
Nr. 31 (1170) Londonas, 1973 m. liepos 31 d. XXVH metai

Teisingumas laimėjo DAR APIE KONFERENCIJA, Nori ir bijo
V. ŠNEIDERIS LAISVAS Grįžęs iš Helsinkio Europos Saugumo

Suomių jūroje pagautas 25 metų lietu
vis Viktoras Šneideris liepos 25 d. atskri
do į Londoną. Aerodrome jis pareiškė: 
„Šio krašto ir šios pasaulio dalies gyven
tojai nesupranta, ką reiškia gyventi lais
vėje. Tokio gyvenimo Rusijoje nėra.“

Pasirodo, V. Šneideris jau 1970 m. ban
dė iš Lietuvos pabėgti. Jis buvo pagautas 
ir 18 mėn. uždarytas darbo stovykloje.

Aerodrome jis papasakojo, kaip gumi
niu laiveliu bandė pasiekti laisvę. Jūroje 
išbuvęs dvi paras, kol pagaliau pateko į 
suomių rankas.

Šiuo metu V. Šneideris jau yra Vakarų

ir Bendradarbiavimo konferencijos, dr. J. 
K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, liepos 10 
d. padarė platesnį pranešimą Vliko Val
dybai, o liepos 11d. spaudos ir radijo at
stovams Niujorke. Dr. Valiūnas vadovavo 
Vliko sudarytai delegacijai, į kurią, be jo 
paties, įėjo dr. Petras Vileišis, dr. Jonas 
Genys ir magistrė Eglė Žilionytė. Be to, 
jis kaip Pasaulinės Baltų Santalkos pir
mininkas Helsinky koordinavo veiklą su 
latvių ir estų delegacijomis.

Dr. Valiūnas į Helsinkį nuvyko liepos 1 
d., dr. Genys ir E. Žilionytė — liepos 2 d., 
o dr. Vileišis — liepos 3 d.

laisvai vartojanti tris svarbesnes kalbas,
turėjo ypatingai didelį pasisekimą tarp 

1 žurnalistų. Jei ne pabaltiečių liepos 5 d. 
areštai, liepos 6 d. buvo sukviesta daugy
bė žurnalistų pasikalbėjimui. Deja, rusai 
per Suomijos valdžią tai sutrukdė.

Dr. J. Genys buvo gavęs spaudos atsto
vo kredencialus ir liepos 4 d. vakare da
lyvavo Rytų Vokietijos Ambasadoriaus ir 
spaudos atstovų priėmime. Jame dalyva
vo ir visi trys latvių delegatai, kurių pir
mininkas Uldis Grava paklausė Didž. 
Brit. užsienių reikalų minister) Sir Alec 
Douglas-Home, dėl ko konferencijoje ne
numatyta svarstyti Baltijos valstybių

Vokietijoje.
Iš karto suomiai norėjo V. Šneiderį ati

duoti Sov. Sąjungos organams. Bet tarp
tautinis protestas r „The Daily Tele
graph“ vedamasis pagelbėjo jam išsilais
vinti.

Vakarų Vokietijos ambasada Helsinky 
pareiškė, kad jis turi dvigubą — Vokieti
jos ir Sov Sąjungos pilietybę ir todėl ne
gali būti grąžintas. Greitai įsikišo ir JAV 
ambasada, o taip pat Aukštasis komisa
riatas pabėgėlių reikalams. Jie visi krei
pėsi į Suomijos vyriausybę, reikalaudami 
respektuoti žmonių teises.

Iš Londono pirmiausiai pradėjo rūpintis 
parlamento atstovas Airey Neave, kuris 
yra ir D. Britanijos atstovu prie pabėgė
lių komisariato. Jis kreipėsi į Suomijos 
ambasadą ir parašė atvirą laišką „Daily 
Telegraph“ laikraščiui, pritardamas kun. 
Gerybes nuomonei ir reikalaudamas Suo
miją parodyti bent kiek žmoniškumo.

DBLS jau pirmą dieną įteikė Suomijos 
ambasadai Londone motyvuotą raštą ir 
pasiuntė telegramą Suomijos užs. reikalų

Sovietų spauda pagyrė Brežnevą už jo 
pasisekimus derybose su JAV prezidentu, 
bet didelių pergalės himnų jam negiedojo. 
Sovietologiniai ekspertai aiškina, kad Po- 
litbiure dar vis einančios diskusijos dėl 
ekonominių derybų sėkmingumo.

Viktoras Zorza „The Times“ bendradar
bis nurodo į „Pravdos“ neva skaitytojų 
paklausimus, į kuriuos atsako to laikraš
čio vyriausias diplomatinis koresponden
tas Juri Žukovas. Šitie klausimai-atsaky
mai dažnai patarnauja kaip rodiklis, apie 
ką kalbama Politbiure.

Pirmiausia Žukovas paneigia abejoji
mą, kad Brežnevo-Nixono derybose Ame
rika iš visų susitarimų daugiau laimėju
si negu Sov. Sąjunga. Derybos buvusios 
abiem pusėm vienodai naudingos.

O kaip su JAV investuotu kapitalu į So
vietų pramonę? Ar jie dabar atsidarę sa
vo biurus ir bankus, nepanorės pasidaryti 
biznio dalininkais ir gauti lygią pelno da
lį? Klausimas nelengvas: atsakęs teigia
mai, apversi visą socialistinę ūkio doktri
ną aukštyn kojomis, o pelno reikalą pa
neigęs, atbaidysi būsimus investorius. Ši
taip, be abejo, klausimas yra svarstomas 
ir Politbiure, kuris gerai supranta, kad to 
svetimo kapitalo reikia daug ir greitai. 
Žukovas laikosi oficialiosios linijos: už

sieniečiai nedalyvauja investacijų pelne, 
jiems paskolos grąžinamos naujųjų įmo
nių pagamintų produktų eksportu.

Ar nepanorės tie užsieniečiai už savo 
kapitalus gauti tam tikrų nuolaidų, kon
cesijų. garantijų? Juk panašiai atsitiko 
Lenino laikais, kuriant „naująją ekonomi
nę politiką“. Ar sutiks JAV kapitalistai 
skirtis su savo mamona, neturėdami ga
rantijų, kad toji mamona bus protingai 
investuota? Ar nepanorės jie nors ir už
maskuotos nuosavybės ar bent vadovavi
mo teisių?

Štai klausimai, į kuriuos gal ir Brežne
vas dar nepajėgia atsakyti. Tuo tarpu 
konservatyvus Politbiuro narys Suslovas 
jau įspėjo, kad praeity komunistų vadai 
darė klaidas, per lengvai pasidavė taikin
go sugyvenimo idėjoms ir nepajėgė atsi
laikyti prieš kapitalistinį oportunizmą. 
Šitoks greitas buržuazinėmis ideologijo
mis užsikrėtimas privedęs juos prie poli
tinio ir idėjinio bankroto.

Lietuviškas priežodis, patariąs neiti su 
velniu riešutauti, tinka abiem pusėm. Ka
pitalistai, susidėję su komunistais, bijo 
netekti savo pinigų. O komunistai, ypačiai 
jų vadai, pasidarę kapitalistų draugais, 
gali prarasti ne tik socialinį imunitetą, 
bet ir šiltas vietas Kremliuje.

Kas kaltas ?

ministeriui. Greitai buvo susižinota su ki
tomis tarptautinėmis organizacijomis, ku
rios taip pat užvertė Suomijos ambasadą 
laiškais. Viso to pasėkoje Viktoras Šneide
ris yra išgelbėtas. Gal pats didžiausias 
nuopelnas visoje šitoje istorijoje priklau
so londoniškiui dienraščiui „The Daily 
Telegraph“, kuris ne tik laiku paskelbė 
apie jaunuolio pagavimą, bet taip pat pa
skyrė tam reikalui vieną iš savo vedamų
jų.

Nevilties valandoje kartais dažnas pa
galvoja, khd teisė ir teisingumas iš šlio 
pasaulio yra pranykę. Atrodo, kad mažos 
tautos ir jų gyventojai yra palikti vien tik 
Dievo valiai. Tačiau Viktoro šneiderio at
vejis parodė, kad taip nėra. Pasauly dar 
esama žmonių, kurie gerbia paskirų as
menų laisvę ir daro visa, kad jie galėtų 
ta laisve pasinaudoti. Tų žmonių ir vals
tybių dėka teisingumas laimėjo. Jiems 
priklauso lietuvių padėka. Toji padėka 
priklausytų ir tuo atveju, jei V. Šneideris 
iš tikrųjų ir nėra lietuvis, o tik Lietuvos 
gyventojas. Laisvės reikalas išeina iš tau
tiškumo ribų, o jos netekimo skausmą lie
tuviai išeiviai iki šiai dienai tebenešioja 
savo širdyse. Lucanus
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ALGIMANTUI JUOZUI 
ANDRUŠKEVIČIUI

tragiškai žuvus Pietų Afrikoje, tėve
liams, broliams ir sesutėms gilią 

užuojautą reiškia Ir kartu liūdi.

Stoke-on-Trent lietuviai

Dr. J. K. Valiūno, Vliko Pirmininko, lie
pos 8 d. grįžusio iš Helsinkio Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencijos, 
sutikimas Kenedy aerodrome Niujorke.

Nuo centro į dešinę — p. Butkus, A. 
Vakselis, Vliko vicepirmininkas ir B. Ra-

Nors kiekviena delegacija nusigabeno 
savo paruoštos medžiagos, bet dr. Valiū
nas ėmėsi iniciatyvos paruošti bendrą no
tą vyriausybėms. Visų trijų bendru dar
bu paruoštąją notą pasirašė dr. Valiūnas, 
kaip Pasaulinės Baltų Santalkos pirmi
ninkas. Notą su kitais reikalingais doku
mentais išnešiojo asmeniškai valstybių 
delegacijoms lietuvių, latvių ir estų atsto
vai.

Visu spėtu laiku pabaltieičai susitikinė
jo su žurnalistais, delegacijų nariais, juos 
informuodami apie Pabaltijo valstybes. 
Pažymėtina, kad dr. Valiūnas turėjb il
gesnį pasikalbėjimą su Danijos užsienių 
reikalų ministerijos politikos departamen
to direktoriumi, su Reuterio atstovais, su 
Associated Press Bonos, Briuselio ir kt. 
direktoriais. Dr. Genys kalbėjosi su Šve
dijos užsienio reikalų ministeriu, Reute
rio ir UPI atstovu ir kalbėjo per Natio
nal Public Radiją, kuris Amerikoje rep
rezentuoja 150 radijo stočių. Dr. Vileišis, 
energingai skleidęs informacijas žurnalis
tams, kurių buvo apie 450, kalbėjo rusų 
kalba per Radio Liberty. E. Žilionytė,

A. A. ALGIMANTUI JUOZUI 
ANDRUŠKEVIČIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai Joan'ai ir 
sūneliui reiškiu gilią užuojautą.

P. Dudėnas

a|a
Tragiškai žuvus
ALGIMANTUI

ANDRUŠKEVIČIUI,

gilią užuojautą jo tėvams Ir 
visai šeimai reiškia

K. Makūnas

ALGIMANTUI JUOZUI
ANDRUŠKEVIČIUI

tragiškai žuvus, tėveliams, broliams ir 
sesutėms, reiškiu gilią užuojautą ir 
kartu liūdžiu.

P. Dudėnas

ALGIMANTUI ANDRUŠKEVIČIUI

dzivanienė. J kairę — V. Radzivanas, Vli
ko Valdybos narys prie vėliavos, aktorius 
V. Žukauskas (laiko mikrofoną), už jo 
stovi A. fjlinutis, Lietuvos Generalinis 
Konsulas Niujorke ir kampe p. Šileikienė.

klausimas. Home pasiūlė paid austi Gro
myko, Sovietų Rusijos delegacijos pirmi
ninko. Grava tai ir padarė. Andrei Gro
myko įsikarščiavęs pradėjo kartoti sovie
tinį melą, kad pačios Pabaltijo tautos 
laisvai įsijungusios į Sovietų Sąjungą. To 
dialogo ir užteko. Du Rytų Vokietijos 
saugumiečiai U. Gravą išvedė už durų 
(jie svetimoje valstybėje Graves areštuo
ti negalėjo).

Netrukus rusai pareikalavo Sucmijos 
vyriausybę, kad ji tuojau areštuotų visus 
pabaltiečius, nes jie, kaip teroristų grupė, 
galinti ir kitokių triukšmų padaryti. Suo
mijos vyriausybė, skubiai susirinkusi po
sėdžio, pakluso rusų reikalavimams ir 
pavedė vidaus reikalų ministeriui pabal
tiečius areštuoti. Areštai pamažu vyko 
liepos 5 d. Visus suimtuosius nugabeno i 
vyriausią saugumo būstinę ir ten juos ap- 
klausinėjo. Dr. Valiūno apklausinėjimas 
užtruko pusantros valandos. Buvo klau
siama, ar jie nepraktikuoja teroro aktų? 
Atsakyta — ne. Kaltinimas dėl platinimo 
nelegalios literatūros buvo paneigtas, nes 
literatūra jau prieš tai buvo įteikta vi
soms laisvojo pasaulio konferencijos de
legacijoms ir duota saugumo atstovams, 
kai jie viešbutyje suiminėjo pabaltiečius. 
Baigus apklausinėjimą (saugumo vyr. 
būstinėje įvykius sekė ir JAV ambasados 
antrasis sekretorius Terry Dale Hansen), 
visus suimtuosius policija nugabeno į ka
lėjimą dr išskirstė po vienukes. Paėmė iš 
jų kaklaraiščius, diržus, batų raiščius, o 
iš vieno latvio ir sutuoktuvių žiedą, kad 
nurydamas nenusižudytų. Suimtieji tuo
jau paskelbė bado streiką, nes jiems ne
buvo pasakyta, už ką suimti.

Kai JAV Sekretorius W. Rogers, suži
nojęs apie JAV piliečių areštą, per Suo
mijos užsienių reikalų ministerį pareika
lavo tuojau juos paleisti, vėl skubiai su
sirinko Suomijos vyriausybė posėdžio ir 
nutarė visus JAV piliečius paleisti. Tarp 
suimtųjų buvo vienas estas, Kanados pi
lietis, viena latvė Švedijos pilietė ir vie
nas latvis Anglijos pilietis. Amerikiečiai 
atsisakė apleisti kalėjimą ir reikalavo pa
leisti visus kitus. Paleido. Po to policija 
visus nuvežė tolokai nuo Helsinkio ir su
leido į vieną didelį gerą kambarį. Neilgai 
trukus, nugabeno į Inter - Continental 
viešbutį, kuriame jie buvo apsistoję, Ir 
liepė susikrauti savo daiktus. Iš ten nuga
beno į Marsky viešbutį, bet ten neregist
ravo, kad niekas negalėtų jiems paskam
binti. Vakarieniaujant ten buvo keli sau
gumo pareigūnai, bet greit atsirado ir ru-

Spaudos žiniomis, Sovietų rašytojas 
Andrius Amalrik, nespėjęs net pro kon
centracijos stovyklos vartus išeiti, vėl nu
teistas 3 metams už antisovietinę veiklą. 
Ta proga „The Times“ (19. 7. 73) įsidėjo 
vedamąjį, kuriame sakoma, kad toks elge
sys Sovietų Sąjungai daugiau pakenkia, 
negu padeda.

„Juokingiausia yra tai, kad jis kaltina
mas už valstybės autoriteto pažeminimą. 
Iš tikrųjų niekas daugiau negali pažemin
ti Sovietų reputacijos viduje ir užsienyje, 
kaip opozicijos priespauda. Deja, toji prie
spauda didėja proporcingai su Sovietų 
valdžios pastangomis pagerinti santykius 
su kitais kraštais.“

Pati Sovietų Sąjunga būsianti kalta, jei 
jos užsienio politika nepasiseks. Sovietai 
negali susilaukti palankios opinijos kituo
se kraštuose, kol jie nepradės viduje elg
tis civilizuotai. Jau dabar JAV Kongresas 
reiškia nuomonę, kad visos JAV-Sovietų 
palankios sutartys turės ryšio su žydų 
problema Sovietų Sąjungoje.

Esant tokiai atmosferai, vakarieičai ne
rizikuos lankytis Sov. Sąjungoj, o tarybi
niai piliečiai gali susilaukti viešų de- 
monstraejų. Kultūros ir mokslo ryšiai ne
galės stiprėti, jei tos kultūros atstovai bus 
lankomi kalėjimuose.

Helsinkyje Sov. Sąjunga įsipareigojo 
diskutuoti „galvojimo, sąžinės ir religijos 
laisvę, kooperuoti mokslo ir technologijos 
srity, apsikeista geriausių rašytojų ir me
nininkų kūriniais ir leisti kūrėjams tarpu
savy bendradarbiauti.“ Kaip visa tai pa
daryti, jei Amalrik ir kiti rašytojai nu
teisti, jei dr. Saharovas persekiojamas?

Nebus geriau ir krašto viduje. Sovietų 
Sąjungai trūksta išradingų, dinamizmo ir 
energipos kupinų žmonių. Tokių žmonių 
trūkumas per paskutinius 50 metų pri
stabdė technikos pažangą. Pasak laikraš
tį, tokių žmonių esama, bet jie persekiojar 
mi, sėdi kalėjimuose arba beprotnamiuo
se. „Tie žmonės, kurie juos įkalino ir per
sekioja, yra kalti už Sovietų Sąjungos ne
pasisekimus, o ne A. Amalrik“, baigia 
laikraštis.

tragiškai žuvus, jo žmonai ir visai Andruškevi- 
čių šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

DBLS Centro Valdyba, Lietuvių Namų Valdyba ir 

„Europos Lietuvio“ Redakcija.

A. A. ALGIMANTUI ANDRUŠKEVIČIUI

tragiškai žuvus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame 

jo tėveliams, broliams ir sesutėms.

V. B. Kupstys ir šeima

„IR VAKARAI TYLI“

Tokia antrašte „Rheinischer Merkur“ 
(13. 7. 73) išsispausdino Ilgą straipsnį su 
paantrašte — Lietuvos tragedija mūsų 
dienomis.

Daugiausiai kalbama apie Lietuvos ka
talikus ir jų persekiojimą. Nurodoma, 
kad nors gyventojų skaičius auga, bet ka
talikai pagal oficialią statistiką nyksta.

Gyventojų naikinimas Lietuvoj buvęs 
neišpasakytas. 1945-1949 m. į Sibirą iš
tremta 270.000 lietuvių, jų tarpe 350 ku
nigų. Trys vyskupai mirę tremtyje, ir tik 
vienas buvęs nesuimtas.

Nuosekliai papasakota lietuvių pastan
gos išlaikyti savo tikėjimą, kunigų teis
mai, memorandumas Brežnevui, Kalantos 
ir kitų lietuvių susideginimai ir jaunimo 
demonstracijos Kaune.

Straipsnio autorius, Diethild Trclčfer, 
pasipiktinęs pastebi, kad Vakarai visa tai 
žino, bet tyli. Net Vatikanas nėra jokios 
oficialios reakcijos parodęs dėl tikinčiųjų 
persekiojimo Lietuvoje. Tuoj po Kauno 
įvykių Kurt Waldheim, J. T. sekretorius, 
kuriam taip pat buvo įteiktas Brežnevo 
memorandumo nuorašas, lankėsi Maskvo
je. Vieno žurnalisto paklaustas, ką jis 
apie memorandumą su Brežnevu kalbė
jęs, atsakė, kad tas dalykas nebuvęs die
notvarkėje...

SUOMIAI PANEIGIA

Suomija paneigė, kad ji turinti susitari
mą su Sov. Sąjunga dėl automatiško pilie- 

sų agentai ir užsisakė po butelį alaus. 
Suomiams reikėjo pabaltiečius saugoti ir 
nuo galimo jų pagrobimo. Pavojus buvo, 
nes tai vyko visai netoli rusų sienos. Pa- 
baltiečiams, saugumiečių lydimiems, bu
vo leista nuvykti į suomių didvyrių kapi
nes ir ten padėti vainiką. Dr. Valiūnui 
tarus žodį, saugumo viršininkas pasakęs, 
kad šio įvykio suomiai niekuomet neuž
mirš. Buvęs gautas įspūdis, kad suomiai 
jaučia baltų jiem neapykantą. Dabar įsi
tikinę, kad jos nėra.

Kai liepos 6 d. delegacijos rinkosi į po
sėdžių salę, o žurnalistai kiekvieną dele
gatą kalbino, vienas žurnalistas garsiai 
sušukęs: „Už ką buvo areštuoti pabaltie- 
čiai?“ Jei kas prieš tai apie areštus neži
nojo, dabar visi sužinojo. (ELTA)

čių atidavimo. Esą su politiniais pabėgė
liais elgiamasi lygiai taip pat, kaip Vaka
rų Europoje. Tačiau kriminalinės polici
jos viršininko padėjėjas Veijo Holm buvo 
pareiškęs, kad jis turės Viktorą Šneiderį 
pagal esamą susitarimą perduoti rusams.

Suomiai taip pat paneigia, kad jie prie
varta Šneiderį paėmę iš jo laivelio. Jie sa
ko, kad Šneideris buvo Suomijos vande
nyse, prašėsi .pagalbos, ir jų laivas Anta
res tą pagalbą suteikęs. Pats Šneideris 
betgi aiškiai pabrėžė, kad jo kelionės tiks
las yra Vokietija.

Reikia pripažinti, kad suomių padėtis, 
gyvenant Sov. Sąjungos kaimynystėje, nė
ra lengva. Niekas neabejoja, į kurią pusę 
linksta suomių simpatijos. Šis laimingai 
pasibaigęs įvykis gal būt šiek tiek pa
lengvins jų padėtį, sprendžiant pabėgėlių 
klausimą ateityje.

LAIŠKAS GRĄŽINTAS

JAV ir Vakarų Europos įvairios orga
nizacijos ir žurnalistai buvo pasiuntę 
Sov. Sąjungos užs. reik, ministerijai laiš
ką, prašydami leisti dalyvauti Petro Ja- 
kiro byloje. Laiške buvo atstovaujama 31 
organizacijos. Petras Jakiras, kurio tėvas 
gen. Jakiras buvo Stalino sušaudytas, 
kaltinamas priešvalstybine veikla.

Laiškas grąžintas siuntėjams be jokių 
paaiškinimų.
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LIETUVIŠKOS PAVARDĖS
Nepr. Lietuvoje buvo sudaryta prof. A. 

Salio vadovaujama pavardžių komisija, 
kurios uždavinys buvo surašyti, patikrinti 
visas pavardes ir sudaryti pavardžių žo
dyną. Šitame žodyne, kurio nebebuvo spė
ta atspausdinti, turėjo būti 52.962 pavar
dės.

„Tiek Lietuvoje yra skirtingų pavar
džių. Pasirodo, kad daugiausia pavardžių, 
prasidedančių raide K — viso 5.966 skir
tingos pavardės. Taip pat gana daug pa
vardžių, prasidedančių raide B — 4.670, 
raide S — 4.312 ir raide G — 3.425. Ma
žiausia pavardžių, prasidedančių mums 
svetima raide H, tik 181.

Iš esamos statistikos matyti, kad gau
siausia Lietuvoje pavardė yra padaryta iš 
Petro vardo. Tiesa, šios pavardės lyčių 
nemaža yra su slaviškomis priesagomis, 
bet vis dėlto su lietuviškomis priesagomis 
aitis, onis, ūnas, ėnas, ikas — Petraitis, 
Petronis, Petrūnas, Petrėnas, Petrynas, 
Petrulis, Petrikas — yra žymiai daugiau. 
Iš viso apie 2.000 šeimų. Be to, šios vardi
nės pavardės lietuviškų lyčių yra apie 50 
varijantų, o suslavintų lyčių — Petraus
kas, Petrauskis, Petravičius ir t. t. — yra 
tik apie 15 varijantų.

Savo laiku kai kas sakydavo, kad atlie
tuvinus pavardes — nubraukus slavišką
sias galūnes — mūsų pavardės pasidary
siančios per daug vienodos. Šis teigimas 
yra be pagrindo. Lietuviškosios pavardės 
kaip tik pasižymi lyčių įvairumu. Paim
kime pavyzdžiui kitą kraštovardinę pa
vardę, padarytą iš Adomo vardo. Ir čia 
lietuviškosios lytys gausios ir įvairios. 
Būtent: Adomaitis, Adamonis, Adomėnas, 
Adamonis ir t. t. Iš viso yra 15 atskirų ly
čių, maždaug su 880 šeimų. O suslavintų
jų, kaip Adomauskas, Adomavičius, 
Adamkevičius ir t. t. yra tik 8 atskiros ly
tys.

Reikia pažymėti, kad suslavintos pa
vardės daugiausia yra krikštavardinės 
kilmės. Bet senosios lietuviškos pavardės 
dažniausiai slaviškų priesagų neturi. To
kių pavardžių yra gana daug. Jos tikrai 
lietuviškos ir gražios. Štai visa eilė pa
vardžių, kurių visai nėra suslavintų. Dau
kantas (šia pavarde Lietuvoje yra 158 šei
mos), Daukintis — 41 šeima, Daukintas
— 6 šeimos, Jomantas (tų) — 102 šeimos, 
Vismantų — 37 šeimos, Visgaudžio, Vis- 
gaudo (Visgaudis, Visgaudas) — 21 šei
ma, Daugirdas, Daugirda — 89 šeimos, 
Vizgirdas, Vizgirda — 70 šeimų.

Čia dar paminėsime pačias rečiausias 
lietuviškąsias pavardes. Kantminas — 1 
šeima, Kanteikis — 1 šeima, Kugauda — 
1 šeima, Jogių (Jogys) — 3 šeimos, Jogin
ių, (Jogintas) — 2 šeimos, Kentvainių 
(Kentvainis) — 3 šeimos, Skomantų 
(Skomantas) — 5 šeimos.

***

Iš daiktavardžio vėžys yra nemaža pa
daryta lietuviškų pavardžių, gana gausių 
savo lyčių varijantais: Vėžys, Vėželis, Vė
žionis ir t. t. Šios lyties pavardėmis Lie
tuvoje yra 100 šeimų. O suslavintomis pa
vardėmis — Vėžauskas Vėževičius ir t t.
— tik 26 šeimos. Daukša, Daukšas, Dauk- 
šys yra 325 šeimos, o Daukševičių yra tik 
11. Šios ir panašios dvišakinės mūsų pa
vardės, matyti, ir pavardžių slavinimo lai
kais atrodė pakankamai „poniškos“, taip 

KELIONĖ Į ANGLIJA
Keletą dienų pagyvenę stovykloje, gavome pra

nešimą, kad bus duodami asmens liudijimai. Juos 
išrašė į stovyklą atvykusi vietos anglų policija. Rei
kėjo jiems pasakyti apie save maždaug šias žinias: 
pavardė, vardas, gimimo data ir vieta, šeimos sudė
tis, profesija, kur gyvenai Vokietijoje. Taip pat ko
kios valstybės kariuomenei tarnavai, kiek laiko, tu
rėtas laipsnis ir k. Į raštinę atvykome kartu su gen. 
J. Černiumi. Kol rašė pirmąją dalį — nieko ypatin
go. Bet kada palietė kariuomenės tarnybą, eitąsias 
pareigas ir laipsnį, tai policija nesusigaudė kokių 
jiems reikia laikytis karinio mandagumo taisyklių. 
Tai atsistoja, tai vėl atsisėda, kol galų gale pabaigė 
rašyti jo gyvenimo žinias.

Sekančią dieną jau atvyko vietinio laikraščio 
korespondentai ir su. generolu turėjo ilgesnį pasikal- 
bėjmą. Tuoj vietos laikraštyje buvo atspausdintas 
straipsnis su antrašte (kartoju iš atminties) — „Bu
vęs Lietuvos Ministeris Pirmininkas, generolas J. 
Černius stovi eilutėje ir laukia penkių šilingų sa
vaitinio atlyginimo“. Toliau buvo generolo atsaky
mai į duotus korespondentų klausimus, kurie dau
gumoje lietė anuometinę tarptautinę politinę padė
tį. Po to greit pribuvo žurnalistai ir iš Londono. Vė
liau anglų žurnalo „TheSphere“ (1947. 8. 16 Vol. 
CXC Nr. 2480) 15 puslapyje buvo įdėta generolo 
kariška nuotrauka. Apačioje nuotraukos 12 eilučių 
straipsnelis, kuris prasideda antrašte: — „An Ex
premier of Lithuania Now Lives In Poverty In Eng
land“.

Žurnalai „Illiustrated“ <1947. 8. 30) įsidėjo 
didelę, beveik tris ketvirčius puslapio užimančią 
nuotrauką. Joje matosi visa generolo šeima, gyve
nanti Bedhamptono stovyklos barake. Apačioje įra
šas: — „Ex-Premier Jonas Černius reads out the

vadinosi daugelis didikų šeimų, ir dėl to 
joms nesagstyta auskų, evičių.

Pagal esamąją statistiką gausiausios 
šeimomis lietuviškos pavardės yra šios: 
Butkus — 960 šeimų, Balčiūnas — 931 
šeima, Šimkus — 833 šeimų, Urbonas — 
828 šeimos, Rimkus — 727 šeimos, Žemai
tis — 667 šeimos, prie jų reikia pridėti: 
Žemaitaitis — 59 šeimos, Žemaitėlis — 4 
šeimos, Žemaitukas — 2 šeimos, tad iš vi
so bus 792 šeimos, o Žmuidzinų ir Žmui
dzinavičių tik po 9 šeimas.

Pažymėtinos įvairios varijantais žilių 
pavardės: Žilys, Žilaitis, Žilius, Žilionis, 
Žiliukas, Žiliūnas, Žilėnas ir t. t. Be to iš 
jų yra sudurtinių: žilakis, žilgalvis, žili
nąs. Jos visos susijusios su žodžiu žilas. 
Nemaža jų yra ir suslavintomis priesago
mis, kaip Žilinskas, Žilevičius ir kt.

Nemaža yra lietuviškų pavardžių, ku
rios, neslavinant galūnių, tiesiog išverstos 
į slavų kalbą. Pvz., gyvenusi Padegimų 
šeima. Vienas brolis dar ir šiandien vadi
namas Padegimu, o kiti Pogoželskiu. Ki
toje vietoje, surašant pavardes, aptikti du 
broliai, kurių vienas vadinamas Levuliu, 
o antras Levicku.

Žvirblio (žvirblis, Žvirblys) pavarde 
Lietuvoje yra 252 šeimos. Jų lenkiškai iš
verstų — Vrubliauskas, Vrubliauskis ir 
Vrublevičius — yra 96 šeimos. Be to, po 
vieną šeimą yra atsiradę Žvirblinskių ir 
Žvirbliauskų.

Iš daiktavardžio paukštis yra įvairių 
lietuviškų pavardžių: Paukštė — 33 šei
mos, Paukštys ir Paukštis — 114 šeimų, 
Paukštelis — 2 šeimos, Paukštaitis — 8 
šeimos, ir Paukštelė — 1 šeima. O greta 
jų išverstos: Ptakas, — 3 šeimos, Ptakaus- 
kas — 6 šeimos, Ptašinskas — 23 šeimos, 
Ptašninkas — 8 šeimos. Vanagų (Vana
gas) Lietuvoje yra 263 šeimos, Vanagai
čių (Vanagaitis) — 6 šeimos, Vanagėlis 
— 1 šeima. Suslavintomis galūnėmis Va- 
naginskų — 1 šeima, Vanagickų — 2 šei
mos. O verstinių Jastremskų, Jasčemskų 
ir pan. yra tik apie 50 šeimų.“

Iš „Lietuvos Aido“ 1938.
(Šis rašinys dedamas prof. dr. A. Salio 

mirties metinėms (liepos 31 d.) paminė
ti. Red).

KARD. MINDSZENTY VIZITAS

Buvęs komunistų kalinys Vengrijos pri
mas kardinolas Mindszenty lankėsi Angli
joj, norėdamas susitikti 17.000 sukilimo 
metu iš Vengrijos pabėgusių savo tautie
čių, asmeniškai padėkoti kardinolui Heen- 
an'ui už jo moralinę paramą ir aplankyti 
vengrams istorinėmis virtusias britų salos 
vietoves.

Tokios vietovės yra dvi. Manchesteris 
yra viena iš jų. Čia kard. Mindszenty kal
bėjo toje vietoje, kur Vengrijos herojus 
Lajos Kossuth buvo iškilmingai sutiktas 
1848 m. Kossuth buvo vadas revoliucijo- 
nierių, sukilusių prieš svetimųjų viešpata
vimą krašte.

Antroji vieta yra Dunfirmline katedra 
(Abbey), kurią 11 a. pastatė šv. Margare- 
ta, Škotijos karaliaus Malcolm'o III žmo
na. Ji buvo Vengrijos karaliaus šv. Stepo
no žmonos pusseserė.

news of the day while his wife, pausing from making 
the teds, and the son Vytautas listen“. Puslapio 
kamputyje nedidelė karinė generolo nuotrauka ir 
įrašas: — „Before the blight of war descended. Gen. 
Černius in ceremonial uniform“. Trie nuotraukų 
yra 28 eilučių straipsnis, kuris prasideda antrašte 
„Displaced Premier“.

Rašo

V. VYTENIETIS

Kitą kartą ir vėl iš Londono atvažiavo žurnalis
tai, pasikvietė gen. J. Černių ir kartu su juo septy
nis lietuvius. Tada jie prie žymesnių paminklų pa
darė daug nuotraukų. Atsimenu, nuotrauka buvo 
padaryta ir prie Lithuanian Avenue. Mes visi ėjo
me ta gatve, generolas su pirštu rodė užrašą, o mes 
turėjome į jį žiūrėti. Kol pagavo tinkamą momentą 
nufogratuoti, tai bent penkis kartus turėjome eiti 
pro tą užrašą. Pagaliau susėdome pievutėje ir vaiz
davome anglų kalbos pamoką. Generolas mus mo
kino, o mes užsirašėme į bloknotus. Besiruošiant 
fotografuoti, korespondentas pastebėjo, kad genero
las yra apsiavęs auliniais batais. Jis pakėlė aukštyn 
generolo kelnių kišką, kad tik daugiau matytųsi tie 
auliniai batai. Bet kai jis nuėjo fotografuoti, tai ge
nerolas vėl kelnių kišką nuleido žemyn. Tas kartojo
si keletą kartų, bet generolas nesidavė išprovokuo
jamas. Girdi, per daug kabinėjasi prie visokių 
smulkmenų.

Tuo laiku mums nebuvo leista laisvai darbo 
pasirinkti. Turėjome dirbti tokį darbą, kokį mums 
davė Darbo ministerija. Daugiausia skyrė į žemės 
ūkį, skalbyklas, ligonines ir p. Vienas parlamento 
narys norėjo gen. Černių ir jo šeimą pasiimti į savo 
įmonę, bet Darbo ministerija neleido. Mūsų grupės

OMzz &Ai^ls
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BALFĄ SUTVARKĖ TEISMAS
Balfo nesutarimų klausimu New Yorko 

teismas padarė tokį sprendimą: pripažino 
teisėta naująją valdybą. Buv. valdyba per 
30 dienų turi perduoti jai archyvą, doku
mentus, knygas. Turės būti pertvarkytas 
ir papildytas Balfo statutas. Pagal šį sta
tutą turės būti sušauktas naujas Balfo sei
mas spalio mėn. gale arba lapkričio pra
džioj. seimo vieta — Clevelandas. Balfo 
namas Brooklyne negali būti parduotas iki 
seimo. Ten vienas tarnautojas prižiūrės na
mą ir tvarkys drabužių siuntas. Teismas 
pasilieka Balfo globėju iki seimo.

SIDABRINĖ SUKAKTIS

„Musų Lietuvos“ savaitraštis, leidžia
mas Sao Paulo mieste, šiemet švenčia si
dabrinę S’ikaikt'.. Specialus minėjimas bus 
liepos 29 d. Šv. Kazimiero parapijos salė
je.

INŽ. A. ADOMĖNAS KYLA
Buvęs Ketteringo DBLS skyriaus pir

mininkas inž. A. Adomėnas, persikėlęs į 
Australiją, sėkmingai dirbo dažų ir plas
tikos pramonėje Sydnėjuje. Paskutiniuo
ju laiku jis vadovavo Shell bendrovės la
boratorijai, kartu pasireikšdamas ir pro
fesinėje spaudoje.

Dabar inž. A. Adomėnas paskirtas 
Shell bendrovės vyriausiu chemiku ir 
perkeltas i Gęellongą vadovauti visoms 
Shell bendrovės cheminėms laboratori
joms.

Algimantas Bučys

TĖVIŠKĖS MEDŽIAI

Medžią rimtis — išmintinga, 
nes medžiai nemoka bėgti, 
pagautų kiekvieną bėglį, 
nes lekiantis laikas vis viena

Ir kurgi tu, medi, eitum? 
Vis viena ruduo užklups, 
ir vėjai nešios po žemę, 
po svetimą — tavo lapus.

Tai kurgi tu, medi, dingtum?
Vis vien juk žinai gerai: 
ir už septynių jūrų 
išsprogtų žali pumpurai, 

ir skleistų juos vasaros alsios, 
ramiai pasitikti kas dieną 
vėjus, žvilgsnius ir žodžius. 
Čia sėkla paskyrė mums vietą -— 
čia mūsų šakos nudžius.

SPORTININKŲ IŠVYKA Į EUROPĄ

1973 m. rugp. 25 d. JAV ir Kanados 
vyrų krepšinio ir moterų tinklinio rinkti
nės išvyksta į Europą. Išvyka truks tris 
savaites, mūsų rinktinės varžysis su spor
to federacijų klubais Austrijoje, Anglijo
je, Belgijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Pran
cūzijoje. Šveicarijoje ir Vokietijoje. Abi 
rinktinės sudarytos atrankos būdu iš iški
liausių sportininkų bei sportininkių, žai
džiančių lietuvių sporto klubuose, univer
sitetų komandose ir kt. Jos pajėgios ginti 
Lietuvos spalvas ir lietuvių tautos garbę 
Europos didmiesčių sporto varžybose.

K. VARNELIS — RINKTINIS 
DAILININKAS

Oikagietį dail. Kazį Varnelį vokietis me
notyrininkas Heinz Ohff įtraukė į savo 
knygą „Galerie der neuen Kuenste“, ku
rioje jis supažindina skaitytojus su 300 
rinktinių dailininkų iš viso pasaulio ir jų 
darbais. Lietuviui dailininkui atstovauja 
visą puslapį užimantis jo kūrinys „Pseudo 
-Labyrinth“, įdėtas šalia A. Duererio 1506 
m. medžio raižinio „Knoten“. Knygos au- | 
torius H. Ohff pateikia įdomių analogijų, 
lygindamas dail. Kazio Varnelio minėtąjį 
darbą įsu vokiečių klasiko medžio raiži
niu.

KANADOS KARAVANAS
Kanadiečiai karavanu vadina atskirų 

tautinių grupių pasirodymą. Toks kara
vanas įvyko Toronte, kur lietuviai turėjo 
savo paviljoną, pavadintą „Vilnius“. Pa
sirodymas turėjęs gerą pasisekamą.

KARD. SLIPYJ SU LIETUVIAIS
Kanadoje besilankantį ukrainiečių kar

dinolą — kalinį pasveikino lietuvių ir es
tų bendruomenių atstovai. Lietuviai įteikė 
kardinolui knygą „Lithuanians in Cana
da“. o estai — „Colonisation of Estonia“.

Kardinolas Slipyj pareiškė, kad darbo 
stovyklose jam teko susitikti su lietuviais, 
latviais ir estais. Jis esąs tik geriausios 
nuomonės apie juos.

ŽMUIDZINO SUKAKTIS
Dr. Jonas Žmuidzinas, rašytojas ir Lie

tuvos gen. konsulas Kanadoje, sulaukė 75 
metų amžiaus. Pirmaisiais emigracijos 
metais dr. J. Žmuidzinas gyveno Anglijo
je. Vėliau persikėlė į Kanadą, kur 1962 m. 
paskirtas Lietuvos gen. konsulu. Nidos 
klubas yra išleidęs vieną jo atsiminimų 
rinkinį „Runcė ir Dandierinas“.

LAIŠKAS REDAKTORIUI
„Daily Telegraph“ (liepos 24 d.) įsidėjo 

A. Gerybos (kun?) laišką iš Nottingham©, 
kuriame reiškiamas pasitenkinimas už 
palankų pasisakymą dėl suomių suimto 
lietuvio, bandžiusio nuplaukti į Vokietiją.

Ta proga jis primena Simo Kudirkos 
nelaimingą atvejį Amerikoje ir areštus 
Helsinkio konferencijoje.

dalį moterų išvežė skalbyklų darbams į Bourne
mouth, o kitą dalį tokiems pat darbams į Londoną. 
Kai išvežė moteris, tai likusius jų vyrus perkėlė į ne- 
vedusiųjų barakus. Gen. Černių ir mane (nors jau 
buvau „viengugis“) paliko gyventi vedusiųjų bara
ke. Pagaliau pradėjo vežti ir vyrus. Nevedusius dau
giausiai vežė prie žemės ūkio darbų, ir apgyvendi
no specialiai sukurtuose hosteliuose. Keletas ir ve
dusių vyrų pakliuvo į žemės ūkį, kur gretimuose 
miestuose dirbo jų žmonos. Gen. J. Černių su šei
ma išvežė dirbti pas ūkininką, kažkur Kento pro
vincijoje. Ten vėl generolą pradėjo lankyti kores
pondentai ir turėjo su juo pasikalbėjimus. Iš tų lai
kų dar turiu užsilikusius du dienraščius, kuriuose 
yra generolo nuotraukos ir pasikalbėjimai su spau
dos žmonėmis.

„Sunday Dispatch“ (October 5, 1947. No 7. 
614.) yra įdėtos dvi generolo nuotraukos: karišką su 
įrašu „As Chief of Staff“, ir paprastais drabužiais 
„As farm labourer“. Kartu atspausdintas 25 eilučių 
straipsnis, užvardintas: — „Ex-Premier Works 
Here As Farmhand“. Iš aprašymo sužinome, kad 
tuomet generolas turėjo 49 metus amžiaus ir savai
tei uždirbo 2 sv. 12 šil. ir 6 p.

„News of The World“ (October 5, No. 5. 424.) 
įdėjo dvi nuotraukas ir atspausdino 58 eilučių strap- 
snį: — ,,Ex-Premier Likes His Farm Job“.

Generolas dažnai atvažiuodavo ir į Londoną, 
dalyvaudavo Sąjungos atstovų suvažiavimuose ir 
tautinių švenčių minėjimuose. Jo nuotraukų ir apra
šymų yra ir „Britanijos Lietuvyje“ Po kiek laiko 
gen. J. Černius su šeima išemigravo į Ameriką.

Užbaigiant dar tenka mesti žvilgsnį į 239 H.M. 
grupės likimą. Dvi šeimos tuojau grįžo atgal į Vo
kietiją. Henriką Kroliu ir Kazimierą Adomavičių 
amžinai priglaudė šaltoji Anglijos žemelė. Pietinė
je Anglijoje yra trys ar keturios šeimos ir viena šei
ma Londone. O kiti jau yra iškeliavę į tolimesnius 

, užjūrius.

LENKAI PRIEŠ ARKIV. MATULAITĮ

„Tėviškės žiburiuose“ paskelbtos iš 
Lenkijos gautos spaudos iškarpos, kurio
se kai kurie skaitytojai labai radikaliai 
pasisako prieš arkiv. J. Matulaičio beati- 
fikavimą. Esą jis buvęs lietuvis, naciona
listas, šovinistas, rudšęs dirvą Hitleriui.

N:rs tos rūšies pasisakymai ne mažiau 
rodo pačių lenkų šovinizmą, bet arkiv. 
beatifikacijos reikalui jie gali pakenkti. 
Visi tie priekaištai esą beatifikacijos by
lose ir nuodugniai tiriami.

AUSTRALIŠKAS DOVYDAS
Mažasis Dovydas Šutas, neturintis 5 pė

dų aukščio ir 12 metų amžiaus, išgarsėjo 
Geelonge kaip vienas talentingųjų krepši
nio žaidėjų. Šios amžiaus grupės „Vyčio“ 
keturi krepšininkai — D. šutas, broliai 
Lipšiai ir V. Kymantas atstovavo Geelon- 
go miesto rinktinei Viktorijos tarpmiesti
nėse pirmenybėse ir laimėjo I vietą krep
šinio varžybose iki 12 metų amžiaus. Per 
4 rungtynes Geelongo mažieji krepšinin
kai išsikovojo 143 taškus, kurių 81 rinkti
nei laimėjo D. šutas savo tiksliais meti
mais. Dabar jis yra pakviestas į Viktori
jos valstijos minėto amžiaus grupės krep
šininkų rinktinę. Geelongo laikraštis „Ad
vertiser“ įsidėjo treniruočių nuotrauką, 
kurioje susitinka Dovydas su Galijotu — 
Dovydas Siutas, 4 pėdų ir 9,5 colių, su 
Russel Riches, 6 pėdų ir 7 colių. Pastara
sis prieš porą metų su Australijos krepši
nio rinktine yra žaidęs užjūrio kraštuose.

AUSTRALIJOJE MIRĖ
Balys Dičiūnas, buvęs gusarų pulko vir- 

šyla mirė Adelaidėje, čia jis reiškėsi kaip 
sąmoningas lietuvis ir verslini'kas, daug 
prisidėjęs prie parapijos koplyčios namų 
ir salės statybos.

St. Račkauskas, buvęs Lietuvos kariuo
menės savanoris mirė Perthe. Prieš mir
damas prašė, kad karstą lydėtų draugai 
savanoriai. Gyvendamas Lietuvoje, tarna
vo policijoje.

TIKRASIS TURTAS

Jei’ pinigas arba teitas neduoda mums 
visiškos k mes, yra tik laikinis daiktas, 
kurį mirdami turėsime palikti kaip bever
tį. tai ai- yra kas vertingesnio ir pastoves
nio č a žsmėje? Juk vis dėl to yra žmo
nių, kurie laimingai gyvena ir miršta.

Taip, yra! Tai dvasinis turtas, kurio nei 
kandys nesuėda, nei rūdys nesugraužia, 
nei vagys nepavagia. Tai ne tik turtas, bet 
ir užtikrinimas, kad jį turėdami, savo šir
dies gelmėse tikrai būsime laimingi. Ry
toju“ mums bus saugus. Pati mirtis nebai
si. Kas svarbiausia — tą turtą nusineši- 
me amžinybėn.

Tas dvasinis turtas yra vadinamas 
„Dievo malonė“ ir jis randamas Bažny
čios sakramentuose. Žinoma, jei mes tais 
sakramentais naudojamės. Mes turime bū
ti gyvi Dievo Tautos nariai, savo gyveni
mo 'šaknis suleidę į tuos sakramentus, 
kad jų sultys — Dievo malonė — palaiky
tų mus gyvus ir turtingus.

II-sis Vatikano s-mas štai kokią naudą 
mato tuose sakramentuose šiais laikais: 
„Tikintieji kartu yra įjungiami į Baž
nyčią, krikšto ženklo dėka yra įgalinami 
dalyvauti krikščionių religijos kulte ir, 
atgimę Dievo vaikais, privalo išpažinti 
prieš žmones tikėjimą, gautą iš Dievo per 
Bažnyčią. Sutvirtinimo sakramentu tobu
liau sujungiami su Bažnyčia, apdovano
jami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir 
dar stropiau įpareigojami, kaip tikri 
Kristaus liudininkai, žodžiu ir darbu pla
tinti ir ginti tikėjimą. Dalyvaudami eu
charistinėje aukoje, viso krikščioniškojo 
gyvenimo versmėje ir viršūnėje, jie au
koja Dievui dievišką auką ir kartu su ja 
save... Pagaliau, atgaivinti Kristaus kūnu 
šventojoje aukoje, jie apčiuopiamai išreiš
kia Dievo tautos vienybę... Besiartinan
tieji prie atgailos sakramento gauna iš 
Dievo pasigailėjimą. Šventu ligonių pate
pimu... visa Bažnyčia paveda ligonius 
kenčiančiam ir išaukštintam Viešpačiui, 
kad palengvintų jiems kentėti ir išgydy
tų... Pati šventoji Dvasia ne tik per sak
ramentus pašvenčia, veda Dievo tautą ir 
puošia ją dorybėmis, bet dar teikia visų 
luomų tikintiesiems specialias malones, 
kurios įgalina juos tinkamai ir uoliai eiti 
savo pareigas“.

Taigi, tokių Dievo malonių negalima 
įsigyti jokia civiline tarnyba, nusipirkti 
jokiu pinigu, prisivilioti gudrybėmis, bet 
tik sąmoningu, pastoviu, uoliu ėmimu 
šventųjų sakramentų. Kas jais ištikimai 
naudojosi, nenusivylė, savo laimę tikrai 
rado.

Kodėl nesekti jų pavyzdžiu?

Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet 
dėl išliekančio amžinajam gyvenimui (Jn. 
6, 27).

A. J. S.

„EUROPOS LIETUVIS“ vieninte
lis Europoj lietuvių savaitraštis. 
Nepamirškite atnaujinti prenume
ratą 1973 m.
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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO LIETUVOJE
Pirmoji Europos Saugumo ir Bendra

darbiavimo Konferencijos dalis pasibaigė 
bevek nepastebėtai — suvažiavę 35 vals
tybių užsienio reikalų ministerial pasakė 
kalbas ir išsiskirstė. Išgarsintoji konfe
rencija truko vos keturias dienas. Nei lai
mėjimo trimitų, nei karo būgnų nesigirdė
jo. Konferencijos rūmų koridoriuose, nors 
ir vasara, pūtė šalti vėjai; skersvėjai nors 
ir varstė duris, bet be triukšmo. Pats kon
ferencijos iniciatorius, Sov. Sąjungos užs. 
reik. min. Gromyko, kad ir bandė būti iš- 
didesnis ir garsesnis už kitus (jis kalbėjo 
dvigubai ilgiau, negu buvo sutarta arba 
leista visiems kitiems), bet jam niekas 
ovacijų nekėlė ir žemai nesilankstė. Jo sa
telitai buvo iš prievartos santūrūs, o ne
priklausomieji gi laikėsi ir kalbėjo nepri
klausomai. Jie visi pripažino, kad gera 
būtų 30-ties metų šaltąjį karą baigti, kad 
metas pereiti į glaudesnį bendradarbiavi
mą, bet tas bus tik tada įmanoma, kai 
šaltojo karo pastatytos sienos bus nu
griautos ir geležinė uždanga sulydyta. 
Taip kalbėjo laisvieji, o satelitų tarpe 
viešpatavo niūri tyla.

Konferencijos antroji dalis prasidės tik 
rugsėjo mėnesį. Bet klausimas vis dar 
lieka neatsakytas — ko Sovietai taip už
sispyrę siekia ir kokios galimybės jiems 
savo tikslus pasiekti?

♦**
Svarbiausias įvykis prieš kalbamąją 

konferenciją buvo Erežnevo išvyka į Va
šingtoną ir Paryžių. Gerai žinoma, kad 
Paryžiuje Brežnevas nieko nepasiekė; 
Prancūzijos prezidentas Pompidou Krem
liaus svetį kantriai išklausė, bet nieko ne
pažadėjo ir nieko neįsipareigojo.

Kitaip buvo Vašingtone. Ten Brežnevas 
svečiavosi ilgai ir turėjo pakankamai lai
ko išsikalbėti įvairiais reikalais. Konkre
čios išdavos vis dar rūkuose — pašaliniai 
jų dar nežino. Ne veltui mažesniosios vals
tybės (Prancūzija, Didž. Britanija, Italija, 
Švedija ir kitos) vis dar įtaria ir baimi
nasi, kad gal kas nors dviejų milžinų bu
vo sutarta mažųjų sąskaiton. Bet to nie
kas nežino.

Gal ir buvo. JAV užsienio reik, ministe- 
rio Rodgers laikysena konferencijos metu 
visiems Vakarų Europos atstovams, net 
Vakarų Vokietijos, atrodė nelauktai keis
ta.

»»»
Nesantaikos obuoliu tarp Sovietų ir Va

karų konferencijoje buvo laisvas žmonių, 
spaudos ir kultūrinės veiklos judėjimas 
tarp Rytų ir Vakarų. Kitaip sakant, gele
žinės uždangos visiškas sutirpdymas.

Po Gromyko kalbos tuo reikalu griež
čiausiai pasisakė Didž. Britanijos užsie
nio reik, ministeris Home. Pagal jį, jeigu 
Sovietai nesutinka ir nemano sutikti su 
žmonių ir spaudos laisve, tai joks tolesnis 
bendradarbiavimas tarp Rytų ir Vakarų 
neįmanomas ir ši konferencija visai nerei
kalinga. Kiti vakarų Europos atstovai pa
sisakė maždaug taip pat.

Visai kitokia buvo JAV užs. reik, minis- 
terio W. Rodgers kalba. Jis, kaip ir Gro
myko, apie žmonių ir spaudos laisvės bū
tinumą beveik visai nekalbėjo, užsimin
damas apie tai tik tarp kitko. Maža to, jis 
tyčia praleido tokį sakinį iš savo iš anks
to paruoštos kalbos: „Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo klausimai negali ir 
neturi būti sprendžiami tik tarp JAV ir 
Sovietų“. Visi atstovai tai greitai pastebė
jo. Kodėl Rodgers tai padarė, tur būt, žino 
tik jis pats, Nixonas ir Brežnevas.

Mes lietuviai iš savo karc.v patyrimų 
su didele baime galime paklausti —- ar ši 
konferencija tik nepasi'-aigs Jaltoje, kur 
prieš 30 metų buvo parduo'a Lietuva ir

Knlbiniai
Gerai prisimename pirmąsias dienas Vo

kietijoje, kai bado verčiamas lietuvis ūki
ninkas nuvažiuodavo pas vokietį ir sakyda
vo: „Du Schweine, ich Pferde“. Tas reiškė, 
kad atiduodu lietuvišką arkliuką, jei tu 
man už jį duosi kiaulę. Ir mainai dažnai 
įvykdavo...

Dar daugiau kalbinių kurijozų atsitik
davo ir dabar dar atsitinka anglosaksų 
kraštuose, nes tos kalbos žinojimas lietu
vių tarpe buvo dar menkesnis. Kalbiniai 
nesusipratimai jau yra virtę anekdotais ar
ba tiesiog savotiška išeivių tautosaka. Įdo
mu ir net naudinga būtų juos surinkti ir 
išsaugoti. Štai, keletas nutikimų. Juos per
skaitę, parašykite, kaip Jums yra atsitikę 
Ir atsiųskite E. Lietuviui.

♦ ♦♦
Žmogus, nuėjęs į anglų įstaigą prašo, kad 

būtų greičiau atgabenta Vokietijoje likusi 
jo šeima. Tarnautojas užpildo kažkokias 
formas. Tarp kitko klausia: „How many 
kids?“ Žmogelis neseniai buvo žodyne už
tikęs, kad angliškai kids reiškia ožiukai. 
Todėl, kiek nustebęs dėl keisto klausimo, 
drąsiai atsako, kad šitų gyvulių jis netu
rįs. Tarnautojas aiškina, kad pagal jo ži
nias Vokietijoje yra ne tik žmona, bet ir 
vienas vaikas. „O taip, žinoma, yra vaikas, 
bet jokių kids...“ Pagaliau paaiškėjo, kad 
kasdieninėj kalboj anglai vaikus ožiukais 
vadina.

Nueinu į anglų šeimą arbatos. Prieš iš
vykdamas pasitikrinu žodyne, kaip reikės 
pasakyti „ačiū“, „skanu“, „užtenka“ ir t. t. 
Užkandus, šeimininkė prašo dar valgyti py-

pusė Vakarų Europos, o dabar bus par
duodamas jos likutis... Ir parduos vėl ne 
kas kitas, bet Amerika.

Ar yra koks nors pagrindas tokiam gal
vojimui ar tokiom prielaidom?

šiuo metu JAV yra labai sunkioj mora
linėj, ekonominėj ir politinėj padėty: pri
slėgta. ekonominio deficito ir dolerio nu
vertinimo grasinama, atsidūrusi politiškai 
pavojingame nesusivokime. Visa tai yra 
Vietnamo karo pasekmės.

Iš tikrųjų Brežnevas negalėjo pasirink
ti geresnio laiko savo išvykai į Ameriką. 
Juk Kremlius, o ne Vašingtonas laiko vy
riausią kortą Vietnamo karo užbaigai. Ne 
nuo Amerikos priklausys, kada paskutinis 
bombonešis nustos bombardavęs Vietna
mą, bet nuo to, kada Sovietai nustos tiekę 
ginklus Vietnamui. Lygiai kaip nebaigta 
Berlyno problema vakarų Vokietijoje, 
taip nebaigta Vietnamo problema Ameri
koje yra Sovietams labai naudingas įran
kis bet kuriam iš anksto apskaičiuotam 
politiniam ėjimui ar šantažui. Todėl ne- 
s:stebėtina, jeigu Brežnevas, būdamas Va
šingtone, mėgino pasukti Amerikos vyres
niuosius Jaltos keliu. Atrodo, kad Ameri
kos užs. reik, ministeris Rodgers buvo 
vienas iš tų Brežnevo keleivių. Kiek toli 
jis buvo pavėžėtas, to, žinoma, šiandien 
dar niekas nežino ir negreit sužinos.

***
Dažnas, manau, pagalvos, kad naujas 

jaltiškas Vakarų Europos išpardavimas 
gali tilpti tilk bepročio galvosenoj. Ne vi
sai taip.

Daug įmantrių agentų Amerikoje ir Va
karų Vokietijoje smarkiai dirba viena 
linkme — Amerika turi pasitraukti iš Va
karų Europos, nes jos kariuomenės buvi
mas gali išprovokuoti naują karą. Šia 
linkme veikiančių žmonių srovė tiek Ame
rikoje (su senatorium Mansfieldu ir buv. 
kandidatu į prezidentus Mac Governu 
priešaky), tiek Vak. Vokietijoj (su socia
listinio jaunimo vadais ir ministeriu 
Smidt) yra pusėtinai stipri ir pamažu 
stiprėja. Jeigu vieną dieną Amerika apsi
spręstų palikti Vakarų Europą, tai Euro
pos stiprybės simbolis dingtų kaip nebu
vęs. Vakarų Vokietija taptų Sovietų žiau
rių politinių šantažų ir apgaulės objektu, 
prieš kuriuos jokia vyriausybė negalėtų 
atsilaikyti. Maršalui Grečko Kremlius 
luptų akį (kas dar prisimena mano pas
kutinį laišką) ir Sovietai vėl pajudėtų.

Žinoma, tai neįvyks per trumpą laiką, 
Greičiausiai tai yra ilgų manevrų vyks
mas politinėj šachmatų lentoj, bet jis 
prasidėjo, vyksta ir todėl yra galimas.

•**
Bet kas darosi su trečiuoju pasaulio 

milžinu — Kinija? Ar ji miega? Gal tik ji 
prisimeta mieganti?

Prieš pat konferenciją Kinijos užs. rei
kalų ministeris apvažiavo svarbesnes Va
karų Europos sostines įspėdamas, kad So
vietais negalima pasitikėti ir visos sutar
tys su jais nevertos sunaudoto rašalo. Pa
čios gi konferencijos atidarymo dieną ki
nai išsprogdino didžiulę atominę bombą.

Kalbant apie Kiniją, šia proga norėčiau 
prisiminti labai įdomų prof. J. Ereto raši
nį ir perduoti vieną jo mintį. Kiniečių 
akimis žiūrint, jų kultūra, o tuo pačiu jų 
tauta ir valstybė gyveno, gyvena ir gy
vens amžinai. Atseit, laikiniems įvykiams 
spręsti ar juose aktyviai dalyvauti yra 
pakankamai laiko.

Dėkoju profesoriui už dovaną — jo ver
tingą rašinį.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

nutikimai
rago ir siūlo daugiau arbatos. Nenorėda
mas pasirodyti ėdrūnas, dėkoju ir sakausi 
jau esąs sotus. Žodyne buvau radęs, kad 
sotus, tarp kitko, bus fed up. Tad ir karto
ju visą laiką: „Thank you, I am fed up“... 
Šeimininkė įsižeidžia, kol galų gale paaiškė
ja, kad čia žodyno kaltė.

Važiuoja tautietis autobusu, į kurį įlipa 
graži ponia. Jis greit atsistoja ir užleidžia 
savo vietą. Abu mandagiai nusišypso. Sto
vėdamas šalia ponios vyras pastebi, kad jos 
smilkinys suodinas ar kažkuo išteptas. No
rėtų įspėti, bet nesuranda tinkamų žo
džių. Pagaliau, pirštu rodydamas į savo 
smilkinį, sako: „You dirty, here“... Mote
ris nustebusi tyli. Tada vyras vėl pakarto
ja tą patį. Ponia supranta, kad vyras apie 
ją nešvankiai galvoja. Atsistoja ir, palikda
ma autobusą pasako: „You are a fool, I dis
gust you!“ Tautietis pamatė, kad kažkas 
negerai, kad jo rodymą pirštu į smilkinį 
ponia blogai suprato, bet jis ir vėl nebeži
nojo, kodėl ji yra „disgust“ ir ką tai reiš
kia...

„Minties“ žurnalo Nr. 2 aprašytas dail. 
Galdiko pasikalbėjimas su taksi šoferiu 
Amerikoje. Dailininkas gyveno Hale gat
vėje. Mieste jis pasišaukė šoferį ir papra
šė parvežti namo. Šis paklausė adreso. Dai
lininkas trumpai šūktelėjo „To Heli.“ Šo
feris nustebo ir nulėkė, palikdamas daili
ninką stovėti gatvėje. Mat, jis nežinojo ke
lio į pragarą...

Tu}»

AUKSO MEDAUS LIETUVIAMS

Dešimtį dienų trukęs filmų festivalis 
Maskvoje pasibaigė didelėmis iškilmėmis 
Kremliuje. Čia buvo paskelbti laimėtojai 
ir įteikti medaliai. I? viso įteikti trys auk
so medaliai, iš kurių vielas teko Lietuvai, 
dalyvavusiai, žinoma. Sovietų Sąjungos 
vardu.

Aukso medalį laimėjęs lietuviškas fil
mas vadinosi „Tas saldus žodis — laisvė“ 
(That Sweet Word — Liberty). Režisie
rius — Vytautas Žalakevičius.

Antrąjį aukso medalį laimėjo amerikie
čių filmas „Oklahoma Crude“ ir trečią — 
bulgarų filmas „Love“.

„The Daily Telegraph“, aprašydamas 
filmą pažymi, kad tai Lietuvos filmas, 
nors ir ėjo Sovietų Sąjungos vardu. Kiek 
galima atsekti iš labai trumpo turinio, fil
mas betgi nieko bendra su Lietuva neturi. 
Tai esąs gana ilgas spalvotas filmas su 
juoda-balta priemaišomis. Jis vaizduojąs 
realaus gyvenimo iškarpą Venecueloje. 
Čia slaptoji policija suima tris komunis
tų senatorius. Po ilgų pastangų jie išva
duojami, bet vienas senatorius (taip juos 
vadina minėtas laikraštis) po valandos 
miršta nuo širdies atakos.

Šis laimėjimas iškelia lietuvių meniš
kuosius sugebėjimus į tarptautinį forumą 
pilniausia to žodžio prasme.

MIRĖ KUN. P. BAKŠYS

„Gimtasis kraštas“ įsidėjo tokį neįpras
tai pagarbų pranešimą:

„Š. m. liepos 2 d., eidamas 72-sius me
tus, Birštone staiga mirė Kaišiadorių ir 
Panevėžio vyskupijų valdytojas monsinjo
ras Povilas Bakšys.

Gimęs ir augęs neturtingo valstiečio 
šeimoje, baigęs Ukmergės gimnaziją, o po 
to Kauno kunigų seminariją ir Kauno 
universiteto teologijos fakultetą, nuo 1930 
m. kunigavo Vilniaus krašte, ilgą laiką 
buvo Daugų parapijos klebonu.

Nuo 1950 m. iki 1962 m. dirbo Kaišia
dorių vyskupijos kancleriu, o nuo 1962 m. 
jos valdytoju. Paskutiniuosius 10 metų 
mons. P. Bakšys buvo Kaišiadorių ir Pa
nevėžio vyskupijų valdytoju.

Povilas Bakšys visą gyvenimą sąžinin
gai vykdė savo pareigas, blaiviai vertino 
visuomeninius vystymosi reiškinius.

Palaidotas Vievio kapinėse.“

ČEMPIONAS SU STRĖLĖMIS

Klaipėdietis Gediminas Maksimavičius 
šaudymo iš lanko varžybose laimėjo Sov. 
Sąjungos čempiono vardą. Iš 360 galimų 
taškų j's išmušęs 321.

NAUJAS KNYGYNAS

Vilniaus senamiestyje atidarytas 25- 
tasis knygynas „Versmė“. Knygynas 
įrengtas restauruotose patalpose, prime
nančiose gilią senovę.

Per pirmąjį pusmetį Vilniaus knygynai 
pardavė knygų už 1 mil. 150 tūkstančių 
rublių.

PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪRINĖS 
PRAMOGOS

Artinasi septyniasdešimtieji metai, kai 
Punsko parapijoje, Seivų dvare, pirmą 
kartą buvo suvaidinta Keturakio „Ameri
ka pirtyje“. Šią kluonų scenos vaidinimo 
tradiciją Lenkijos lietuviai ir toliau tęsia. 
Kaimo sąlygomis dabar pats patogiausias 
laikas. Per žiemą ansambliai gali geriau 
ilgais vakarais pasirengti, o modernūs 
kluonai, be stulpų, be šalinių, betonuoto
mis grindimis dabar tuščiausi.

Su pirmu šiais metais vaidinimu pasi
rodė pristavoniečiai, kurie praėjusiais 
metais vaidino J. Grušo „Herkų Mantą“, 
o šiemet Vinco Mykolaičio-Putino „Valdo
vą“ (Jono Jankeliūno ir Jono Nevulio pa
statymas).

Gegužės 27 d. parodyti du vaidinimai 
dviejose vietovėse: Burbiškėje ir šlyna- 

I kiemyje.
Gegužės 26 d. Vaitakiemio kaime, 

Šliaužio kluone, pasirodė K. Sidario vado
vaujamas „Dzūkijos“ dainų ir šokių an
samblis. Čia šokių grupei vadovauja H. 
Karčiauskas.

JONINĖS PUNSKE

Lietuvoje Joninės nebešvenčiamos. Jas 
atstoja įvairūs jaunimo festivaliai. Bet 
Punsko lietuviams lenkai Joninių nedrau
džia. Čia dedamas V. Malinauskaitės 
Punsko Joninių aprašymas.

Tykus, ramus vakaras. Nutilo vėjas, ir 
medžių šakos lėtai supasi...

Kažkur tolumoje šuo suloja, vartai su
girgžda. paukštis suplasnoja, giria suošia, 

. ir vėl tylu. ramu.
Žmogui norėtųsi ilgai ilgai gėrėtis tais 

garsais, atskrendančiais iš kaimo galo; 
skruostus glosto švelni vėjelio banga, at
nešdama nuostabų gėlių aromatą, tarsi 
apsvaigsti. ir jau nebegirdi garsų. Ak, 
ka'p gera! Bet staiga ausis pasiekia toli
mas lietuviškos dainos atgarsis. Dainuoja 
kažkur netoliese. Paklausykim. „Kur gin
tarais nusėtas marių krantas“... — kokia 
brangi ir artima mums ši lietuviška dai
na!

Priešais — raudonas kamuolys. Tai lau
žas, sukurtas ant Punsko ežero kranto. 
Žmonės, susibūrę aplink jį, susimąstę, už
sisvajoję... Kai kurie patylomis šneku
čiuojasi. Iš tikrųjų, viešpatauja kažkokia

KITI RAŠO
„Dirva“ (Nr. 50) sąryšy su „E. Lietuvy

je“ (Nr. 19) kun. B. Liubino paminėta Va
sario 16 d. gimnazijos mokinių ekskursija 
į Lietuvą, įsidėjo kritišką St. Permino 
straipsnį. Anoje korespondencijoje buvo 
pasakyta, kad ekskursiją organizuoja vie
nas mokytojas, o ją remia Sovietų Sąjun
ga.

„ši naujiena lietuviškoje Amerikoje pa
daro sprogusios bombos įspūdį. Argi visa 
tai, dėl ko taip dosniai remta Vasario 16 
gimnazija, buvo tik blefas: tautiniai pat
riotinis auklėjimas, tie moksleivių chorai, 
kurių nuotraukomis rūpestingai apdova
notos redakcijos, tie jaunimo telkiniai, 
kur nagrinėjamos patriotinės temos, ta 
trispalvė, kur keliama ties mokyklos fa
sadu, sudėtos viltys į iš ok. Lietuvos at
vykusį jaunimą?

Sovietų tironijos finansiška parama Va
sario 16 gimnazijos ekskursijai ir aktyvi 
tos gimnazijos mokytojo tokia veikla, vi
sos gimnazijos egzistencijos klausimą pri
stato lietuviškai Amerikai pasibaisėtinos 
degeneracijos ženkle.“

Straipsnio autorius sako, kad labiausiai 
už v'sa tad esą kalti tie, kurie neinforma
vo visuomenės, kas dedasi gimnazijoje.

„Lietuvių Dienos“ (Nr. 5) bent dviejose 
vietose sustoja prie šių dien” žurnalistų 
ir bendrai prie lietuviškos spaudos proble
mų. B. R. straipsny „Lietuvis laikrašti
ninkas išeivijoje“, nurodęs mūsų spaudos 
darbuotojų ir pačios spaudos nueitą vargo 
kelią, daro tokią išvadą:

„Trumpai tariant, išeivijos žumalizmas 
nėra ir negali būti profesija su medžiagi
niu atlyginimu, kaip jį normaliai gauna 
visos profesijos bei amatai. Mūsų žurna-

Lietuvos - Latvijos sienos
„Vokietijos L. B. Valdybos Informacijų“ 

1973 m. Nr. 1 yra straipsnis „Klaipė
da 30 metų su Lietuva“. Tame straipsny
je, be kita ko, rašoma: „...Sienos su Latvi
ja nusistovėjo 1919-1920 m. nepriklauso
mybės kovų su bolševikais eigoje“. Tru
putį netiesa. Su Latvija sienų klausimas 
buvo išspręstas tik 1921 m. kovo 31 -d.

1919-20 m. mūsų kariuomenė, kariauda
ma su bolševikais, buvo pasiekusi net 
Dauguvos krantus. Tuo laiku latvių ka
riuomenė dar buvo silpna, ir mūsų ka
riuomenė išlaisvino dalį Latvijos nuo bol
ševikų. Dūkštos apskrities žemė gausiai 
aplaistyta Lietuvos karių krauju. Dauge
lis jų ten rado ir amžino poilsio vietą. 
Mūsų karių yra palaidota Červonkos, Su- 
bato, Bebrynės, Daugpilio, Šventės, Gry
vos ir kitų vietovių kapinėse. Lietuvos- 
Latvijos siena nustatyta be didelių ginčų. 
Lietuva atidavė Latvijai žymiai didesnį 
žemės plotą, negu iš jos gavo. Tik kiek il
giau buvo tartasi dėl Palangos.

1919 m. lapkričio 23 d. mažas būrelis 
lietuvių išvijo bermontininkus iš Palan
gos ir pradėjo steigti lietuvišką administ
raciją. Bet ketvirtą dieną po bermontinin
kų išvijimo, atvyko iš Liepojos 150 latvių 
kareivių su dviem kulkosvaidžiais ir 
dviem patrankom. Mažas mūsų vyrų bū
relis turėjo skubiai pasitraukti iš Palan
gos. Latviai nuplėšė Lietuvos vėliavą ir 
ją sudraskė į gabaliukus. Taip latviai 
užėmė Palangą ir pradėjo joje šeiminin
kauti. Po ilgų derybų, kurioms tarpinin
kavo anglų prof. Simpson, Palanga buvo 
grąžinta Lietuvai 1921 m. kovo 31 d. Tos 
džiaugsmingos dienos atminimui, ant Bi
rutės kalno prie koplyčios sienos buvo 
prikalta marmurinė lenta su tokiu įrašu: 
— „1921. III. 21 dalyvaujanut Lietuvos 
kariuomenei, Palangiškių ir svečių mi
nioms, grįžo Lietuvai Birutės ir Kęstučio 
dvasia gyvas, buvęs Palangos kraštas.“

Dabar Palanga; kaip ir visa Lietuva, 

rami, pakili, švelni nuotaika. Kita daina 
atskrenda nuo tylaus, ramaus ežero. Sa
kytum, kad pats ežeras dovanoja mums 
ją, kad bangos prabilo. Tai Punsko choro 
dalyviai irstydamiesi dainuoja. Bet kas 
ten žybčioja tarp bangų? Tai vainikai 
mirguliuodami plauko. Vėl viskas nurims
ta. Ir ežeras vėl tylus.

O žmonių daug. Atvažiavę iš Vaitakie
mio. Pelalių, Žvikelių. Kam arčiau, atėję 
pėsti. Netgi senukai, ir tie atlingavo.

Bet jau vėloka, gęsta laužas, ir visi 
skirstosi patylomis namo. Kai kurie eina 
vakarieniauti į kultūros namus. Susėda 
už stalų, sveikinami Jonai, įteikiamos 
jiems dovanėlės. Suskamba „Ilgiausių me
tų“.

„Ėjo, ėjo mergužėlė į šaltinį vandenėlio, 
susitiko Joną, sudaužė uzboną“, — trau
kia seni ir jauni. „Oi tu, Joneli, kodėl ne- 
siženiji? Ženykis, vaike, gaspadinės rei
kia“, — pradeda tėvas, atsigręždamas į 
sūnų. Tas atsakinėja. Ir vėl juoko, ir vėl 
linksma, smagu. Vakarui vadovauja kul
tūros namų vedėjas Valentas Čėpla.

Jaunimas pakyla pasišokti. Šokama ligi 
ryto. Pagaliau pavargę, bet linksmi, visi 
žygiuoja namo.

Taip būna Punske kasmet per Jonines.

Iš „G. k.“ 

lizmas buvo, yra ir liks kažkas kita, negu 
tik profesija, kažkas daugiau, negu tik 
profesija. Lietuviškasis žurnalizmas tau
tinio atgimimo gadynėje, kaip ir beveik 
visą laiką išeivijoje, buvo ir tebėra — 
daugiau pašaukimas, pasiaukojimas, 
duoklė tautiniam gyvastingumui išlaiky
ti. dovana lietuviško aukuro ugnelei kurs
tyti, gėlių puokštė tautinės kultūros kūry
bai.

Retorika, patetika, tuščia gražibylystė? 
Taip, čia gražbylystė. Jeigu lietuviškos 
spaudos ir rašto žmonės toliau taip gra
žiai nebebylotų, jeigu vieną dieną mūsų 
žurnalizmas užsimotų virsti tik profesija, 
gryna ir praktiška profesija, jeigu jis at
sisakytų pašaukimo, pasiaukojimo ir tau
tinės misijos, — tada nebeliks lietuviškos 
spaudos, o be jos užmirs ir tautinis gyve
nimas. Liks kuriam laikui gal tik dvikal
biai parapijų, apdraudos „susivienijimų“ 
ir tūlų draugijų biuleteniai,“

Konkretus lietuviško žurnalisto pa
veikslas matyti iš šitos trumpos ištrau
kos, apibūdinančios 80 metų sulaukusį 
redaktorių J. Sondą.

„Daugelio mūsų čionykščių laikraščių 
redaktorių darbas yra vergija, o „Kelei
vio“ — dviguba. Tas pats Jackus Sonda, 
nuo saulės patekėjimo kapstydamasis ku
petoje popierių, beviltiškai ieško bent vie
no sveikam protui įkandamo straipsnelio, 
tas pats pro padidinamąjį stiklą stengiasi 
įspėti vištos koja mažaraščio rašytos ko
respondencijos turinį, tas pats piausto ir 
dėlioja eilutes, tas pats 80 metų amžiaus 
jaunuolis, kažkaip keistai pritūpęs, neša 
į spausdinimo mašiną 100 svarų švino 
puslapius ir tas pats jau pajuodusiom !r 
suskirdusiom rankom maišo smalą...“ 

yra rusų okupuota ir ten poilsiauja iš Ru
sijos suvažiavę „broliai“.

V. Vytenietis

VISUR NAPOLEONAS

Praėjusią savaitę suėjo 158 metai nuo 
Waterloo mūšio, kuriame kunigaikštis Wel- 
lingtonas su sąjungininkais sumušė Napo
leono kariuomenę. Po to mūšio Napoleonas 
daugiau nebeatsigavo.

Tačiau veltui klausinėtum Waterloo apy
linkėse, kas toks buvęs Wellingtonas — 
niekas nežino. Tuo tarpu Napoleono vardas 
yra labai populiarus ir vis dar daugiau po
puliarėja. Atrodytų, kad iš tikrųjų jis ir 
buvo to mūšio laimėtojas.

TURISTŲ VADOVAS

Londono Turistų Biurui remiant, išleis
tas naujas vadovas jauniems keliauto
jams. Jis pavadintas „Ūse It“ („Naudo
kis“) ir išspausdintas anglų, prancūzų .r 
vokiečių kalbomis. Jame nurodoma bepi
nigiams turistams, kur pernakvoti, paval
gyti ir pigiai pasilinksminti. Taip pat nu
rodoma, kur galima sutikti homoseksua
lus, ką daryti, pakliuvus į policijos ran
kas, kaip gauti darbo, neturint leidimo, 'r 
kur kreiptis nėštumo ir venerinių ligų at
vejais.

PABIROS

Anglai nuo seno garsėja sočiais ir gau
siais pusryčiais. Sir Alan Herbertas net ei. 
lėmis apdainuoja, kad Anglijos didybė ir 
tradicijos glūdinčios geruose pusryčiuose. 
Vieną savo „poemą“ apie pusryčius jis 
taip užbaigia:
Oh Breakfast, oh Breakfast, the meal of 

my heart, 
Bring porridge, bring sausage, bring fish 

for a start.
Bring kidneys and mushrooms, and 

partridge‘s legs,
But let the foundation be bacon and eggs. 
(Ak, mieli pusryčiai, mano širdies

paguoda, 
Košę, dešrą ir žuvį pradžiai te paduoda. 
Tada inkstus ir grybus ir putpelių

šonines, 
O visko pagrindas — bekonas ir

kiaušinis).

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
I LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, Ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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Europos Lietuvių Kronika
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Pakartotinai pranešame, kad „E. Lietu
vio" ir Nidos Knygų Klubo atstovė Vokie
tijoje dabar yra Živilė Vilčinskaitė. Jos 
adresas: 58 Hagen/Westf. Luetzowstr. 59.

Visais laikraščio prenumeratos ir Nidos 
knygų reikalais prašome kreiptis tiesiog j 
ją.

„Europos Lietuvio“
Redakcija ir Administracija

AUKOS TAUTOS FONDUI

5.00 sv. — J. Tamulaitis; 3.00 sv. — J. 
Strumskis; 1.00 sv. — V. Žemaitis.

Tautos Fondo Atstovybė

SVEČIAI

Lietuvių Namuose lankėsi A. Saudargie- 
nė iš Sydnėjaus (Australija), Dana ir Al
gis EuSkaičiai iš Hamiltono (Kanada), J. 
Gedmintas, P. Sušinskas ir p. Macėnienė 
iš Los Angeles (JAV).

Visą savaitę Londone gyvena V. Mor- 
kys iš Adelaidės.

V. Morkys jau aplankė JAV ir Filipi
nus. Čia jis susipažino su įdomiu vietinių 
gyventojų gydymo būdu, apie kurį žada

LONDONAS
PASVEIKINTAS UŽSIENIO REKALŲ 

MINISTERIS

Liepos mėn. 2 dieną D. Britanijos Už
sienių Reikalų Ministeris Rt. Hon. Sir 
Alexander Frederick Douglas-Home K. G. 
šventė savo 70-tą gimtadienį.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba ta proga pasiuntė jam 
sveikinimą, linkėdama sėkmingai darbuo
tis savo ir kitų tautų gerovei.

IV-TASIS PASAULIO LIETUVIŲ “ 
BENDRUOMENĖS SEIMAS

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba į savo prašymą pasisaky
ti dėl seime svarstytinų reikalų yra gavu
si iš įvairių vietovių daug ir įvairių pasi
sakymų.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
atstovai susipažins su jais ir įjungs į sa
vo pranešimus. Kviečiame, kol dar nevė
lu, ir daugiau pasisakymų bei pageidavi
mų atsiųsti.

Kartu Krašto valdyba yra dėkinga vi
siems, kurie prisideda prie mūsų atstovų 
kelionės išlaidų padengimo.

Visais reikalais laiškus siuskite D. Bri
tanijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybai, 55 RINGMERE AVENUE, LON
DON, SW6 5LP.

D. B. Liet. B-nės Krašto Valdyba

IŠVYKA Į NOTTINGHAM^

Rugsėjo mėn. 8 dieną Sporto ir Sociali
nis klubas kartu su Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiu rengia išvyką į Tautos Šventės 
minėjimą Nottinghame.

Tikimės, kad kartu vyks ir Londono 
lietuvių choras, vedamas J. Černiaus, ku
ris yra pakviestas dalyvauti programoje.

Norintieji dalyvauti šioje išvykoje, pra
šomi tuojau užsirašyti pas P. Mašalaitį, S. 
Kasparą, Lietuvių klebonijoje, Baltic Sto
res, klubo sekretorių J. Černių ar Lietuvių 
Namuose.

Kelionpinigiai, 1.50 svarų, sumokami 
užsirašant.

EKSKURSIJA Į BRADFORDO 
SĄSKRYDĮ

Rugsėjo mėn. 22 d. Bradforde įvyksta 
Lietuvių Sąskrydis.

Londono Sporto ir Soiealinis klubas 
rengia į tą sąskrydį ekskursiją. Sąskry
džio programoje dalyvaus Prano Dzidoli- 
ko vedamas Glasgowo lietuvių choras ir 
Londono šeštadieninės mokyklos moki
niai. Londono šeštadieninės mokyklos mo
kinių kelionės išlaidoms pasižadėjo paau
koti 25 svarus Petras Gabrėnas.

Kas nori išvykoje dalyvauti, prašomi 
tuojau užsirašyti -ir sumokėti kelionpini
gius, 2,50 svarų. Užsirašoma pas S. Kas
parą, J. Černių, Lietuvių Bažnyčios klebo
nijoje, Baltic Stores (Z. Juras) ir Lietuvių 
Namuose.

Išvažiavimo laikas bus praneštas vėliau.

■■■■■•«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugpiūčio 5 d., 11.15 
vai. Liet. Židinyje. Po pamaldų pa
minklo pašventinimas ant. a. a. Olgos 
Stankevičiūtės kapo liet, kapinėse.

BRADFORDE — rugpiūčio 5 d., 12.30 v. 
LEEDSE — rugpiūčio 12 d., 3 vai. p. p. 
BRADFORDE — rugpiūčio 19 d., 12.30 v. 
NOTTINGHAME — rugpiūčio 12 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugp. 15 d. Žolinėje, 

8 v. vakare, Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio mėnesį liet, pa

maldų nebus.
NOTTINGHAME — rugp. 19 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

APLANKYTA MARIJOS ŠVENTOVĖ

Liepos mėn. 22 d., ankstį rytą Londono 
lietuvių parapijos lietuviai pajudėjo dvi
aukščiu autobusu į Aylesfordą. Autobusą, 
kuris buvo gautas iš Essex County Educa
tion Authority, vairavo mokytojas Leonas 
Kalinauskas.

Londoniečiai dalyvavo visose bendrose 
pamaldose ir, atsigaivinę tyru oru, grįžo 
namo, tikėdamiesi kitais metais vėl pasi
matyti šventovėje.

MANCHESTERIS
MIRĖ E. SABALIAUSKAS

1973 m. liepos 15 d. sekmadienio ryte 
larbe staiga mirė Edvardas Sabaliauskas. 
Velionis palaidotas Mostono R. K. kapinė
je liet, kapuose š. m. liepos 21 d.

Edvardas gimė 1913 im. rugpiūčio 23 d. 
Daugėlišky, Švenčionių apskrityje. Pra
džios mokyklą baigė Kupišky. Lankė Ute
nos gimnaziją. Dar jos nebaigęs dirbo Ku
piškio valsčiuje raštininku. Karinę tarny
bą atliko Šiauliuose ir Kaune aviacijoje, 
įsigydamas grandinio laipsnį. Po karinės 
tarnybos buvo paskirtas į Molėtų valsčių 
sekretoriumi, vėliau sekretoriavo Anykš
čiuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Dirbo stovyklos raštinėje. Į Angliją atvy
ko 1947 m. gegužės 7. Dirbo žemės ūky. 
Atvykęs į Eccles Manchesteryje, dirbo 
įvairiuose fabrikuose, galiausiai Trafford 
Ware House, kur ir mirė. Įsijungė į liet, 
veiklą. Metus buvo liet, klubo sekretoriu
mi. Įstojo į L. V. S. RAMOVĖS Manches- 
terio skyrių ir, su pertraukomis, lig mir
ties buvo Ramovės sekretoriumi.

Šeštadienį, liepos 21 d. Eccles St. 
Marrys bažnyčioje kun. V. Kamaitis už 
velionį atlaikė gedulingas pamaldas. Jo 
karstas buvo pridengtas ramovėnų vėlia
va. Prie karsto garbės sargyboje stovėjo 
keturi vyrai. Organizacijos, šeimos ir pa
vieniai asmenys sunešė daug vainikų ir 
gėlių.

Nors oras pradžioje buvo lietingas, ve
lionį į kapines palydėjo apie 70 žmonių, 
kurių tarpe buvo ir jo pažįstamų anglų. 
Jis lietuvių kapinėse užpildė 39-tąją vie
tą. Prie kapo duobės kun. V. Kamaitis ta
rė atsisveikinimo žodį, kuriame pažymėjo, 
kad Edvardas buvo taikaus būdo žmogus, 
įsijungė į liet, bendruomenę ir gražiai su 
visais sugyveno. Buvo darbštus ir sąžinin
gas. Ilgėjosi palikto krašto, žmonos, duk
ters. Tikėjosi sugrįžti. Jo žmonai Lietuvo
je apie Edvardo mirtį buvo anksti praneš
ta telegrama, bet ji dėl laiko stokos at
vykti negalėjo.

Po laidotuvių liet, klube buvo sureng
tos vaišės, kurioms velionis paliko pakan
kamą sumą pinigų. Vaišių metu ramovė
nų skyriaus p-kas K. Murauskas tarė žo
dį, kuriame gailėjosi savo buvusio sekre- 
toiraus ir kartu gero draugo.

Velionis savo testamento reikalų tvar
kymą pavedė Jonui Šablevičiui. Vaišėmis 
rūpinosi M. Pažėrienė. Laidotuves nufil
mavo J. Verbickas, nufotografavo Ant. 
Jaloveckas.

Tegu Tau, Edvardai, būna lengva Tave 
priglaudusi šio svetingo krašto žemelė, o 
taip pat ir tiems, kurie čia ilsisi kartu su 
Tavimi.

A. P-kis

PADĖKA

Praleidau niekada neužmirštamas 6 sa
vaičių atostogas Eccles (Manchesteryje), 
noriu pareikšti širdingiausią ačiū Eccles 
lietuviams, ypatingai jaunimui, kurių pa
stangomis mano atostogos buvo įvairios 'r 
pilnos staigmenų. Vežuosi į Chicagą pilną 
širdį ir lagaminą malonių prisiminimų. 
Didelį įspūdį padarė lietuviškasis jauni
mas ir jo veikla. Gaila palikti senus ir 
naujai rastus draugus.

Ačiū ir sudievu.
Rita Kuraitė

HALIFAXAS
SVEČIAI IŠ SKOTUOS

Liepos 22 d. Halifax© St. Columba baž
nyčioje buvo ypatingos pamaldos lietu
viams: jose dalyvavo keturi Škotijos lie- 

I tuviai su puikaus choro dirigentu Pr. Dzi- 
' doliku. Nors jie sudaro Šv. Cecilijos cho
ro tik mažą dalelę, tačiau jų šauniai su
giedotos giesmės pripildė pilną šventovę ir 
jaudino dalyvių dvasią. Taipgi visiems 
gilaus įspūdžio padarė jų — Škotijoje gi
musių — garsūs, aiškūs, taisyklingi atsa
kymai.

Kun. kapelionas pamokslo metu iškėlė 
Dievo ir artimo meilės žiburius, nušvie
čiančius dažnai ūkanotus kelius.

V. BRAZAITIS SVEIKSTA

— Vladas Brazaitis, labai populiarus ir 
visiems paslaugus tautietis, prieš porą 
mėnesių buvo sunkiai sužeistas nukritu
sio akmens anglies kasykloje. Septynias 
savaites išgulėjęs ligoninėje, grįžo namo, 
tačiau ir toliau turi dėvėti specialią api- 
kaklę, kad gerai sugytų sužeidimai.

Liepos 22 d. jį namuose aplankė keturi 
Škotijos lietuviai su kun. J. Kuzmickiu ir 
prie vaišių stalo pasidalino įvairiomis 
mintimis.

Mielam Vladui linkime ko greičiausiai 
visiškai išgyti.

STOKE-ON-TRENT
ŠEIMOS TRAGEDIJA

Praėjusią savaitę Pietų Afrikoje auto
mobilio nelaimėje žuvo daugeliui gerai 
pažįstamas Algimantas Andruškevičius.

Algimantas buvo gimęs 1942 m. sausio 
mėn. 28 d. Šiauliuose. 1960 m. baigė St. 
Joseph's College, išlaikydamas 7„O“ da
lykus. Buvo priimtas tarnautoju į Trans
porto ir Civilinės Aviacijos ministeriją. 
Gyvas būdas ir energija neleido tęsti ra
mų ir nuobodų raštinės darbą. Veržėsi Į 
aktyvų, judrų gyvenimą. Įstojo į preky
bos laivyną. Apkeliavo Amerikos, Kana
dos, Australijos, Japonijos ir Indijos uos
tus. Viename laive, kur kapitonas ir dau
gelis jūrininkų buvo latviai, Algimantas 
dalyvavo latvių krepšinio komandoje, iš
moko latviškai ir buvo paminėtas latvių 
spaudoje.

1967 m. metė jūrininko amatą ir, bai
gęs kompiuterio (programer) kursą, dir
bo kompiuterių ICL firmoje. Firmos nu
siųstas į Pietų Afriką (Johannesburg), 
susidomėjo tuo kraštu ir nusprendė apsi
gyventi p. Afrikoje nuolatos. Buvo karš
tas medžiotojas (jo senelis Albinas An
druškevičius buvo aršus medžiotojas), o 
Afrikoje kaip tik rado puikias medžioklei 
sąlygas. Galutinai emigruodamas, kartu 
išsivežė ir savo būsimą žmoną Joan'ą Bos- 
sun. Afrikoje vertėsi labai gerai. Firma 
jį įvertino ir 1972 m. davė pagyrimo lapą 
ir 250 svarų premiją. Ta;s pinigais apmo
kėjo motinos kelionę į Afriką, kuri vyko 
pamatyti savo 6 mėnerių vaikaitį, Algi
manto ir Joanos sūnų.

Motinos B. Andruškevičienės Johannes- 
burge pasitikti į aerodromą išvyko Algi
mantas savo ma'šina. Bet atvyko tik jo 
žmona Joan'a, nes Algis pakelyje ką tik 
buvo užmuštas katastrofoje.

Ši netikėta žinia sukrėtė visus lietuvius, 
kurie Algimantą pažinojo kaip labai ga
bų, sumanų jauną lietuvį ir gerą patriotą.

BRADFORDAS
BENECIŲ IŠLEISTUVĖS

Liepos 14 d. Vyties klube surengtos iš
leistuvės į Ameriką išvykstantiems ilga
mečiams klubo nariams Amandai ir Juo
zui Benečiams.

Į Bradfordą atvyko 1947 m. ir tais pa
čiais metais sukūrė šeimą.

Juozas sumaniai vertėsi savistoviai — 
turėjo gyvulių ir paukščių ūkį arti Brad
fordo, kurį išvykdamas labai pelningai 
pardavė. Jis buvo labai paslaugus lietu
vių reikalams ir mielai pagelbėdavo.

Amanda visą laiką dalyvavo Bradfordo 
meninėse grupėse „Atžalyne“, „Sūkury“ 
ir kt, dainuodama ir šokdama tautinius 
šokius.

Jų sūnus Arūnas baigė „De La Salle 
College, School of Education“ Mancheste- 
ry, ir tuojau gavo mokytojo vietą anglų 
gimnazijoje Bradforde. Dabar jis jau ve
dęs ir laikinai pasilieka Bradforde. Tėvas 
išvykdamas paliko sūnui namus, automo
bilį ir apvalią sumelę pinigų įsikūrimui.

Išvykstantiems įteikta graži dovanėlė
— K. Steponavičiaus išdrožinėtas Vytis ir 
gėlių puokštė. Palinkėta laimingos kelio
nės, laimės ir ilgiausių metų.

A. Bučys

SVEČIAI
Vasaros metu Bradfordo lietuvius ap

lanko svečiai iš plataus pasaulio, niekuo
met nepamiršdami aplankyti ir Vyties 
klubo, kur turi progos susitikti su senais 
pažįstamais ir jaukioje nuotaikoje praleis
ti laiką.

Liepos 17 d. i Bradfordą iš Toronto at
skrido Jonas Vytautas Motekonis su žmo
na aplankyti savo tėvą. Palikęs šią vieto
vę prieš dvidešimt metų, nors ir pats pa
sikeitęs, aplankė nemaža pažįstamų, o dar 
daugiau ju sutiko klube. Grįždamas na
mo, nori drauge nusivežti savo tėvą, kad 
jo senatvės vienatvė būtų lengvesnė.

Liepos 20 d. Vyties klube lankėsi Ško
tijos lietuviai — Pr. Dzidolikas, Albinas 
ir Katriutė Rugieniai ir Jieva Šmitienė. 
Vietos lietuviai juos nuoširdžiai sutiko :r 
globojo tris dienas. Tai lyg gražus preliu
das į rugsėjo 22 d., kada Pr. Dzidoliko va
dovaujamas Šv. Cecilijos choras koncer
tuos Tautos šventės proga.

Priimti svečius miela, išleisti saviškius
— gaila. Liepos 14 d. Vyties klube buvo 
surengtos išleistuvės Juozui ir Amandai 
Benečiams, kurie nutarė emigruoti į JAV. 
Pirm. St. Grybas įteikė atminimui puikų 
Vytį. Šiltai pakalbėjo A. Bučys; visi vai
šių dalyviai sutraukė Ilgiausių metų.

j. k.

VOKIETIJA
A. A. KAZYS MASILIŪNAS

Gimė 1906. V. 16 d. Panevėžio apskr. 
Mirė 1973. VII. 22 d. Salzgitter Bad.

Velionis buvo sąmoningas lietuvis, my
lėjo savo tėvynę, aukojosi savo šeimai ir 
nuoširdžiai rūpinosi savo krašto ir tėvy
nės Lietuvos reikalais. Pasižymėjo didžia 
natūralia inteligencija, uolumu, kruopštu
mu, sąžiningumu. Stengėsi visada būti 
giedras ir sąmoningai siekti užsibrėžto 
tikslo. Su bičiuliais buvo atviras ir labai 
paslaugus. Visada rūpinosi pagerinti savo 
ir kitų artimųjų gyvenimo padėtį bei sti
lių.

Mielai skaitė visą lietuvišką spaudą ir 
mėgo nuoširdžiai dalintis žiniomis. Ilgus 
metus Lebenstedto lietuvių pirmininkas ir 
net Vargo mokyklos vedėjas. Organizavo 
skautus, rūpinosi jaunimo reikalais.

NOTTINQHAMAS 
SU JAUNIMU

Rupgiūčio 12 d. Lietuvių Židinyje pra
sideda jaunučių ir jaunių stovykla. Ji 
pradedama lietuviškomis pamaldomis 
11.15 vai. Berniukai atvyksta 10.30 vai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SKAUTAI KVIEČIA

Mieli Tėveliai, Rėmėjai ir nestovyklau
jantieji skautų draugai! LSS Anglijos ra
jono skautai-tės, susirinkę Sodybos miške
lyje po plevėsuojančia trispalve Kūrėjo 
gamtos prieglobstyje, nuoširdžiai kviečia 
visus Jus apsilankyti mūsų stovykloje ir 
kartu paminėti 55-tąsias LSS įsikūrimo 
sukaktuves.

Sveikiname Jus visus ir reiškiame pa
dėką už visokeriopą pagalbą.

Mūsų uždarymo laužas bus rugpiūčio 4 
d. Tikimės, kad Jūs tą dieną atvyksite į 
mūsų iškilmes, į skautiškos šeimos ratelį 
— į Sodybą.

Budėkime.

AUKOS STOVYKLAI

Skautų stovyklai aukojo: Jonas Struo- 
ginis — 5.00 sv.; Bronius Zinkus — 2.00 
sv.

Skautiškas ačiū.
Stovyklos viršininkas

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KUR YRA ANGLIJOS LIETUVIŲ 
PAAUKOTOS VĖLIAVOS?

„Tremtinių Žinių“ 1946 m. 7-8 numery
je perskaičiau įdomią žinutę: „Londono 
lietuviai paaukojo Maerzfeldo lietuviams 
vėliavą“. Rašoma, kad Maerzfeldas yra 
prie Nuernbergo ir ten yra sutelkti iš 
įvairių stovyklų pabaltiečiai. Jie dirba 
pas amerikiečius ir vietinėje UNRRoje. 
Štai to straipsnio ištrauka:

„...Spalio 5 d. UNRRos tarnautoja Miss 
Golds: stovyklos tremtinių pirmininkams 
įteikė Anglijoje gyvenančių tautiečių pa
aukotas tris gražias tautines vėliavas. Vo
kietijoje esantiems lietuviams tremti
niams adresuotame laiške už Londono lie
tuvius yra pasirašęs J. Sakevičius. Lon
dono lietuviams pasiųsta už dovaną padė
ka?1

Įdomu, kur dabar yra tos Anglijos lie
tuvių paaukotos vėliavos? Taip pat būtų 
įdomu sužinoti, kaip Londone vyko tų vė
liavų paruošimo ir įteikimo eiga. Juk tai 
įdomus praeities įvykis, ir būtų labai ge
ra ką nors plačiau apie jį sužinoti. Gal 
galėtų ką nors apie tai parašyti Londono 
lietuvių parapijos klebonas kun. J. Sake
vičius. Nes gerb. klebonui teko už Londo
no lietuvius pasirašyti siunčiamąjį raštą 
ir gauti raštu padėką.

V. Vytenietis

SefilųnioS DIENOS
— JAV senatorius H. Jaokson sakosi 

turįs įrodymų, kad pigia kaina javų par
davimas Sovietams buvo savo rūšies są
mokslas prieš ūkininkus.

— Anglijoj mirė milijonierius sir John 
Ellerman, kuris, niekam, nežinant, žymią 
savo gyvenimo dalį praleido Pietų Afriko
je, šelpdamas ir globodamas invalidus.

— Garsioji dr. Issels'o vėžio ligų klini
ka Ringberge, Bavarijoje nuo spalio 1 d. 
uždaroma.

— Rytų Berlyne sargybiniai vėl nušovė 
vieną pabėgėlį, bandžiusį perlipti Berlyno 
sieną.

— Per ateinančius dvejus metus Londo
ne bus panaikinta 8.000 „Parking me
ters11. Norima, kad žmonės daugiau nau
dotų autobusus ir traukinius.

— Š. Airijoj areštuota 17 IRA narių. Jų 
tarpe keletas vyr. vadų. Bet terorizmas ir 
užmušinėjimai nesumažėjo.

— Norvegijos kalnuose užsimušė penki 
čekoslovakų alpinistai.

— Britų profesinių sąjungų delegacija 
Maskvoje pasirašė bendradarbiavimo su
tartį su Sov. Sąjungos prof, sąjungų va
dovybe.

— JAV vyr. kariuomenės štabas prane
ša, kad Sovietai savo kariuomenę Europoj 
sustiprino 500 sprausminių bombonešių, 
aprūpintų atom, bombomis ir patranko
mis. Visa tai nukreipta prieš Vakarų Eu
ropą.

— Japonija ir Kinija skelbia aliarmuo
jančias žinias, kad Sovietų Sąjungos jū
ros ir oro laivynas supa Azijos krantus.

— Nigerijos vyriausybė numato išleisti 
120 mil. svarų teatro ir kultūros centro 
statybai. Tame kultūros centre 1975 m. 
įvyks pasaulinis juodukų 4 savaičių fes
tivalis. Dalyvaus juodieji artistai ir meni
ninkai iš 70 kraštų.

— Sheffieldo ir Manchesterio apylinkė
se per 24 vai. iškrito iki 5į colių lietaus. 
Upėse vanduo pakilo daugiau kaip 10 pė
dų. Tokio potvynio nebuvo per paskuti
nius 50 metų.

— 43 Belgijos turistai, keliaudami au
tobusu, užsimušė Prancūzijoje.

— Kinija pradėjo įsileisti ir net vilioti 
Formozoje ir užjūriuose gyvenančius ki
nus.

Prieš 25 metus
Britanijos Lietuvis, 1948 m. liepos 29 d.

* V. Steponavičius rašo, kad anglų 
spaudoje pasirodė straipsnių, kuriuose 
„visais galimais būdais puolami čia atvy
kusieji DP. primetant įvairiausius kalti
nimus, kaip besaikis girtuokliavimas, 
muštynės, nenoras dirbti, bėgimas iš pa
skirtų darboviečių ir t. t. Ir pabaigoje, ži
noma, reikalaujama visus grąžinti Vokie
tijon.“

Redakcija savo pastaboje prideda, kad 
ir londoniškis „Daily Miror“ išspausdinęs 
DP puolančių straipsnių. Bet kitas laik
raštis „Empire News“ išėjęs DP apginti.

* M. Bajorinas toliau aiškinasi Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės reikalingumą. Jis 
sako: „Jei lietuviai buriasi apie savo ku
nigą į parapiją ir išsirenka bažnytinius 
komitetus, tai yra labai pagirtinas pavyz
dys. Jeigu tik taip yra, tai ir vadinkim 
parapijas parapijomis, bažnytinius komi, 
tetus — bažnytiniais komitetais, o ne ben
druomenėmis, tarybomis ar pan. Jų dangs- 
tymasis kitais vardais duoda progos įvai
riems įtarimams.“

* Lietuvis boksininkas Jonas Morkus 
nežymia taškų persvara pralaimėjo prieš 
D. Britanijos čempijoną K. Gardner1}. 
Morkus siunčiamas į pasaulinę sporto 
olimpiadą, kaip atsarginis boksininkas.

* Rugpiūčio 7 d. šaukiamas Yorkshire 
lietuvių skautų sąskrydis Halifaxe.

* Masaitis aprašinėja pasaulinę sporto 
olimpijadą, vykstančią Wembley (D. Bri
tanija).

* Vokietijoj gyveną lietuviai krepšinin
kai buvo išvykę į Prancūziją. Iš 16-kos 
rungtynių tik vienas tepralaimėjo.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Viršininkas bara pavaldinį už girtuok
liavimą:

— Jeigu jūs negertumėte, seniai būtumė
te paskirtas skyriaus vedėju.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Kai jis išgeria, jaučiasi visos mūsų 

įmonės direktoriumi.
•••

Rūpestingas žmogus, žiūrėdamas į blogai 
saugomas statybines medžiagas:

— Ech, kam gi rūpi liaudies turtas...
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— O kad ir vagims

Kadangi vaikar nebuvau mokykloje, tai 
sirgau.

(Iš mokinio pasiaiškinimo)

Dviejų kambarių su patogumais butą 
Kaune keičiu j Klaipėdos miestą.

(Iš skelbimų)
***

Kolūkiečiams, turintiems 7 (septynis) 
vaikus vietoje galvijų prieauglio, nutarta 
leisti laikyti melžiamas karves.

(Iš kolūkio valdybos nutarimo)

— Portugalijos premjeras paneigė gan
dus apie žudynes Afrikoje.

— Australijoje paskelbtas planas per 3 
metus sustabdyti tabako skelbimus per 
radiją ir TV.

— JAV nustatytas mažiausias atlygini
mas 2,20 dol. per valandą.

— Prancūzai išsprogdino atominę bom
bą Mururoa Atol saloje, Ramiajame van
denyne.

— 200.000 tonų Amerikoje pirktų kvie
čių Sovietų Sąjunga perleido Bangladešui.

— Rytų Berlyne areštuota 50 gydytojų 
už tai. kad jie ieško darbo Vakarų Berly
ne.

— Numatoma, kad dėl kuro trūkumo 
apie 10.000 mažųjų benzino stočių D. Bri
tanijoje pamažu turės užsidaryti.

•— D. Britanija pripažino š. Vietnamą Ir 
užmezgė diplomatinius santykius.

— Alberto ežeras Zaire pavadintas Mo
butu. o Edwardo ežeras Ugandoje — Ami
no vardu. Tai yra tų valstybių prezidentų 
vardais.

— Brežnevas parsivežė iš JAV kaubojų 
filmą „My Darling Clementine", kuri jam 
labai patikusi.

— Jordanas nutraukė diplomatinius 
santykius su Tunizija, kurios prezidentas 
Borguiba pasiūlė vietoj Jordano įsteigti 
Palestinos valstybę.

— Šiaurinėj Airijoj numatyta paskirti 
kataliką James Flanagan vyriausiu Ulste- 
rio policijos viršininku.

— D. Britanijos ministeris pirmininkas 
E. Heath pareiškė nežinojęs, kad prezi
dentas visus pasikalbėjimus Balt. Rūmuo
se įrašo į magnetofono juostas .

— Raudonoji armija neužilgo bus ap
rūpinta Homer malūnsparniais, kurie ga
lės pervežti net atomines patrankas ir ra
ketas. Jie bus dvigubai didesni už di
džiausius JAV kariuomenės malūnspar
nius.

— Sovietų Sąjungoj paruoštas naujas 
mokyklų įstatymas. Pagal jį jaunuoliai tu
rės mokytis iki 17 metų.

— JAV mokslininkai skelbiasi suradę 
nuskendusį mitologinį Atlanto miestą Ca- 
dizo įlankoje (Ispanijoje).

— Britų filmų artistas Jack Hawkins 
mirė nuo gerklės vėžio.
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