugy
bės mokslininkų, rašytojų, meno ir mokslo minties 
korifėjų, padėjusių mums susivokti jausmų ir proto 
labirintuose. Ko tik nebuvo Anglijoje ir ko tik ten 
nėra! Didžiosios Britanijos premjeras Hitas nelabai 
seniai pareiškė, jog „Anglija dar bus reikalinga Eu
ropai...“ Anglijos prestižą smukdo užjūrio kolegos, 
ji paklupdyta politiškai ir ekonomiškai, Europoje 
anglų svaras nespėja kaitalioti savo pozicijų valiu
tos lentelėje, per paskutiniuosius metus jis nė karto 
nepalypėjo aukštyn.

Gal ir neišvysiu nieko daugiau šiandienos Ang
lijoje, negu, mačiau prieš keletą metų, negu parodė 
kino filmai, televizija ir papasakojo spauda?

Kartais suabejoju, ar verta vaikštinėti po sve
timus miestus, žioplinėti. Gal daryti taip, kaip vie
nas mūsiškis, pramintas „diedu“? Jūreiviams išėjus 
į miestą, jis pasišaukia iš mašinų skyriaus budintį 
ir pradeda jam pasakoti, kaip mylėjęs merginas dar 
prieš karą, karo metais, po karo. (Kai ima artėti prie 
šių dienų, mašinos katilas jau būna ataušęs.)

Tačiau smalsumas nugali, nekantraudamas 
laikiu Liverpulio, vieno didžiausių pasaulio uostų.

Fo audros ir negandų, kurių niekada neišveng
si jūroje, miegojau kaip užmuštas ir pabudau nuo 
tylos. Porą kartų kažkaip keistai suūžė laivo sraig
tas, čia pat po mano lova, laivas suvirpėjo visu kor
pusu, ir supratau, kad sustojome, matyt, vandens 
pritrūko. Pašokęs iš gulto, pažiūrėjau pro iliumina
torių — vanduo buvo kažkoks balzganas, apsiputo
jęs ir labai labai nusekęs. Laivas stovėjo, pasidarė 
begaliniai tylu id kažkaip baisu. Smukau į kelnes, 
lyg gaisro ištiktas. Buvo be penkiolikos šešios. Per 
laivo denį nuskubėjau į kapitono tiltelį. Taip ir bu
vo — vandens pritrūkome. Norėjau pažadinti Kazį, 
tačiau jo kajutėje rengėsi kažkoks nepažįstamas, vi
sai nematytas vyras. (Vėliau, sužinojau,kad tai Li
verpulio uosto locmanas, nusprendęs pamiegoti, 
kol stovės mūsų laivas.) Įstrigome Mersi upės žio
tyse, aplink mus riogsojo daugiau stambesnių laivų 
su žiburiais iliuminatoriuose, tik mažiukai judėjo 
priekin, ši upė pritrūksta vandens keturis kartus 
per parą, ir reikia laukti šešetą valandų, kol ją pa
pildys Atlantas.

Dešimtą ryto pajudame. Locmanas stovi tilte
lyje. Už kairiojo borto matyti nuskendusio laivo 
stiebas. Dar tokio klaikaus vaizdo nebuvau matęs, 
laivo stiebas kaip kryžius kyšo iš vandens... Jis sto
vi jau metus, pernai užšoko ant seklumos, pramušė 
skylę, daugelis vyrų taip ir liko miegoti jūros dug
ne, Mersi upės žiotyse. Gal čia kažkur 1939 metais 
:r mūsiškis „Kaunas“ sprogo ant minos? Kas su- 
kaičiuos, kiek jų, tų laivų, čia ilsisi... juk bangos 

net stiebų kryžius seniai palaidojo.
Liverpulis padvelkė didmiesčiu. Aitrus, su 

rūgšties priemaiša smalkių kvapas kerta į nosį. Rūk
stančių kaminų kaip ir nematyti, bet dūmų pilna. Ir 
namai pajuodę, ir medžiai, ir stulpai. Bandau foto
grafuoti — beviltiška, eksponometras nieko nero
do.

šiandien Livarpulis didžiausias uostas Atlanto 
vandenyne, pagal prekių apyvartą jis įeina į pirmą
jį pasaulio uostų penketuką. Liverpulio istorija pra
sidėjo jau XII amžiuje. Tada jis buvo mažas žvejų 
kaimelis. 1207 metais karalius Jonas Liverpuliui

Mykolas Vaitkus

Mano karsto medis
Sudie, namai! Einu į tylią girią, 
Kur tikrumas garsai nebaido mirę, 
Kur rymą medžiai lapais taką barsto... 
Einu į tankmę. Ieškau savo karsto.

Kiek medžių čia senų, didingų!
Kuris iš jų? — širdin man sminga —
Kuris iš jiį, anksčiau numiręs, 
priimt manęs ateis iš girios?

Bet tyli jie. Gal tu, senasis medi?
Sušlamo jis... jaučiu, manęs jis gedi...
O gali būti, milžinas nujaučia, 
Kad jo glėby ilsėsis mano griaučiai?

Einu artyn ir, apkabinęs, 
glaudžiuos kakta prie jo krūtinės...
Taip keista man... Mąstau ir rymau... 
Gal bandrą turiva likimą?..

O taip, tai — tu! Tave laisvai renkuosi!
Tu dėl manęs gyvybę savo duosi.
Saitam kape, bičiuli, būsim dviese, 
didžioj gamtoj į viena susiliesią...

Pagaliau bendravimas su kitais, buvimas 
organizacijos nariu neliečia vien tik laiką 
ar pinigą. II Vatikano s-mas pažymi, kad 
„apaštalavimas vykdomas tikėjimu, viltimi 
ir meile; šias dorybes Šventoji Dvasia gai
vina visų Bažnyčios narių širdyse... Vi
siems tikintiesiems skiriama kilni pareiga 
intensyviai darbuotis, kad dieviškojo išga
nymo žinią pažintų ir priimtų viso pasau
lio žmonės“.

Tikrai už laiką ir pinigą daug vertinges
ni yra tikėjimas, viltis ir meilė.

Būdamas tvirto tikėjimo, stiprini savo 
artimą ir savo draugiją, kurios narys esi.

Bendraudamas su artimu, duodi jam vil
ties, kad jis nėra apleistas, atstumtas, pa
niekintas. Priklausydamas draugijai, duodi 
jai vilties, kad ji gyvuos ir jos darbai didės.

Savo meile įneši į privatų ar visuomeninį 
gyvenimą šilumos ir šviesos, palengvini ki
tų darbą.

Tokius asmenis giria ir II Vatikano s- 
mas, sakydamas: „Skatinami iš Dievo iš
plaukiančios meilės, jie daro gera visiems, 
ypatingai gi tikėjimo broliams, patraukda
mi žmones prie Kristaus... Brangindami 
krikščionišką draugystę, jie gyvena padė
dami vienas kitam visuose reikaluose“.

***
Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas ne

ša daug vaisiaus, nes be manęs jūs nieko 
negalite padaryti (Jn. 15, 5).

A. J. S.

suteikė miesto ir uosto privilegijas bei teisę prekiau
ti su Airija. Vėlesniais amžiais per Liverpulį vystė
si prekyba su Vakarų Indija ir Amerika. XIX am
žiuje čia buvo pastatytas pirmasis pasaulyje gilus do
kas, o 1930 metais Liverpulis pats pradeda statyti 
laivus. Šiandieną čia išvystyta stambi laivų statyba, 
laivų remonto įmonės, metalurgijos ir tekstilės pra
monė. Turėtų būti ir anglies... Sprendžiant iš kūre
namų krosnių gausybės.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

(Bus daugiau)

2



1973 m. birželio 12 d. Nr. 24 (1163) EUROPOS LIETUVIS 3

Nežinomoji Lietuva
Kaip įeiti su lietuviškomis problemomis 

ir kultūra į vokišką visuomenę?

(Santrauka paskaitos, skaitytos liet, 
jaunimo seminare 73. 4.' 28 Bad 
Woerishofene)

Rašto priemonės

Mažumoms yra visada sunku rasti at
garsį gyvenamoje visuomenėje. Ypač sun
ku toms mažumoms, kurių finansinis pa
jėgumas ribotas, ir dar blogesnėje padė
tyje atsiranda tie, kurie neturi plataus, 
gerai išsilavinusio, visuomenėje įtakingo 
inteligentijos sluoksnio. Prie šitų mažu
mų priklausome ir mes. Išeivijos inteli
gentija iškeliavo į užjūrius. Tie keli liku
sieji ištvermingai dėjo pastangas mūsų 
kultūrą ir mūsų politinius siekius vokie
čiams pristatyti. Mūsų inteligentai veik
liai prisidėjo prie tokių organizacijų, kaip 
„Baltisches Forschungsinstitut“, „Institu- 
tum Balticum“, „Baltische Gesellschaft“ 
veiklos. Jie organizavo „Baltische Aben- 
de“, kurie pritraukdavo nemažai vokie
čių publikos. Bet mūsų senoji inteligen
tija dalinai jau išmirė, o mūsų bendruo
menė tik dar daugiau užsidarė savyje, 
nei atsivėrė vokiškai visuomenei. Viltys 
buvo dėtos į užaugusi ar dar tebeaugantį 
jaunimą, nes manyta, kad jis geriausiai 
tinkąs šiai misijai, nes, nors jis užaugęs 
vokiškoje visuomenėje, yral įsigijęs ir, 
palyginus, gerą lietuvišką išauklėjimą. Ir 
iš tiesų, turime, kad ir ne per gausų būrį 
baigusių ar baigiančių universitetus aka- 
demflkų. nemažai specialistų su viduriniu 
išsilavinimu. Tad potenciali jėga būtų, 
tik dar nepažadinta šiai misijai, arba jau 
nepažadinamai užsnūdusi.

Parankiausia galimybė vokiečių visuo
menę supažindinti su lietuviškomis pro
blemomis, lietuvišku gyvenimu ir kultū
ra yra rašto priemonė per spaudą, moks
linius žurnalus bei mokslinę literatūrą. 
Lengviausiai mums prieinama vietinė 
spauda. Bet kadangi, ypač smulkioji žur
nalistika reikalauja liesti dienos įvykius, 
kurie galėtų sudominti plačiąją visuome
nę, vokiečiai reporteriai patys paprastai 
lietuviškų temų neliečia, Tuo reikia 
mums pasirūpinti. Bendrai paėmus, į pro
vincijos spaudą nesunku patekti su minė
jimų ir kultūrinių parengimų aprašymais, 
patiems juos parašant arba asmeniškai 
reporterį painformuojant. Tokiu būdu, 
pvz., mok. F. Skėrys dar visuomet įsten
gė į vietinę spaudą patekti su lietuviškų 
minėjimų aprašymais, o toksai St. Motu
zas per vokiška spaudą visai apylinkei ži
nomas, kadangi ieškojo ir rado atgarsio 
vietinėje spaudoje. Tik pranešus redakci
jai, kad tas ir tas, ten ir ten įvyks, retai 
išjudina vokiečių reporterius lietuviškus 
minėjimus aplankyti ir juos aprašyti.

Kur kas sunkiau patekti į didžiąją, ne- 
regianalinę vokiečių spaudą, kaip į „Sue- 
deutsche Zeitung“ arba) (.Frankfurter 
Rundschau“. Neverta nė laukti, kad jie į 
mūsų nežymius išeiviškus įvykius kreip
tų dėmesį. Bet šiuose laikraščiuose ne 
kartą randi žinutes iš Lietuvos gyvenimo. 
Šia žinias jie perima iš spaudos agentū
rų, kaip dpa, AP ir kitų, šitoms agentū
roms ir tektų mums pasiųsti informaci
jas iš Lietuvos gyvenimo, kaip pvz., apie 
kunigų, suėmimus, žymių (fabrikų pasta
tymą ir pan. Taip tos žinutės ras kelią į 
plačiąją spaudą. Progai atsiradus, galima 
tiesiog pačiai laikraščio redakcijai laišką 
parašyti, atsiliepiant į ‘šio laikraščio pra
nešimą arba tendenciją. Tokia proga bu
vo Kauno susideginimai, Kudirkos nepa
sisekęs pabėgimas, olimpiada ir t. t. Šito
kie laiškai talpinami laiškų skiltyse. Ver
ta taip pat kreiptis tiesiog į atsakingus 
žurnalistus, prisiunčiant jiems svarbią 
informaciją. Siųsti medžiagą bendrai

arba dėl kalbinių sunkumų negali įver
tinti.

Mūsų lietuvių katalikų kunigams pri
tiktų parašyti straipsnį į vokišką katali
kišką spaudą apie Lietuvos tikinčiųjų 
persekiojimą. Šia tema neteko jokiame 
specialiame žurnale ko nors rasti, kai 
apie bažnyčių sunkumus kur nors Pietų 
Afrikoje mirgėte mirga. Tuo tarpu me
džiagos šia tema turime užtektinai. „Tė
viškės Žiburiai“ gana reguliariai ir gerai 
orientuotai mus informuoja.

Peržiūrėjus lietuviškus žurnalus, tiek 
iš Lietuvos, tiek ir mūsiškius išeiviškus, 
rasis karts nuo karto ir vokiečių specia
listams įdomus straipsnis. Išversti tokį 
straipsnį nėra taip labai sunku. Jei vie
nas vokiškas žurnalas jį atmes, gal kitas 
paims.

Liktų dar knyga, kaip brandžiausia ga
limybė į plačiąją visuomenę išeiti. Bet 
retam kam suteiktas talentas mokslinį ar 
literatūrinį veikalą parašyti. Mūsų stu
dentams, aspirantinę temą renkantis, vis
gi tiktų lietuvišką temą pasirinkti. Kaip 
pavyzdį nurodau G. Bauro „Gesellschaft 
und Weltbild im baltischen Traditionsmi- 
lieu“ ar tėv. K. Gulbino disertaciją „Das 
paedagogische Lebenswerk der litauisch- 
en Dichterin Marija Pečkaus'kaitė“. Ver
tėtų ir mūsų seniesiems akademikams dar 
pasistengti vokiečių kalba esminių moks
linių veikalų išleisti, o ne dėti pastangas 
su lietuviškais veikalais į Lietuvą grįžti. 
Žinoma, čia yra ginčytinas klausimas, 
kas svarbiau — ar lietuviškai, ar vokiš

kai rašyti. Reikia pripažinti, kad, jei te
ma Lietuvoje negali būti liečiama, pvz., 
krikščioniškoji filosofija, ji rašytina lie
tuviškai. Bet šiaip drįstu kelti klausimą, 
kas svarbiau, — ar į išeivijos spaudą ra
šyti, ar lietuvišką kultūrą vienoje iš pa
saulinių kalbų pasauliui pristatyti? Joks 
nelietuvis lietuviškų temų tol negalės 
liesti, kol trūksta literatūros jam supran
tama kalba. Rusų emigracijos inteligenti
ja visada stengėsi jei jau ir rusiškai ką 
rašyti, tai vėliau ir į vieną Vakarų kultū
ros kalbų išversti. To ir mums reiktų 
siekti.

Reikalinga ir būtina mūsų geriausius 
lietuviškus literatūrinius bei mokslinius 
veikalus išversti į vokiečių kalbą. Be to, 
vokiečiams dar vis nėra pristatyti mūsų 
tautos platūs tautosakos lobiai. Vokieti
jos Demokratinėje Respublikoje kasmet 
pasirodo keletas lietuviškų kūrinių verti
mų, deja, aplinkiniais keliais, per verti
mą iš rusų kalbos. Bet ir jie susilaukia 
dalinai aukšto tiražo. Vakarų Vokietijoje 
paskutiniame dešimtmetyje, atrodo, iš
skyrus L. Baldauf išleistą antologiją „Die 
litauische Poesie“, niekas nepasirodė. O 
reiktų taip pat leidinio „Die litauische 
Prosą“, reiktų tautosakos vertimų, žino
ma, nelengva rasti leidyklą, kuri apsiim
tų tokius kūrinius išleisti. Bet lietuvių 
fondams Amerikoje paremiant, arba su 
vokiečių mokslinių organizacijų pagalba 
svarūs ir svarbūs leidiniai galėtų pasiro
dyti. Tokios leidyklos, kaip Fink Muen- 
chene ir Harrassowitz Wiesbadene turi 
daug patyrimo išleisti mokslines knygas, 
liečiančias Rytų Europos istoriją ar kul
tūrą. O literatūriniais vertimais, manau, 
galėtų susidomėti taip vadinami Taschen- 
buchverlage.

(Bus daugiau)

KITI RAŠO
„Mūsų Pastogė“ Nr. 2 rašo, kaip Lietuvo

je sekami iš užsienio atvykstantieji asme
nys. Daugiausiai kalbama apie jaunimą.

„Su atvykusiais jaunuoliais, dažnai jiems 
to nežinant, kalbasi mokslininkai, krašto
tyrininkai, meninikai studentai, kurie tie
sioginiai visą laiką dirba ranka rankon su 
saugumu. Jie veiks šių jaunuolių sąmonę, o 
saugumas jiems vadovaus.

Saugumo kadrai, kurie bendrauja su už
sieniečiais, yra žymiai aukštesnio lygio, 
kaip vietiniai. Čia dirba dažniausiai užsie
nyje buvę saugumo agentai. Jie yra dau
giau išsilavinę, geriau supranta užsieniečių 
pažiūras ir moka, kaip su jais „dirbti“. Vil
niuje vienas iš jų yra saugumo pulkininkas 
Dubrovinas, rusas. Dabar greičiausiai čia 
dirba ir Ričardas Vaigauskas, išvarytas iš 
Anglijos su daugybe rusų šnipų už šnipinė
jimą, nes šioje srityje jis turi didelį patyri
mą. Būdamas Lietuvoje 1967 metais vasa
ros metu R. Vaigauskas rodė didelį dėmesį 
iš Amerikos atvykusioms jaunuoliams. Ži
noma, ne visiems, bet tiems, kuriais saugu
mas buvo labai susidomėjęs, bandydamas 
juos patraukti į savo pusę.

Saugumas stengsis panaudoti studijuo
jančius jaunuolius ir Lietuvoje esančius po
grindžio grupių išaiškinimui. Pagrindinės 
grupės visuomet nori turėti užsienyje sau 
artimų žmonių, kad gautų įvairios litera
tūros apie laisvą pasaulį, inormacijų, kuri 
okup. Lietuvoje yra neprieinama. Todėl 
saugumui labai svarbu turėti savo agentų 
iš užsieniečių, kad galėtų lengviau rasti bū
dų, kaip išaiškinti pogrindžio narius.

Kaip žinoma, Lietuvoje visą laiką veikia 
pogrindis, kurio tikslas demaskuoti oku
pantą. Pogrindžio narių tarpe yra daug jau-

sidarę po Lietuvos kultūrininkų, meninin
kų ir kitokių profesionalų lankymosi JAV. 
Dėmesio verta pastraipa, kurioje kalbama 
apie Lietuvon nuvykusiųjų priėmimą.

„Vilniun atvykusių iš užsienio lietuvių 
sekimas stiprinamas ir jų nutildymo meto
dai tobulinami. Kiekvienas, be saugumo 
pavedimo ar žinios susitikęs su atvykusiuo- 
ju, smulkiai ištardomas. Dabar jau labai 
gerai veikia vadinamas „natūralumo“ me
todas. Surežisuojama, kad atvykusio iš Va
karų susitikimai Vilniuje su pažįstamais, 
draugais, kaimynais tariamai įvyksta natū
raliose aplinkybėse, pvz. prie „dolerinės 
krautuvės“, muziejuje, gatvėje, prie uni
versiteto rūmų ir t. t., nors iš tikro daugu
mas tų susitikimų iš anksto saugumo tiks
liai suplanuota ir pravesta. „Atsitiktinai“ 
sutiktasis dažnai pasiūlo savo paslaugas: 
nuvežti į Trakus, išrūpinti leidimą aplan
kyti gimines, surišti su kitais pažįstamais. 
Kartais saugumo pavedimu draugai ar net 
giminės pasiūlo „nelegalų“ išvažiavimą iš 
Vilniaus. Patariama tokių pasiūlymų ne
priimti, nes kaip taisyklė po tokių supla
nuotų „nelegalių“ išvažiavimų turistas iš 
Vakarų pakviečiamas į „vidaus reikalų mi
nisteriją“, t. y. saugumą, ir jam čia paskel
biama, kad už nustatytų taisyklių nesilai
kymą iš Inturisto žinios jis perkeliamas 
Vilniaus miesto milicijos priežiūron. O po 
to turistas jau pradedamas apklausinėti 
apie Amerikos ar kito krašto lietuvius ir 
bandomas angažuoti.“

Kazimieras Jaunius
Prieš 125 metus, 1848 m. gegužės 19 d.,

Lembo kaime (Šilalės r.) gimė Kazimieras 
Jaunius. Tėvai pirmagimį (be jo, šeimoje 
ouvo dar keturi vaikai) nusprendė leisti į 
moKslą. Busimasis kalbininkas mokosi Rie
tavo triklasėje mokykloje, Telšių progim
nazijoje, o 1966-1869 m. — Kauno gimnazi
joje. ievų verčiamas, neturėdamas Kito pa
sirinkimo, 1871 m. atsiduria kunigų semi
narijoje Kaune, kurioje tuo metu poetas ir 
kalbininkas A. Baranauskas, be teologijos 
dalykų, dėstė lietuvių kalbą. Čia išryškėja 
K. Jauniaus filologiniai polinkiai. Jis su di
džiausiu atsidėjimu studijuoja lietuvių kal
bą, stropiai mokosi svetimų kalbų, atosto
gų metu tyrinėja gimtąją tarmę. A. Bara
nauskas pranašauja jam neeilinio kalbinin
ko ateitį. 1875 m. K. Jaunius, sėkmingai 
baigęs seminariją, siunčiamas į Peterbur
go dvasinę akademiją tęsti mokslo. Čia jis 
randa puikią dirvą savo lingvistiniams ga
bumams ugdyti, nes humanitarinius daly
kus akademijoje skaito žymiausieji to me
to Rusijos mokslininkai. K. Jaunius atkrei
pia į save net Peterburgo mokslų akademi
jos dėmesį: jam pavedama recenzuoti spau
dai rengiamą A. Juškos liaudies dainų rin
kinį.

1879 m. jis baigia akademiją, grįžta į 
Kauną. Čia po keleto mėnesių kunigų se
minarijoje pradeda dėstyti lotynų kalbą. 
Nuo 1885 m. K. Jaunius — seminarijos lie
tuvių kalbos profesorius. Su užsidegimu 
skaito gimtosios kalbos kursą, gilinasi į 
kalbotyros problemas, skelbia tarmių tyri
nėjimus, rašo lietuvių kalbos gramatiką. 
Tačiau K. Jaunius atleidžiamas iš semina
rijos ir 1893 m. atsiduria Kazanėje. Domė
jimasis kalbos mokslo paslaptimis, kurioms 
skiriama visa energija, palaužia jo sveika
tą. Vėliau grįžta į Lietuvą, bet čia jo lau
kia skurdas, nežinia, gyvenimas iš pašalpų. 
Pagerėjus sveikatai, vėl pasineria į kalbo
tyrą. 1898 m. gale išsipildo jo sena svajonė 
— pakviečiamas į Peterburgo dvasinę aka
demiją ir netrukus skiriamas ordinariniu 
profesoriumi. Čia dėsto graikų, lotynų, heb
rajų kalbas. Jis aktyviai dalyvauja Neofi- 
lologų draugijos renginiuose Peterburge, 
visus stebina lingvistine erudicija. K. Jau
niaus nuopelnus kalbotyrai įvertina rusų 
mokslininkai: 1904 m. Kazanės universite
tas jam pripažįsta lyginamosios kalbos gar
bės daktaro laipsnį.

Tačiau jėgos silpsta, ir paliegęs profeso
rius pasitraukia iš akademijos. 1908 m. ko
vo 9 d. nustoja plakusi kalbininko širdis.

K. Jaunius mokėjo daugelį pasaulio kal
bų, buvo plačių interesų, talentingas kalbi
ninkas. Jį laikė dideliu autoritetu, su juo 
bendravo ar susirašinėjo žymiausieji Ru
sijos ir užsienio lingvistai: F. Fortunatovas, 
A. Aleksandrovas, J. Boduenas de Kurtenė, 
A. Šachmatovas, F. de Sosiūras, J. Rozva- 
dovskis, K. Brugmanas, J. Karlovičius ir 
kt. Svarbus K. Jauniaus indėlis į lietuvių 
akcentologiją ir dialektologiją. Vertinga jo 
„Lietuvių kalbos gramatika“, 1911 m. iš
leista Peterburgo mokslų akademijos lėšo
mis. Vėliau K. Būga ją papildė ir išvertė į 
rusų kalbą. Šis mokslui svarbus leidinys 
tos pačios akademijos pastangomis pasiro
dė 1916 m. Petrograde. K. Jaunius vienas 
pirmųjų ėmėsi nagrinėti baltų ir finougrų, 
indoeuropiečių ir semitų kalbų santykius. 
Nors ir neišvengė klaidų, bet jo iškelti fak
tai mokslui įdomūs ir aktualūs.

K. Jaunius įtakos yra padaręs J Jablons
kiui, o ypač K. Būgai, kuris, dar gimnazis
tas, rusų akademikų A. Šachmatovo ir F. 
Fortunatovo rūpesčiu nuo 1902 m. tapo jo 
asmeniniu sekretoriumi.

Geriausieji K. Jauniaus lituanistikos 
darbai turėjo poveikio lietuvių literatūrinės 
kalbos raidai, neprarado mokslinės vertės

iki mūsų dienų. J. Jablonskio žodžiais ta-
riant, „Jaunius buvo pirmas lietuvis, kurs 
atsidėjęs studijavo savo gimtąją kalbą ir 
studijavo rimtai, taip, kaip ją studijuoja 
kitų tautų mokslo žmonės“.

Pastaraisiais metais pradėta labiau do
mėtis žymaus kalbininko palikimu. 1970 m. 
išėjo V. Drotvino ir V. Grinavecko knyga 
„Kalbininkas Kazimieras Jaunius“, o 1972 
m. pasirodė S. Skrodenio parengtas „Kalbi
ninko Kazimiero Jauniaus rankraštinis pa
likimas“. Tačiau jo darbai dar tebelaukia 
išsamaus tyrinėjimo.

A. RUŽĖ („Mokslas ir Gyvenimas)

laikraščių adresu beveik neturi prasmės, 
nes ji atsakingo asmens dažnai nepasie
kia. Tuo tarpu kiekvienam geram laikraš
ty yra sužymėta, kuris žurnalistas kuriai 
sričiai yra atsakingas. Taipogi nepatarti
na siųsti redakcijoms daug medžiagos iš 
karto, nes redakcija neturi laiko atrinkti, 
kas jai įdomu. Taip ELTOS leidžiamos ži
nios vokiečių kalba laikraščių nepersi
spausdinamos, nes jos nepatenka į atsa
kingas rankas. Svarbiausia, vokiškai vi
suomenei įdomios žinios ELTOJE talpina
mos žurnaliuko viduje, o ne pirmuose 
puslapiuose, kur būna VLIKO darbai su
žymėti. O tai jokio kitataučio negali pa
traukti, ir tik atbaido toliau žurnaliuką 
įkaityti .

Ilgesnius straipsnius, kurie orientuotų 
specialistus, tenka siųsti tos specialybės 
žurnalams, pvz., į „Jahrbuch fuer osteu- 
ropaeische Geschichte“, „Kirche dės Os- 
tens“ ir kitus. Grynai Pabaltijo temas lie
čia „Actą Baltica“, „Commentationes bal- 
ticae“ ir „Mitteilungen aus dem balti
schen Leben“. Tačiau į mokslinius žurna
lus patekti yra nelengva, reikia pačiam 
toje srityje specializuotis. Iš kitos pusės, 
jau truputį informuotas studentas gali su
daryti dokumentaciją ar bibliografiją.

Svarbesnius dokumentus iš Pabaltijo 
gyvenimo reiktų išvertus pasiųsti „Insti- 
tut zur Erforschung der UdSSR Muen- 
chene ir „Bundesinstitut fuer ostwissen- 
schaftliche und Internationale Studien“

nimo, jų tarpe ir studentų.
Neretai Lietuvoje, ypač Kaune, Vilniuje, 

Klaipėdoje ar Palangoje, būna išmėtomi 
įvairūs pogrindžio išleisti lapeliai, atsišau
kimai. Bolševikams tai labai nepatinka ir 
jie visomis išgalėmis stengiasi jų platinto
jus išaiškinti, šiam reikalui gali būti pa
naudoti asmenys, kurie vienu ar kitu būdu 
susitinka su užsieniečiais ar patys užsienie
čiai.“

„Tėviškės Žiburiai“ Nr. 22 vedamajame 
komentuoja lietuviško „samizdato“ — „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ žinias. 
Dėmesio vertas aprašymas, kaip Lietuvoje 
sutinkami iš kalėjimo grįžtantieji kunigai.

„1972 m. liepos 26 d. Prienų tikintieji nu
vyko į Pravieniškių lagerį pasitikti į laisvę 
išeinančio savo vikaro kun. J. Zdebskio. 
Tačiau jis buvo paleistas viena diena anks
čiau, nes valdantieji norėjo išvengti „poli
tinės demonstracijos“. Parapijiečiai iškil
mingai sutiko kun. J. Zdebskį sekmadienį, 
rugpiūčio 27 d. Kai jis po mišių grįžo į zak
ristiją, vaikučiai barstė gėles. Šventoriuje 
suaugusieji ir vaikai sveikino buvusį kali
nį. Gėlių buvo tiek daug, kad jos netilpo 
kunigo glėbyje. J. Rugienis neleido vysku
pui J. Labukui skirti kun. J. Zdebskį į Vil
kaviškio vyskupiją. Tik po dviejų mėnesių 
jis buvo paskirtas vikaru šilutėn, Telšių 
vyskupijoj. Tai buvo savotiškas ištrėmimas 
bei atskyrimas nuo savo įprastos aplinkos“.

ANGLIJA - JAV
Bostono universiteto anglų literatūros 

profesorius R. Freedman, laikinai apsigyve
nęs Anglijoje, „Observer“ magazine duoda 
tokį Anglijos-JAV palyginimą.

Klimatas Anglijoje geras, be kraštutinių 
svyravimų. JAV klimato kraštutinumai at
siliepia ir į įjos gyventojų charakterį. Lai
mingas kraštas, kuriame 80 F. jau skaito
ma karšta.

BBC televizija yra šviesmečiais pralen
kusi pasaulį. Vienintelis dalykas, vertas 
stebėti JAV televizijoje, yra nužudymai ir 
BBC programos.

Knygų standartiniai ir pigūs leidiniai pa
tiekia ne tik ibest-sellerius, bet pilnus auto
rių komplektus. Tik muzikos plokštelių kai
na per aukšta.

Londono šoferiai neturi sau lygių. Jeigu 
amerikietis žinotų nors pusę tiek apie savo 
miestą, kiek Anglijos šoferis žino apie Lon
doną, tai jis iš karto gautų filosofijos dak
taro laipsnį...

Žmonės yra sąžiningi; autobusų konduk
toriai neurzgia, paprašius bilieto; policinin
kai negriebiasi už guminės lazdos, paklau
sus kelio.

Bet esama ir blogų dalykų. Taip, pvz., 
degtinė esanti per silpna, jos saikas per 
mažas... Barai uždaromi ne laiku. Sunku 
gauti ledo gabaliuką net ir gerame bare. O 
ypač neįmanoma, jei lauke oras vėsus. Ang
lai užsimiršta, kad geriama viduje...

„Amerikoniški“ restoranai su savo sklin
džiais nedarą didelės garbės Amerikai. Tuo

Anglų politikavimas nuobodus, niekas 
juo perdaug neužsiima .Bet Londone gali 
nusipirkti ministerio pirmininko įgrotą El- 
garo uvertiūrą. Ar galima būtų įsivaizduoti 
prezidentą Nixoną diriguojantį chorui?

Anglijoje nėra batų valytojų. Vienintelis 
visoje saloje valytojas sėdįs kažkur Picca- 
dillio Cirke, bet galima užsimušti, bandant 
prie jo prieiti.

Londonas po pusiaunakčio apmiršta. New 
Yorko požeminiai traukiniai eina visą nak
tį, nors galimybė jais gyvam sugrįžti į na
mus labai nedidelė (net draudimo įstaigos 
nedraudžia). Londone vienintelis pavojus 
— nusilaužti koją, bežiūrint į apatinių rū
bų skelbimus. Bet... po pusiaunakčio viskas 
sustoja ir užsidaro. Iš tikrųjų dideli mies
tai esą naktiniai miestai.

Iš viso Londone gyvenimas esąs .per ge
ras. Jame negalima išgyventi New Yorko 
nakties meto heroinio likimo ir tragiškosios 
didybės pajautimo.

Žinoma, kitas stebėtojas greičiausiai su
rastų ir kitokius palyginimus.

T-a.

NESITIKI DAUG PARDUOTI

Lietuvoje išleista N. Šitovo knyga „So
cialistinis interpacionalizmas ir patriotiz
mas“. Knygos atspausta 6.000 egzempliorių. 
Atsižvelgiant į vidutinius lietuviškų kny
gų tiražus (15.000), atrodo, kad tas inter-

Koelne, kurie visa rusiška seka, bet lietu
viškų dokumentų jie arba visai nerenka,

„Į Laisvę“ Nr. 57 straipsnyje „Kalba sve
čiai iš Lietuvos“ pasakojami įspūdžiai, su-

labiau, kad dešrelės daromos iš Tibeto jau- nacionalinis patriotizmas dar vis nėra la- 
čių mėsos. bai populiarus.

LIETUVOJE
V. KRĖVĖ RUSIŠKAI

Maskvoje išleista Vinco Krėvės „Daina
vos šalies senų žmonių padavimai“ rusų 
kalba. Iš lietuvių kalbos vertė A. Rolnikas. 
Įžanginį žodį parašė J. Lankutis. Iliustravo 
A. Steponavičius. Turint galvoj V. Krėvės 
stilių, išversti šį jo veikalą į- rusų kalbą ne
buvo lengvas darbas.

Taip pat rusų kalba išėjo J. Grušo dra
mų rinkinys, pavadintas „Adomo Brunzos 
paslaptis“. Jame sutalpintos net 6 J. Grušo 
dramos, įskaitant „Barbora Radvilaitė“ ir 
„Herkus Mantas“.

GAMTOS BIČIULIAI

Lietuvos mokyklose organizuojami gam
tininkų būreliai, kurie lesina paukščius, ga
mina inkilus, maitina žvėris, renka vaista
žoles ir sodina medelius. Kauno mokyklų 
gamtininkai sukūrė naują tradiciją: moks
leivių karnavalinė eisena per miestą su mu
zika ir dainomis palydi pavasarį.

TRĘŠIA MIŠKUS

Kauno aviatoriai lėktuvais pradėjo 
tręšti jaunus miškus. Per 3 dienas Prienų 
girininkijoje tokiu būdu patręšta 100 ha 
miško. Tokiu pat būdu tręšiami ir Kazlų 
Rūdos ir šakių miškai.

MOKSLEIVIAI DAINUOJA

Vilniuje Kalnų parke įvyko moksleivių 
dainų ir šokių šventė. Dalyvavo 4 tūkstan
čiai tautiniais rūbais pasipuošusių jaunųjų 
vilniečių.

Tą pačią dieną moksleivių dainų ir šokių 
šventė įvyko ir Kaune, Dainų slėnyje 
(Ąžuolyne). Dalyvavo 6 tūkstančiai moks
leivių.

„ŽALGIRIS“ PRANCŪZIJOJ

Kaimo „Žalgirio“ krepšininkai 10 dienų 
viešėjo Prancūzijoje. Čia jie sužaidė penke- 
rias rungtynes ir visas jas laimėjo.

Išvykoje dalyvavo M. Paulauskas, A. Šid
lauskas, A. Žukauskas, V. Sarpalius, L. Žu- 
kaitis ir keletas jaunesniųjų žaidikų. Pa
sak „Tiesos“, jie „pademonstravo aukštą 
tarybinio krepšinio klasę“.

ŽĄSLIŲ TABURETĖS

„Tiesa“ (Nr. 121) rašo:
„šių metų kovo mėnesį respublikos pre

kybos ir prekių kokybės inspektavimo val
dyba patikrino ir išbrokavo visas (!) Žąs- 
lių medžio apdirbimo įmonės taburetes, 
žąsliečiai po tokios nesėkmės turėjo prisi
pažinti, jog ilgą laiką apgaudinėjo pirkė
jus.“

Į tai įmonės direktorius laikraščio kores
pondentui pasakė:

— Dėl tokių niekų nevertėjo drumsti van
dens. — Didelė bėda, jei šiek tiek pažeidė
me gamybos technologiją. Žmonės mūsų ta
buretes pirko ir būtų pirkę...

O tų taburečių per 3 mėnesius reikėję 
pagaminti 23 tūkstančius...

„TRIJŲ KARJERŲ SAULĖLYDIS“

Vytautas Alseika „švyturio“ žurnale pra
dėjo spausdinti savo ruošiamos knygos apy
braižas, pavadintas „Trijų karjerų saulėly
dis“.

Tuose trijuose „saulėlydžiuose“ pasako
jama apie tris, kaip „Tiesa“ vadina, vaduo
tojus. Pirmasis pasakojimas yra apie dr. 
Petrą Karvelį. Jame kartojamos jau dau
gelį kartų skaitytos istorijos apie „stam
baus dvaro savininką, finansų ministrą ir 
krikščionių demokratų veikėją“. Lietuvos 
gyventojams iš tų apybraižų gal bus tiek 
naudos, kad sužinos, kokie asmenys ir or
ganizacijos aktyviai rūpinasi Lietuvos lais
vės reikalais.

L. JONAIČIO BROŠIŪRA

Praėjusiais metais Vilniuje „Gintaras“ 
išleido Leono Jonaičio paruoštą brošiūrą, 
skirtą angliškai kalbantiems kraštams. Ji 
vadinasi „They live in your midst“. Į ang
lų kalbą išversta G. Krivaičio.

Brošiūrojūe aprašyta ir duota adresai 
trylikos žmonių, gyvenančių daugiausia 
JAV ir Kanadoj. Tai esą žmonės, kurie ka
ro metu dalyvavo Lietuvos gyventojų, dau
giausia žydų, naikinime. Įžangoj sakoma, 
kad tokių brošiūrų bus išleista visa serija.
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DBLS ir L. N. B-vės centro žinios

— Birželio 6 d. įvykusiame Valdybos po
sėdyje buvo apsvarstyta visa eilė reikalų. 
Paminėtina, kad lietuviai pensininkai, 
atostogaudami Sodyboje nuo rugsėjo 15 d. 
iki birželio 15 d., gali gauti trečdalį kainos 
nuolaidą.

— Numatyta sudaryti prie Lietuvių Na
mų B-vės ekonominę komisiją iš 3 asmenų.

— Lietuvių pensininkų, gyvenančių So
dyboje, socialiniais ir globos reikalais rū
pintis paskirtas Valdybos narys Z. Juras.

— Aptartas DBLS atstovo dalyvavimas 
PLB-nės seime Amerikoje. DBLS yra pa
kviesta dalyvauti PLB seime Vašingtone 
kaip savarankiškas PLB-nės narys. Numa
toma pasiųsti vieną ar net du atstovus.

— Suteikta £50 parama Centrinio DBLS 
Skyriaus bibliotekai.

— Ateinančiame British League for Eu
ropean Freedom posėdyje, DBLS sekreto
riui išvykus atostogų, dalyvaus Z. Juras.

Aptarta visa eilė kitų reikalų ir sekantis 
posėdis numatomas liepos 4 d.

— L. Sodybos vedėjai J. ir B. Snabaičiai 
nuo birželio 10 d. išvyko 2 savaites atosto
gų-

LONDONAS
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Tragiškasis birželis bus paminėtas birže
lio 30 d. parapijos salėje Londone. Minėji
mas vyks ne žodžiais, bet patriotine daina 
ir lietuvišku menu. Programą išpildys iš 
Nottinghamo su ekskursija atvykusi meno 
grupė ir Londono mišrus choras.

LAS ir Sporto ir Soc. Klubas

ŠOKIŲ VAKARAS

Š. m. birželio 16 d., šeštadienį Londono 
DBLS skyrius lietuvių socialiniame klube 
ruošia Antaninių, Joninių ir Petrinių

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Pradžia 8 vai. v. Įėjimas 50 p.
Pelnas skiriamas Tautos Fondui.
Visi kviečiami atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Buvęs DBLS ir Lietuvių Namų B-vės pir
mininkas M. Bajorinas birželio 4 d. Lietu
vių namuose suruošė savo dukrai Stefani- 
jai-Gražinai šaunias vestuves. Stefanija iš
tekėjo už Aubrey Arthur Cloke.

Po jungtuvių katalikų bažnyčioje gausus 
būrys svečių susirinko Lietuvių Namuose. 
Dalyvavo gana didelis lietuvių ir anglų 
skaičius, atstovavęs senuosius ir naujuo
sius ateivius. Tas rodo, kad Londono lietu
viai mielai prisimena vieną iš pirmųjų 
DBLS ir L. Namų organizatorių ir steigėjų.

Pažymėtina, kad kelių paskutinių savai
čių laikotarpy M. Bajorino šeimoje įvyko 
dvejos vestuvės. Neseniai apsivedė ir jo sū
nus Mykolas.

M. Bajorinas šiuo metu sėkmingai ver
čiasi kaip statybos rangovas.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LAIMĖTOJAI

194-tose Derby Arklių Lenktynėse Epsom, 
Lietuvių Bažnyčios palaikymui suruoštoje 
loterijoje yra šie laimėtojai:

Pirmą premiją laimėjo arklys „MORS- 
TON“, bilietas Nr. 4780. Bilieto savininkas 
nežinomas, nes ant šaknelės nieko neužra
šyta. Parduotas Bradforde. Prašome laimė
toją atsiliepti.

Antrą premiją laimėjo arklys „CAVO 
DORO“, bilietas Nr. 1146, W. BAKER — 
Leyton, London.

.Trečią premiją laimėjo arklys „FREE- 
FOOT“, Nr. 0450. Savininkas V. Budinin- 
kas, Wolverhampton.

Ketvirtą premiją laimėjo arklys 
„KSAR“, Nr. 0422. Savininkas V. KLYVIS. 
Wolverhampton.

Laimėtojai prašomi galimai greičiau at
siųsti savo laiminguosius bilietus, kad būtų 
galima išmokėti premijas. Be bilietų premi
jos neišmokomos. Bilietus siųsti: LITHUA
NIAN CHURCH, 21 The Oval, Hackney 
Road, London, E2 9DT.

NOTTINQHAMAS
Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 

birželio men. 23 d. 6,30 vai. v. (šeštadienį) 
ukrainiečių klubo salėje, 30 Bendick Rd. 
ruošia

Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų 
šaunų pagerbimo vakarą.

Šokiams gros geras orkestras.
Dalyvavimas, įskaitant kepsnius ir stip

resnius užsigardžiavimus, vyrams 1,50 sv., 
moterims pusė kainos.

Nottinghamo ir apylinkės lietuviai, ko
kiais vardais besivadintų, kviečiami daly
vauti.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavu
siems mano mylimos žmonos a. a. Karolinos 
Janutienės laidotuvėse, prisiūti tusiems gė
les bei vainikus ir pareiškusiems man gi
laus liūdesio valandoje užuojautą per spau
dą, laiškais ir asmeniškai.

Ypatingą padėką reiškiu Antanui ir Ma
rytei Paulavičiams už nuoširdžią pagalbą 
mano nelaimės metu.

Julius Jarutis

Registruotis nedelsiant, nes iš anksto 
reikia žinoti dalyvių skaičių. Užsirašyti pas 
Moterų Draugijos valdybos nares.

Lietuvių Moterų Draugija

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Š. m. birželio mėn. 30 dieną LAS Notting

hamo Skyrius ruošia ekskursiją į 
LONDONĄ.

Autobusai išeina iš Skills vietovės (už 
kooperatyvo) punktualiai 2 vai. p. p.

Vyrams su žmonomis, kaip ir pavie
niams, kaina 1 svaras.

Užsiregistruoti pas Valdybos narius Lie
tuvių klube.

Valdyba

LEICESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Leicesterio DBLS skyrius birželio 16 d., 
5.30 vai. ruošia į Sibirą ištremtųjų lietuvių 
minėjimą. Paskaitą skaitys J. Zokas iš 
Derby. Programoje dalyvauja p. Vainorie
nė. Po programos — šokiai.

Minėjimas vyks Leicesterio lenkų klube, 
Melbourne Road.

Vietos ir apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

BIRMINQHAMAS
Į LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ!

Labiausiai, žinoma, juda lietuvių sąskry
džio Birminghame rengėjai. Tačiau neatsi
lieka ir dalyviai. Jau matosi, kad dalyvaus 
visa eilė ekskursijų ir daug paskirai.

Laikas: liepos 14 d., punktualiai 6 vai. 
vakare. Vieta: Polish Catholic Centre, Bor- 
desley St., Birmingham 5.

Programoje: glausta akademinė ir plates
nė įvairi grožinė dalis, išstatomi liet, dailės 
kūriniai .Seks šokiai, veiks užkandinė ir 
užgertuvė. Sąskrydis tiks jaunesniems ir 
vyresniems.

Ekskursijoms užsirašoma: Nottinghame 
Liet. Židinyje, Derbyje pas J. Zoką ar P. 
Makūną, Wolverhamptone — Narbutienę 
ar G. Kaminskienę, Stoke on Trente — P. 
Dudėną ar P. Vencaitį, Stroude ir Glouces- 
teryje pas A. L. K. Bendrijos ar D. B. L. S. 
vadovybes.

Jaučiamas susidomėjimas ir kitose vie
tose. Visi maloniai ir laukiami. Visų 
džiaugsmui ir atgaivai!

COVENTRY
JONINIŲ VAKARAS

DBLS Coventrio skyriaus Valdyba birže
lio 23 d. šeštadienį 7 vai. vak. lenkų atsar
gos karių klubo salėje, Whitefriars Lane, 
Coventry, rengia
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių Vakarą.

Šokiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno 
vadovaujamas orkestras, baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais veiks iki 12 vai. 
nakties.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti į šį mūsų tradicinį 
vakarą ir jaukiai praleisite laiką. Salė ati
daryta nuo 6 vai. vak.

Tad iki malonaus pasimatymo Coventry.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 16 d., šeštadienį lietuvių namuo
se, 5 Oak Vilias, rengiamas

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS.
V. IGNAIČIO paskaita.
Pradžia 7 vai. vak.
Maloniai kviečiami visi dalyvauti.

DBLS-gos Bradfordo skyrius

SKOTUOS LIETUVIUS APLANKIUS
Naujųjų Metų proga bradfordiškiai V. 

Kalpokas ir P. Zdanavičius buvo nuvažiavę 
pas Škotijos lietuvius pasisvečiuoti. Besi
svečiuojant, kilo mintis ateity ir daugiau 
Bradfordo lietuvių atgabenti.

Sugrįžę juodu įtikino klubo valdybą, kad 
bradfordiškiai laukiami ir Škotijos lietuvių 
bus nuoširdžiai priimti. Klubo valdyba pri
tarė ir pavasario atostogų proga suruošė 
išvyką į Škotiją. Dalyvavo 43 asmenys.

Pasiekus Bellshill Lietuvių Instituto bu- 
veinę-klubą, mus pasitiko gražus lietuviu 
būrys, šeimininkės tuoj sodina už apkrau
tų stalų. Užkandus, p. F. Dzidolikas kviečia 
aplankyti įdomesnes istorines apylinkes. 
Pasirodo, jis puikus vadovas: paaiškina 
kiekvieną įdomesnį pastatą, gatvę ir kalne
lį, parodo Loch Lomondą su 300 metų Luss 
kaimeliu, kunigaikščių ir meškų parkus.

Grįžę randame pilnutėlę salę Škotijos lie
tuvių. Vakarienės metu pirm. A. Jovaras 
padėkoja už apsilankymą ir kviečia visus 
jaustis kaip namie. F. Dzidolikas iškelia 
tolimesnio bendradarbiavimo mintį. Prane
ša, kad rytoj, 11 vai., jis mus gabens į 
Edinburgą.

J. Sarafinaitė sveikina atvykusius ir pri
simena praėjusio rudens viešėjimą Brad
forde.

Prelatas J. Gutauskas, dar nevisai pa
sveikęs po automobilio nelaimės, apgailes
tauja, kad negali ilgiau pabuvoti, bet džiau
giasi mūsų atvykimu ir prasidėjusiu ben
dradarbiavimu.

Bradfordo Vyties klubo pirm. S. Grybas 
visų apsilankiusių vardu dėkoja už nuo
širdų priėmimą. A. Bučys taip pat taria ke
letą žodžių, džiaugdamasis šiuo susitikimu.

Jau ruošiasi muzikantai — bus šokiai. 
Prieš tai susirandam šeimininkus, pas 'ku
riuos teks apsinakvoti, pasidarome neiš
skiriami draugai, šokiai dar labiau visus 
suartina. Šokami škotiški šokiai, mūsų ma
tyti tik TV programose. Daug juoko, nes 
mes nemokame šokti.

Sekmadienį 11 vai. mūsų jau laukia au
tobusas. Prisideda keli vietiniai šeimininkai 
ir Škotijos lietuvaitės. Jaukiau. Vadovau
ja F. Dzidolikas. Nepasijutome, kaip atsi
radome prie Edinburgo pilies. Čia būsime 
dvi valandas. Traukiame apžiūrėti įspūdin
gos pilies. Oras gražus — šilta. Kai kas pa
junta troškulį ir traukia į pakalnę. Sek
madienį Škotijoj barai uždaryti, bet mūsų 
vyrai gabūs ir susiranda, ko ieško.

Pasigrožėję pilimi ir pakalnės vaizdais, 
traukiame toliau karališka mylia. Apva
žiuojame Edinburgo „kregus“, ilgiau susto
jame prie vadinamo Arthurs Seat — gana 
aukštoko kalno. Jaunesnieji pasiryžta pa
siekti viršūnę. Nepasiduoda ir musu pensi
ninkas A. Bučys su Dzidoliku. Bet viršūnę 
pasiekia tik A. Bučys. Po gero pusvalan
džio jį grįžtantį pasitinka ponios ir prisega 
raudono rubino medalį. Važiuojame į Forth 
Bridge. Keliaujame pro ežerėlius, karalie
nės Aleksandros rūmus ir parką. Forth 
Bridge tiltas atrodo grakštus. Tūkstančiai 
tonų plieno ir asfalto savo mase atsirėmę į 
4 taškus, daro didingą įspūdį. Kaip tyčia 
sugriaudžia griaustinis, apsižvalgę visi sku
ba mašinon, nes lašai plikes jau vilgo. 
Grįžtam linksmi ir patenkinti.

Bellshille vėl laukia būrys lietuvių ir pa
ruošta vakarienė. Vakarienės metu brad- 
fordiečių iškylos vadovas V. Kalpokas pa
dėkoja už priėmimą ir įdomias išvykas.

Po vakarienės pasirodo šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas F. Dzidoliko. Mišrus 
choras sudainuoja šešias dainas, o vieni 
vyrai — tris. Visiems labai patiko „Gimti
nė šalis“, kurią choras turėjo pakartoti. 
Puikus dainų išpildymas sujaudino visus ir 
daugelio akyse sužibo ašaros.

Po programos šeimininkės padėkoja I. 
Gerdžiūnienei už įteiktą dovaną ir sugieda 
Ilgiausių metų. S. Grybas kviečia DBLS 
Tarybos pirmininką A. Bučį tarti keletą žo
džių. šis sveikina iniciatorius ir tikisi, kad 
apsilankymas bus naudingas Škotijos ir 
Anglijos lietuviams.

Pirmas atsisveikina A. Jovaras — reikia 
vykti į darbą. Padėkoja visiems vadovams, 
svečiams bei šeimininkėms už darbą ir ma
loniai praleistas dvi dienas. Ypačiai dėkoja 
Dzidolikui už choro paruošimą ir išvykų 
vadovavimą, o bradfordiškiams palinki lai
mingos kelionės namo.

Artėja ir mūsų išvykimo laikas. Spau
džiame rankas, atsibučiuojame. Prie auto
buso lydi didelis būrys Škotijos lietuvių. 
Graudu ir liūdna atsisveikinti.

Šis pasisvečiavimas paliko gilų įspūdį. 
Jaučiame dėkingumą A. Jovarui už viešna
gės organizavimą ir rūpestį. Negalime pa
miršti Dzidoliko, kuris parodė tiek daug 
energijos kaip išvykų vadovas, chorvedys, 
kalbėtojas, baro šeimininkas ir kiekvieno 
draugas. Nežinome, kaip atsidėkoti šeimi
ninkėms, kurios dvi dienas vargo, mus vai
šino, meiliu šypsniu ragino ir dar taip gra
žiai sudainavo. Kaip padėkoti tiems, kurie 
mus priglaudė nakčiai ir prisidėjo savo 
darbu ir rūpesčiu. Neįmanoma juos visus 
išvardinti ir atskirai padėkoti.

Likite sveiki ir iki pasimatymo, mieli 
Bellshill ir apylinkių lietuviai!

A. T.

RETA ŠVENTĖ

Kun. rašytojo J. Kuzmickio 60 metų am
žiaus sukaktis buvo paminėta vasario mėn. 
daugiau religinėje aplinkumoje — bažny
čioje lietuvių pamaldų metu. Bet tą sukak
tį lietuvių visuomenė paminėjo gegužės 19 
d. Vyties klubo patalpose. Sukakties atžy- 
mėjimas buvo atidėtas, nes laukta garbaus 
sukaktuvininko naujos knygos „Ištiestos 
rankos“ pasirodymo. Didesnis dėmesys ir 
buvo nukreiptas į šios 'knygos prezentaciją.

Į šią nepaprastą dvigubą šventę susirin
ko ir nepaprastai daug svečių ir dalyvių iš 
Bradfordo ir apylinkės — Harrogate, Man
chester, Nottinghamo, Londono ir net iš 
Austrijos.

Šventę Bažnytinio Komiteto ir Vyties 
klubo vardu atidarė klubo valdybos pirm. 
S. Grybas ir pakvietė prie garbės stalo 
garbųjį sukaktuvininką, rašytoją kun. kap. 
Joną Kuzmickį, viešnią iš Austrijos rašyto
ją Ireną Joerg-Naudžiūnaitę, kun. S. Matu
lį, MIC, rašytoją R. Spalį-Giedraitį, mokyt. 
V. Ignaitį ir Bažnytinio Komiteto garbės 
pirm. Micutą.

Knygos „Ištiestos rankos“ anotaciją skai
tė A. Bučys, pailiustruodamas ištraukomis 
— 'knygos deimančiukais ir kvietė šią retą 
knygą priimti su išskėstomis rankomis, nes 
ji galės būti skalsi ir soti, kaip lietuvio ar
tojo rupi duona, skaitant ją iš lėto, po ke
letą eilučių.

Skaitė savo atsiminimų žiupsnelį rašyto
ja I. Joerg, nes mūsų sukaktuvininkas ir 
autorius buvęs jos mokytojas.

Prasidėjo sveikinimai. Pirmiausia per
skaityta Lietuvos Atstovo V. Balicko ir po
nios sveikinimas: „Taip šaunia 60 metų 
amžiaus sukakties proga giliai nuoširdžiai 
Jus sveikinu ir linkiu Jums geros sveika
tos, ištvermės ir sėkmės Jūsų garbingose 
pareigose Dievo ir Tėvynės tarnyboje. Il
giausių metų!“

Trumpu žodžiu sveikino kun. S. Matulis 
MIC, rašytojas R. Spalis, V. Ignaitis, J. Mi- 

euta. Sveikino ir dovanėlę įteikė Bradfordo 
ir apylinkės lietuvių vardu klubo pirm. S. 
Grybas. Raštu nuoširdžiai sveikino DBLB 
Krašto Valdybos pirm. S. Kasparas ir J. 
Sarafinaitė iš Škotijos. DBLS-gos Tarybos 
vardu žodžiu sveikino A. Bučys.

Pabaigoje viešnia iš Austrijos rašyt. 
Joerg sukaktuvininkui įteikė didelę rožių 
puokštę.

Meninėje dalyje J. Adamonis ir P. Vasys 
perskaitė ilgesnes ištraukas iš naujosios 
knygos „Ištiestos rankos“. Vyrų kvartetas 
padainavo porą gražių dainelių.

Paprašytas tarti žodį, sukaktuvininkas 
'kun. J. Kuzmickis paskaitė savo eilėraštį.

Baigiant, tas pats kvartetas dar gražiai 
padainavo tris dainas.

Pabaigoje išreikšta padėka daug ir nuo
širdžiai pasidarbavusiems knygą spausdi
nant, jos rinkėjui kun. A. Gerybai ir „Šal
tinio“ spaustuvės direktoriui kun. S. Ma
tuliui.

Visi svečiai ir dalyviai garbiajam sukak
tuvininkui rašyt, kun. J. Kuzmickiui sugie
dojo Ilgiausių metų!

Tada pereita į kitą patalpą, kurioje pra
sidėjo stropių šeimininkių paruošta iškil
minga vakarienė.

Tuo pačiu metu į skaitytojų rankas ati
duota keletas dešimčių knygų su autoriaus 
įrašu. Įsigijusieji priėmė ją kaip brangią 
dovaną.

Literatūros vertę giliai suprasdamas, vie
nas atspėjamas mecenatas prisidėjo savo 
dosnia auka, kurią čia pat autoriui perda
vė S. Grybas.

Ačiū sukaktuvininkui ir autoriui !Tai bu
vo reta šventė mums visiems.

A-tas B.

VOKIETIJA
ELENOS KUHNIENĖS NETEKUS

Ją palaidojome šių metų balandžio 27 
dieną.

Po to vis ieškojau spaudoje nors žodžio 
apie jos mirtį ir tradicines užuojautas li
kusiai dukrai ir vyrui. Bet veltui...

Elenos iš namų dingimas vasario mėne
sio gale intrigavo lietuvius kaimynus, bet, 
respektuodami Elenos asmenybę, niekas 
nedrįso klausinėti šeimą apie to dingimo 
sąlygas. Pagaliau balandžio gale — skaudi 
žinia: 49 metų Elena užmigo amžinai ma
žame beržyne prie Koelno.

Jos mirtis smarkiai sukrėtė visos apy
linkės lietuvius, ir visi pasiklydo neiš
sprendžiamame klausime — kodėl?

Aš pažinau Eleną Kuhnienę per lietuvių 
šventes Vokietijoje, bet nesuspėjau su ja 
suartėti. Jai netrūko energijos ir sumanu
mo Koelno-Bonnos apylinkėje suorganizuo
ti Moterų Klubą ir jam pirmininkauti. Nie
kas nepastebėjo kokios nors dvasinės de
presijos, kuri ją vis dėlto nuvedė į kapus.

Gėlės, maldos, ašaros, .. .bet žmogaus ne
bėra. Ko trūko jai šiame pasaulyje, kad ji 
pati iš jo pabėgo? O gal mes neįstengėme 
jos suprasti ir permažai ją mylėjome?

Ilsėkis ramybėje, Elena, o mes bandysi
me įgyvendinti Tavo pradėtus darbus.

St. Baltus (Moterų Klubo sekretorė)

SKAUTIŠKUOJU KELIU

DĖKOJAME

Pavasario atostogų metu Škotijoje lankė
si su bradfordiškiais Anglijos Rajono Va
deiva ps. A. Gerdžiūnas su žmona skaučių 
vadove ir seserijos vadeivė ps. J. Traškie- 
nė.

Ta proga per p. F. Dzidoliką Škotijos lie
tuviai suaukojo Anglijos Rajono stovyklai 
£7,32.

Visiems Škotijos lietuviams už nelauktą 
auką nuoširdus skautiškas ačiū.

R. Vadeivė

Skaitytoja laiškai
AR TIKRAI VIENIŠAS?

Pempė Nr. 22 „E. L.“ nusiskundžia, kad 
dainavietės šelpia ne tuos lietuvius, kurie 
turėtų būti šelpiami. Pataria šelpti vieni
šus, apleistus viengungius. Aš čia su Pem
pe nesutinku.

Tose kolonijose, kur lietuvis nevengia 
lietuvio ir dalyvauja lietuviškame bendra
vime, toks lietuvis nebus vienišas. Toks lie
tuvis ligos atveju bus lankomas, guodžia
mas, užjaučiamas, remiamas. Tačiau kiek
vienoje kolonijoje yra labai mažas nuošim
tis atskalūnų, sakyčiau, neišmanėlių, savos 
rūšies gudragalvių ar dvasiškai sutrūniju
sių. Tokie niekada nebuvo žinomi, nes ne
norėjo. Deja, bėdoje ar ligoje dažnai per 
svetimus ieško lietuvių globos ir dejuoja. 
Bet ar tai mūsų pareiga bėgti tokiam pa
dėti ir šelpti? Tokiam samaritiečių darbui 
mes tikrai neturim laiko ir lėšų. Kaip pa
siklojo, taip tegul miega. Tai nėra žiauru
mas ar krikščionybės paneigimas, tai gyve
nimo logika, tiesa, 'kuri turėtų pagydyti 
tuos, kuriems pagyti dar ne per vėlu.

Kiekvienas tvarkingas pensininkas ar 
vienišas senukas jei nori, gali nuomuoti 
sklypelį daržo. Koks malonumas ir vienat
vės vaistas, kai derlius gražiai auga. Sa
vaitgaliais toks vienišas lietuvis užeina ten, 
kur paprastai daugiau savųjų susirenka. 
Tokiam vienišam lietuviui, kuris priklausė 
prie visuomeninės veiklos, ne vienas ir alu
čio nupirks. Taip buvo, taip, manau, ir bus.

O dainavietės ir kitos darbščios bitelės

NAUJAS „BUDĖKIME“ 
ADMINISTRATORIUS

V. s. Br. Zinkus, LSS Anglijos Rajono 
„Budėkime“ leidinio ilgametis administra
torius, po 20 metų administravimo, dėl ilgų 
kasdieninio darbo valandų turėjo nuo ad
ministravimo pasitraukti.

Administravimą sutiko perimti J. Levins- 
kas, jau dvejis metus padedąs „Budėkime“ 
spausdinti. Kai kas mano, kad paruošti 
laikraštį yra kaip puoduką arbatos išgerti. 
Tačiau kam teko arčiau susipažinti su šiuo 
darbu, žino, kiek jis pareikalauja darbo va
landų.

„Budėkime“ atspausdinimas, surinkimas 
ir išleidimas pareikalauja maižausia 3 die
nas po 8 vai. Tiek pat, jei nedaugiau laiko 
atima pervedimas į matricas ir iliustravi
mas. O išlaidos — popieris, rašalas ir paš
tas už 250 egz. atsieina 12-18 sv. O kur re
dagavimas? Tačiau dėka atsidavusių idea
listų ir rėmėjų, tas darbas varomas pirmyn 
ir lietuviškas žodis plečiamas jaunimo tar
pe.

Broliui Zinkui už įdėtas pastangas ir 
darbą per 20 metų reiškiama rajono skau
tų vadijos ir skaitytojų vardu nuoširdi pa
dėka. Naujam administratoriui J. Levins- 
kui linkime ištvermės ir pasisekimo nauja
me darbe.

Apgailestaujame, kad korespondencijos 
mažėja. Visus, nuo mažiausios paukštytės 
ir vilkiuko, kviečiame rašyti žinias ir raši
nėlius. Ypač šiais sukaktuviniais Lietuviu 
Skautijos metais. Parašykite kaip mokate. 
Visų laukiame ir mielai talpinsime.

Naujo administratoriaus adresas: J. Le- 
vinskas, 8 Sun Street, DERBY, DE3 3UL.

v.s. J. Maslauskas, Vadeiva

PARAMA SKAUTŲ RAJONUI

A. Kublinskas, Manchester — 1 sv., A. 
Barauskaitė, Manchester, loterijos pelnas 
— 6 sv., V. Ignaitis, Bradford, knygų plati
nimo pelnas — 5 sv.

Pelnas Sodybos loterijos — 43,00 sv.,
G. E. Kaminskų iš Wolverhamptone au

ka — 5,00 sv.
Nuoširdus skautiškas ačiū.

Rajono Skautų Vadi ja

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“ 1948 m. birželio 10 d.

Bradforde buvo suruoštas pirmas lie
tuvių literatūros vakaras Anglijoje. Savo 
kūrybos paskaitė žurnalistas Z. Gerulaitis- 
Veliuoniškis, S. Prapuolenytė, Jonas Gai
lius, R. Spalis ir F. Neveravičius. Iškeltas 
sumanymas įsteigti Anglijoj gyvenančių 
lietuvių rašytojų sąjungą.

Korespondentas iš Sleafordo stovyklos 
nusiskundžia, kad vietos Welfare Officer 
stovykloje suorganizavo moderniškų šokių 
kursus. Girdi, ūkininkų vaikams tai mažai 
reikalingas dalykas...

* Plačiai aprašyta pulk. Tasajevo istori
ja. Šis raud. armijos karys buvo perėjęs 
pas vakariečius ir apsigyvenęs Londone. 
Pasak Sovietų pranešimą, jis buvęs per 
prievartą atgabentas. Vėliau atbėgęs į 
Olimpijoje vykstančią parodą, pakėlęs di
delį triukšmą ir buvęs grąžintas į Berlyną. 
Bet Sovietų Sąjungoje jis buvęs vėliau nu
žudytas.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Iš kolūkio mechaninių dirbtuvių vedėjo 

žodinių pareiškimų matyti, kad gyvulinin
kystės fermų santechnikas M. S. ima iš šo
no pinigus ir į darbą ateina tik su valdybos 
raštu, jį nuo vasario pirmos dienos nuo fer
mų nuimti ir pritvirtinti prie seno ekska
vatoriaus Pazapsių durpyne“.

(Iš kolūkio valdybos posėdžio nutarimo)

tegul sau gražiai dirba, tik tegul neeikvoja 
savo gražių pastangų tiem, kurie niekada 
jų nematė ir dėjosi galėsią apsieiti be sa
vųjų. Geriau sušelpti veikių lietuvį kad ir 
ne vienišą, kad jis pajaustų daugiau noro 
dirbti lietuviškam labui.

V. Andruškevičius

■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — birželio 10 d., Sekmi
nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — birželio 17 d., 
11 vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME —birželio 17 d„ 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — birželio 17 d., 11 vai., Bridge 
Gate. Herojiško ir skaudžiojo birželio 
ženkle.

NOTTINGHAME — birželio 17 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Pamaldas, birželi
nius įvykius minint, laiko svečias kun. 
dr. K. Matulaitis, MIC.

BIRMINGHAME — birželio 24 d., Joninėse, 
11 vai., 19 Park Rd., Moseley. Metinės 
pamaldos už a. a. Julių Dyvą ir jo ka
po paminklo šventinimas.

NOTTINGHAME — birželio 24 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BRADFORDE — birželio 17 d., 12.30 v.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•i

4


	1973-06-12-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1973-06-12-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1973-06-12-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1973-06-12-EUROPOS-LIETUVIS-0004

