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Kovojanti Čekoslovakija
Rugpiūčio 21 dieną sukanka penkeri me

tai, kai Sovietų Sąjungos ir Varšuvos pak
to kariuomenės įsiveržė į laisvėjančią Če
koslovakiją ir ją okupavo. Ir nežiūrint So
vietų viešų pareiškimų, kad padėčiai su- 
normalėjus jų kariuomenė bus atitraukta, 
tas pažadas dar ir šiandien nėra įvykdy
tas. „Čekoslovakija dar vis okupuota“, 
skelbia specialus ženklas, išleistas Tauti
nės Čekoslovakų Tarybos Amerikoje. O 
jeigu kas pavartytų 1968 metų Jungtinių 
Tautų protokolus, atrastų, kad Čekoslo
vakijos invazijos byla nėra baigta, bet 
tiktai atidėta.

Čekoslovakija prieš antrąjį pasaulinį 
karą buvo pasiekusi aukšto ūkinio gerbū
vio ir buvo viena iš pramoningiausiųjų 
Europos kraštų. Ji skaitėsi pati pažan
giausia ir labiausiai suartėjus! su Vakarų 
kultūra iš visų slaviškųjų valstybių.

Čekoslovakijos žemės ūkio pramonė bu
vo taip išsivysčiusi, kad, palyginti, ma-
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Kuprėnai

žas kraštas turėjo daugiau kaip 150 cuk
raus fabrikų ir buvo didžiausia cukraus 
eksportuotoja. Apie 400 alaus bravorų pa
gamindavo vieną milijardą visam pasauly 
išgarsėjusio Pilzeno alaus. Metalo pramo
nė turėjo apie 2.200 įmonių. Čekoslovakų 
gamybos fabrikų įrengimai ir įvairūs 
ginklai buvo plačiai žinomi Europoje ir už 
jos ribų. Trys nepriklausomos Lietuvos 
cukraus fabrikai buvo taip pat čekoslova
kų pastatyti ir įrengti. Didžiausias pasau
ly batų fabrikas Zline (Bat‘a) prieš karą 
pagamindavo 200.000 porų batų per dieną. 
Batams parduoti fabrikas visame pasauly 
turėjo per 4.000 krautuvių.

Čekoslovakija turi didžiausią Europoje 
rudosios anglies baseiną. Be to, čia iška
sama daug geležies rūdos, sidabro, aukso, 
vario, švino, druskos ir kitų žemės turtų. 
Taip pat čia yra šiek tiek naftos ir nema
ža urano, kuris šiandien sudaro atominių 
ginklų ir atominės energijos pagrindą.

Turint visa tai prieš akis, pasidaro vi
siškai aišku, kodėl Sovietų Sąjunga nega
lėjo prileisti, kad, nors ir komunisto Dub- 
čeko valdoma, Čekoslovakija pradėtų slįs- 
ti iš jos nagų. Nepaisydama jokių sutar
čių ir žmogaus teisės dėsnių, ji pasiuntė 
tankus Čekoslovakijiai okupuoti, sunaiki
no Dubčeką ir jo vyriausybę, prigrūdo ka
lėjimus čekų patriotų (ir komunistų), 
bandžiusių pajudėti po sunkia politine ir 
ekonomine Maskvos letena. O ateičiai už
sitikrinti, paskelbė taip vadinamą „Brež
nevo doktriną“, pagal kurią didysis brolis 
visada turės teisę ateiti mažesniųjų su
tvarkyti.

Keista gyvenimo ironija. Vokiečių oku
pacijos metu čekai žvelgė į Sov. Sąjungą 
kaipo į laisvės nešėją ir išvaduotoją. Ta 
pati slaviškoji giminė, tas pats kraujas. 
Jie net savo emigracinę vyriausybę pas
kutiniais karo metais buvo perkėlę Mas
kvon. Net vienas kitas Čekoslovakijoj tuoj 
po karo atsidūręs lietuvis gavo pajusti če
kų nedraugišką mostą, kai kalba iškilda
vo apie Sovietų Sąjungą.

Šiandien laikai vėl pasikeitė. Pamatę ir 
pajutę, ką lietuviai jau seniai buvo matę 
ir žinojo, čekai pasikeitė. Jie pasidarė ak
tyviausi komunizmo ilį rusų priešai. Jų 
spauda ir organizacijos be paliovos kelia 
savojo krašto reikalus Vakarų pasauly. 
Kadaise su duona ir druska sutikę raudo
nąją armiją, dabar jie parodė antrąją sa
vo charakterio pusę. Kai 1968 metais So
vietų kariuomenė žygiavo į Čekoslovaki
ją, gyventojams buvo išdalinti lapeliai su 
užrašu: „Okupantum! Ani kajpku vody — 
any skyvu chleba!“ (Nei lašo vandens, nei 
trupinio duonos okupantams). O tą oku
pacijos dieną jie šiandien vadina Čekoslo
vakijos gėdos diena.

Minėdami savojo krašto penkerių metų 
okupacijos sukaktį, laisvieji čekoslovakai 
visomis išgalėmis skelbia pasauliui apie 
jų tėvynėje įvykdytą neteisybę. Turėdami

Dar viena konferencija
Praėjusią savaitę Kanadoje buvo susi

rinkę 32-jų kraštų ministerial pirmininkai 
į taip vadinamą Commonwealth konferen
ciją. Jie atstovavo 865 milijonus gyvento
jų, kurie sudaro ketvirtį viso pasaulio 
žmonių. Beveik trečdalis atstovaujamųjų 
valstybių yra visiškai naujos ir jų vardai 
atrodo negirdėti (pvz. Šri Lanka, Leso
tho...).

Šitoji Ottavos konferencija yra buvu
sios Britų Bendruomenės (Common- 
wealtho) naujas įsikūnijimas. Dabar jau 
ji nebesivadina britų Common weal thu 
(bendruomene) ir jos sudėty yra tik 11 
valstybių, seniau priklaususių tai ben
druomenei. Keturios bendruomenės vals
tybės yra monarchijos, vienuolika yra ka
rinės ar civilinės diktatūros valdžioje ir 
21 — parlamentinės demokratijos.

Senoji britų bendruomenė, kurios ribo
se niekada nenusileisdavo saulė, buvo ko- 
lonialinės imperijos sąjunga, nors ir netu
rinti rašytos konstitucijos, bet priklausan
ti karaliaus valdžiai. Iš pradžių ją atsto
vavo šeši ministerial pirmininkai — visi 
balti. Dabar iš 32 atstovų tik penki yra 
baltieji.

Karalienė Elzbieta II taip pat buvo at
vykusi į šią konferenciją, bet ne pirminin
kauti, o tiktai dalyvauti didžiuliame susi
pažinimo baliuje. Be to, ji priėmė kiekvie
ną atstovą atskirai, skirdama po 15 minu
čių laiko pasikalbėjimams.

Nepirmininkavo konferencijai ir D. Bri
tanijos ministeris pirmininkas. Iš viso šį 
kartą konferencija neturėjo oficialaus pir
mininko ir iš anksto paruoštos programos. 
Ją suorganizavo specialus bendruomenės 
sekretoriatas, kurio priešaky stovi kana
dietis, buvęs ambasadorius, Arnold Smith. 
Gražioje susirinkimo salėje, perdirbtoje iš 
kadaise buvusios geležinkelio stoties, kon-

iš seno gerus santykius su Vakarų įtakin
gesniais sluoksniais, jie stipriai veikia į 
laisvojo pasaulio sąžinę ir protą. Matyda
mi, kad vien savąja kalba jie negalės pa
siekti pageidaujamų rezultatų, čekai pla
čiai skleidžia žinias kitomis pasaulio kal
bomis. Neseniai 25-rių metų sukaktį at
šventęs čeko J. Josten anglų kalba leidžia
mas FCI žinių biuletenis, yra gerai žino
mas pasaulinių žinių agentūrose ir didžių
jų dienraščių redakcijose. Jo pateikiamos 
iš anapus geležinės uždangos žinios ne kar
tą yra patekusios į pirmuosius dienraščių 
puslapius. Rugpiūčio 21 d., „Gėdos die
nos“ išvakarėse, organizuojamos didelės 
demonstracijos Londone.

Čekoslovakai nepaprastai skaudžiai iš
gyvena dabartinį politinį „atoslūgį“ ir 
ypačiai H. Wilscno pareiškimus, raginan
čius pamiršti prieš penkerius metus pada
rytas jų kraštui skriaudas. Jie taip pat la
bai sielojasi, kad ir vadinamojoje taikos 
ar saugumo konferencijoje niekas nekelia 
laisvinimo klausimo, pasitenkindami vien 
tik „laisvu bendradarbiavimu“. Patys če
koslovakai nepailstamai kovoja dėl savo 
krašto laisvės. Toje kovoje jie gali būti 
pavyzdžiu ir kitoms, jų likimo ištiktoms 
tautoms.

Lucanus

LĖKTUVO GROBIKAI

Pagal iki šiol buvusį paprotį, keturi 
banditai pagrobę ir išsprogdinę Japonijos 
lėktuvą Bengazi aerodrome, turėjo būti 
vainikuoti laurų vainikais. Jie save laikė 
arabų herojais, nes norėję keršyti žydams. 
Tačiau Libijos vyriausybė pasitiko juos su 
geležiniais pančiais. Kalbama, kad jie bus 
teisiami. Tai būtų vienintelė protinga iš
eitis, užkertanti kelią nekaltų žmonių žu
dynėms, nesvarbu kokios tautybės jie be
būtų.

KODĖL TYLĖJO?

Britų žurnalistas Mrurice Edelman'as 
(The Evening News) aprašo savo susiti
kimą su buvusiu KGB viršininku Mask
voje. Tai įvykę britų ambasadoje, per pri
ėmimą karalienės gimtadienio proga. Jis 
tada sužinojęs, kad tai yra tas pats neim
ponuojančios išvaizdos žmogelis, kuris pa
siuntė dešimtis tūkstančių lietuvių, latvių 
ir estų į ištrėmimą ir mirtį.

Po kiek laiko Serovas, jau nebebūda
mas KGB viršininku, buvo numatęs drau
gišką vizitą į Angliją. Bet anglų parla
mento nariai ir politikai griežtai užprotes
tavo. Tautų žudiko mums nereikia! Pana
šiai jie darė, kai neseniai atvyko Portuga
lijos prezidentas Caetano.

Žurnalistas klausia, kodėl jie visi tylė
jo, kai atvyko Chruščiovas, kai jis buvo 
pasodintas karališkoje galerijoje lordų rū
muose, net kai grasino visus palaidoti. Ar 
jie užmiršę, kad Chruščiovas buvo Ukrai
noje padaręs tą patį ir dar daugiau, kaip 
Serovas Pabaltijo valstybėse?

ferencijos atstovai šį kartą nesakė ilgų 
kalbų, kuriose norėdavo vienas kitą pra
lenkti, kiekvienas vis kitokias idėjas pa
skleisti ir D. Britanijai jos nuodėmes pri
minti.

Tad iš viso koks buvo tos konferencijos 
tikslas, į kurią neatsiuntė savo atstovų 
tik seniau išstojusi Pietų Afrika ir dar vis 
su D. Britanija nesusitaikiusi Rodezija?

Atrodo, kad dėl konferencijos tikslo 
stebėjosi ir nesutarė net patys jos daly
viai. Vieni manė, kad reikia išsiaiškinti su 
D. Britanija, kurios padėtis žymiai pasi
keitė, įstojus į Europos Bendruomenę. Ki
ti norėjo nustatyti santykius su izoliaci
jos atsisakiusiu Azijos milžinu — Kinija. 
Tretiems rūpėjo pasaulio ir jų atstovau
jamų valstybių padėtis Brežnevo-Nixono 
susitarimų akivaizdoje. Dar kitiems atro
dė būtina išgauti daugiau pagalbos dar 
neišsivysčiusiems naujiems kraštams ar
ba net sudaryti pastovią bendruomenės 
savišalpos organizaciją. Pagaliau buvo ir 
tokių, kurie, senu įpratimu, atvyko išva
noti kailį visiems buvusiems kolonistams 
-išnaudotojams ir paskleisti naujas socia
linės lygybės idėjas. Visi šie klausimai bu
vo nagrinėti ir aptarti, bet jokių nutari
mų nepadaryta. Vis dėlto pagrindinis cen
tras ir magnetas, apie kurį sukosi ben
druomenės konferencijos veikla, buvo se
nasis angliškasis britų commonwealth'as, 
per ilgą metų eilę įskiepijęs įvairių konti
nentų ir salų-salelių gyventojams savąją 
kultūrą, kalbą, mokslą ir civilizaciją. 
Naujosios valstybės tebėra neabejotinai 
šitos civilizacijos įtakoje, jos tebejaučia 
joms pamažu įskiepytos demokratijos pa
laimą ir nenori nutraukti ryšių su ben
druomenės lopšiu — D. Britanija.

Bltm.

SKAUTAI KEIČIA GAIRES

Anglijos skautų ryšininkas H. Wyld pa
reiškė, kad skautai pamažu pradeda keis
ti savo veiklą. Iki šiol skautas buvo įsi
vaizduojamas kaip mažas mokyklinio am
žiaus trumpakelnis berniukas, užsidėjęs 
plačią skrybėlę ir švilpuką, besidairąs, 
kur pamatyti senutę, kad galėtų padėti 
jai pereiti per gatvę. Toks skauto įvaizdis 
atstumia vyresniojo amžiaus jaunimą, ku
ris ieško savo veiklai įdomesnių sričių.

Anglijos skautų organizacija vyresniojo 
amžiaus jaunimą pradėjo organizuoti į 
parašiutininkų, kalnų laipiotojų, baidari
ninkų ir kitokias grupes. Pasisekimas pa
sirodė labai didelis. Šiais metais Anglijos 
skautų skaičius pasiekė rekordą—593.557.

NAUJAS PRIETAISAS ALKOHOLIUI 
MATUOTI

Valijos universitete Gamtos Mokslų In
stitute padarytas naujas prietaisas alko
holiui žmogaus organizme nustatyti. Tai 
yra tik cigarečių dydžio dėžutė, kurioje 
nėra jokių pūtimo įtaisų. Pakanka dėžutę 
pridėti prie burnos, ir paprastas kvėpavi
mas parodo alkoholio kiekį organizme.

Spaudos atgarsiai
Paskutiniuoju laiku anglų spauda gana 

daug rašo apie Rytų-Vakarų santykius, vis 
paliesdama ir mūsų reikalus. Šičia pasi
rinktoji tos spaudos apžvalga siejasi dau
giau ar mažiau su Lietuva ir su Sov. Są
jungos įtakoje esančiais kraštais.

„The Tablet“ duoda sovietinės spaudos 
reakcijas po Helsinkio konferencijos ir 
Brežnevo vizitų. Taip pvz., Maskvoj anglų 
kalba leidžiamas „New Times“, pasirem
damas net Jeffersonu įrodinėja, kad se
niausias ir ištikimiausias JAV draugas 
yra Rusija. O pasirašytos Brežnevo ir Ni- 
xono sutartys esančios labai naudingos 
JAV ir jų darbininkams, kurie šiaip jau 
liktų visiškai be darbo.

Kadangi toks geraširdiškumas gali su
kelti pavydą ekonomiškai skriaudžiamuo
se satelitiniuose kraštuose, tai čekoslova
kų komunistų organas „Rude Pravo“ už
tikrino, kad Sov. Sąjunga derybose su 
JAV „neužmiršo socialistinių kraštų rei
kalų ir vadovavosi internacionaliniais 
proletariato dėsniais.“ Tiktai Albanijos 
spauda ir radijas, Kinijos inspiruojami, 
išdrįso pareikšti, kad „Sov. Sąjunga bank
rutuoja, negali padėti jos įtakoje esan
tiems kaimynams ir turėjo važiuoti į JAV 
prašyti pagalbos.“

Kad mažai informuoti Sovietų Sąjungos 
gyventojai nepradėtų galvoti, jog Helsin
kio konferencija ir Brežnevo vizitai reiš
kia politinio režimo susilpnėjimą, ,,Prav
da“ ir „New Times“ įspėjo: „Laikas Va
karų ideologams suprasti, kad Sovietų Są
junga, užmegzdama biznio santykius su 
Vakarais, nei per colį nenukryps nuo 
marksizmo-leninizmo pagrindų.“

Tikruosius Helsinkio konferencijos 
tikslus nusakė „Izvestijos“, pareikšdamos, 
kad konferencija turės pripažinti „Euro- 
pas kontinento realią padėtį“. O toji „pa
dėtis“, kaip rašo „Tablet“, yra užantspau- 
davimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
korporacijos, pripažinimas Suomijos, Ry
tų Prūsijos, Vakarų Baltgudijos, Vakarų 
Ukrainos, Besarabijos ir Šiaur. Bukovinos 
žemių aneksijos ir laisvų rankų suteiki
mas visiems laikams rytinėj Europos da
ly —■ Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Vengrijoj, 
Rumunijoj, Bulgarijoj ir R. Vokietijoj. 
Kitais žodžiais tariant, nuolatinis Europos 
padalinimas į dvi viena kitai priešingas 
dalis. „Reikia būti nepagydomu optimis
tu, kad galėtum tikėti, jog toks padalini
mas sukurs taiką Europoj“, — baigia laik
raštis.

„South Wales Echo“ vis dar negali at
leisti britų opozicijos vadui H. Wilsonui 
už jo pareiškimus Čekoslovakijoj.

„Rusija seniai žinoma kaip brutali ma
žųjų tautų naikintoja. Katyno miškas sle
pia tūkstančius lenkų karininkų lavonų. 
Buvusios nepriklausomos valstybės — Es
tija, Latvija ir Lietuva dabar pasidarė 
tik geografinėmis Rusijos sritimis. Prie
spaudoj gyveną Čekoslovakijos ir Vengri
jos piliečiai yra gyvi liudininkai Sovietų 
karinio kolonializmo, o kulkų suvarstyta 
Berlyno siena rodo, kokiu būdu piliečiai
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KARAS DĖL SOLŽENYTSINO
Prancūzų rašytojas, komunistas, M. 

Pierre Daix parašė daug ginčo sukėlusią 
knygą apie Solženytsiną. Be kita ko, jis 
toje knygoje sako, kad Solženytsino raš
tuose atsispindi nuoširdus rusų tautos šir
dies ilgesys. O kalbėdamas apie Čekoslo
vakijos invaziją, jis pareiškė, kad nei vie
nas komunistas rašytojas Prancūzijoje ne
gali ramiai miegoti, kol čekų ir slovakų 
rašytojai ir jų šeimos yra persekiojami.

Prancūzijos komunistų partija nori, kad 
visos problemos būtų tik partijos viduje 
sprendžiamos. Tuo tarpu M. P. Daix tai 
vadina neostalinizmu ir kviečia komunis
tus intelektualus kovoti su partijos var
tojamais priespaudos metodais.

SUDEGĖ SUMMERLAND
Isle of Man saloje užsidegus Europoje 

didžiausiam ir moderniškiausiam atostogų 
centrui, ugnyje žuvo daugiau kaip 50 žmo
nių. šis centras, pavadintas Summerlan- 
du, buvo ką tik pastatytas iš naujos plas
tinės medžiagos — oroglaso. Jo pastaty
mas kaštavo apie 2 mil. svarų. Summer
land priklausė Trust House Forte bendro
vei, kurios pirmininkas yra sir Charles 
Forte. Tai buvo didžiausia gaisro nelaimė 
nuo 1941 m.

saugojami, kad nepabėgtų. Ir vis dėlto, 
kai Kosyginas buvo atvažiavęs į Angliją, 
Mr. Wilson‘as pasakė: „You have become 
part or our British way of life“ (Jūs pa
sidarėte neatskiriama mūsų gyvenimo da
lis).

Niekas negalėtų smerkti H. Wilson'o, jei 
jis ragintų užmiršti senas skriaudas, ku
rias skriaudėjas apgailėjo ir nebekartoja 
(žydų-vokiečių atvejis). Bet Čekoslovaki
jos kalėjimai, deja, netuštėja.

„The Yorkshire Post“ rašo, kad tuo me
tu, kai Helsinky vyko taikos diskusijos, 
prie Berlyno sienos buvo žudomi žmonės. 
Ir niekas konferencijoje nepagerbė nu
šautųjų tylos minute. O jauno lietuvia pa
gavimas rodo, kad Helsinkis nėra tinka
ma vieta taikos konferencijai. „Komunis
tinis režimas nebus mirties pavojuje, jei 
pabėgs keli vergai, tai kodėl neleisti pasi
naudoti laisve tiems, kurie to nori?“

„Nature“ žurnale V. Spakovskis klau
sia, kodėl taip daug liejama ašarų dėl žy
dų mokslininkų S.Sąjungoje.

Nuo 19337 m. Sov. Sąjungoje, ypač va
karinėse respublikose, Ukrainoje, Baltgu- 
dijoje, Karelijoje, Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoj vyko nuolatiniai valymai, tautų 
genocidas. Atrinktieji „karo nusikaltėliai“ 
dar ir dabar tebežudomi. Tačiau „Natu
re“, ir bendrai Vakarų spauda, yra susi
rūpinę tiktai žydais. Jeigu anglo-saksai 
daro tokią didelę atranką arba išimtį žy
dams, tai kodėl kaltinamas Hitleris, kuris 
taip pat juos išskyrė.“

Atrodo, kad šitoje vietoje V. Spakovs
kis prašovė pro šalį, pakaltindamas ang- 
lo-saksus. Iš tikrųjų Vakaruose patys žy
dai visomis galimomis priemonėmis 
(įskaitant spaudą) gina savųjų reikalus. 
Gal teisingesnis buvo kard. Heenan'as, 
patardamas, kad iš žydų reikia ir kitiems 
pasimokyti.

Pagaliau ir iš šitos trumpos apžvalgos 
matyti, kad britų spauda tebestovi laisvės 
sargyboje ir neveniga pasakyti tiesos žo
dį, ar jis kam patinka, ar ne.

P-ė.
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M K. ČIURLIONĮ J. Kuzmionis

1973 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 33 (1172)

1938 metais Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus Čiurlionio Galerija išleido P. 
Galaunės redaguotą knygą „M. K. Čiurlio
nis“.

čia dedame žinomo mūsų kultūrininko 
ir žurnalisto Stepono Vykinto tos knygos 
recenziją, parašytą ir išspausdintą „Lie
tuvos Aide“ prieš 35 metus.

Knygos red. P. Galaunė įžangos žodyje 
pažymi, kad ši knyga nesanti M. K. Čiur
lionio gyvenimo ir kūrybos sintetinė mo
nografija, bet tai atskirų straipsnių rinki
nys. Tai tiesa, kad tai nėra vientisa ir vie
ninga, visapusiškai ir iki gelmių aprė
pianti Čiurlionio asmenybę, jo kūrybą, jo 
pasaulėžvalgą, jo filosifiją monografija, 
kad tai yra atskirų autorių pažiūros, api
būdinimai, atsiminimai apie M. K. Čiur
lionį. Bet ir ši gausi ir specialistų duota 
medžiaga bus labai naudinga M. K. Čiur
lioniui pažinti ir tolimesniems darbams 
apie M. K. Čiurlionį rašyti. Ypač šios kny
gos vertė yra didelė, kad joje yra sutelk
ta apsčiai M. K. čiurlinio kūrybos, duo
tas jo kūrinių sąrašas, V. Čiurlionytės-Ka- 
ružienės „M. K. Čiurlionio kūrinių likimo 
istorija“, Iz. Kisino M. K. Čiurlionio bib
liografija ir raštai apie jį ir apie 200 jo 
kūrybų reprodukcijų, užsklandų inicialų. 
Taigi, ši didžiulė knyga plačiai aprėpia M. 
K. Čiurlionį ir duoda apypilnį mūsų tauti
nio muzikinio ir plastinio meno genijaus 
vaizdą.

Stasys Čiurlionis, geriausiai pažinojęs 
savo brolį, duoda biografinių žinių. Visai 
teisingai biografas pabrėžia, kad M. K. 
Čiurlionį teisingiau vertina ir supranta 
tie, kurie prie jo kūrinių prieina ir stebi 
savo proto ir sielos galia, negu tie, kurie 
erudicija ir meno žinovų vardu apsišar
vavę. Be abejo, negalima šios tiesos kate
goriškai skelbti, nes ir meno žinovai, eru
ditai M. K. Čiurlionį supranta ir vertina 
savaip, pagal specialius meninius sampro
tavimus, meninės technikos reikalavimus.

M. K. Čiurlionis buvo ne tik genialus 
dailininkas, tapytojas, grafikas, genialus 
muzikas, bet ir universalus filosofas, am
žinai nenurimstąs tiesos ieškotojas, dva
sios gelmių siekėjas, įvairiausių mokslų 
smalsuolis, lietuviškas Faustas. Iš Stasio 
Čiurlionio biografijos mes matome, kad 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis savo 
protu tiekė vis naujų tiesų, naujų moks
lų, jis norėjo aprėpti Visatą, atidengti jos 
paslaptis, savo vyzdžiu matyti tai, ko kiti 
nemato. Čia ir glūdi M. K. Čiurlionio visa 
meninė ir intelektualinė stiprybė, jo pro- 
metiejiškas siekimas žmonijai tiesą par
nešti ir jo demoniškos pastangos stovėti 
anapus žinojimo, anapus realybės ribų. 
Jis protu siekė tai, ko nepasiekiama ir jo 
per didelis protas lūžo dar prieš didesnę 
Visatos platybę, begalybę.

St. Čiurlionio biografija nors ir duoda 
nemaža žinių apie mūsų tautos genijų, bet 
ji atrodo toli gražu nepilna, mes ją įkai
tydami jaučiame M. K. Čiurlionio išgyve
nimų, jo žmogiškų santykių su aplinka 
stoką, nejaučiame dar gyvo, pilno, tikro

žmogaus, genijaus ir žmogaus, siekiančio, 
kovojančio, išgyvenančio, kenčiančio žmo
gaus, kūrėjo. Šiek tiek šiuo atveju papil
do dail. A. Žmuidzinavičius, muz. J. Tallat 
-Kelpša, dail. M. Dobužinskis savo atsimi
nimais. Bet ir šie atsiminimai per maža 
parodo M. K. Čiurlionio vidų, jo išgyveni
mus, sielos pasaulį, tik tiek tėra aišku, kad 
M. K. Čiurlionis buvo labai vienišas, užsi
daręs, savin susikaupęs, nors jo turėta ne
maža santykių Varšuvoje su dailininkais, 
mylėta moterys, nebūta visiško atsiskyrė
lio. Reikia tikėtis, kad ateityje susirinks 
daugiau medžiagos apie M. K. Čiurlionį 
žmogų ir kūrėją, paaiškės jo -mirties, jo iš
gyvenimų ir jo kūrybos kelias.

Sintetiškus ir įdomius straipsnius šioje 
knygoje paskelbė VI. Jakubėnas „M. K. 
Čiurlionis — muzikas“, Vyt. Kairiūkštis 
„M. K. Čiurlionio tapybos kūryba“ ir Pau
lius Galaunė „M. K. Čiurlionio grafikos 
darbai ir piešiniai“. VI. Jakubėnas ir Vyt. 
Kairiūkštis pabrėžia M. K. Čiurlionio tau
tiškumo bruožus. Man rodos, kad abu au
toriai per maža įvertino M. K. Čiurlionio 
lietuviškumą. Juk Čiurlionis išaugo iš Lie
tuvos, perėjo Europą, pasaulio platybes ir 
gilybes ir grįžo vėl į Lietuvą. Lietuvis sa
vo dvasia, europietis vakarietis savo kul- ; 
tūra ir lietuvis savo kūryba. Jei tenka ieš
koti M. K. Čiurlionio kūrybai įtakų, tai 
jų reikia ieškoti lietuviškame peizaže, lie
tuviškoj pasakoj, dainoj, jos melodijoje, I 
lietuviškame būde. Juk visas tas Čiurlio- I 
nio lirizmas, visa ta melancholija, visos Į 
tos vizijos, visas tas polinkis į misticiz
mą, į Anapus, į irrealųjį pasaulį, nuo rea
laus perėjimas į surrealų — visa tai glūdi 
lietuvio kaimiečio, pasakotojo apie kara
laites, apie kovas su slibinais, apie Pikto 
ir Gero Kovą, apie veržimąsi į saulę Į 
psichikoje. Gal dėl to taip ir buvo, kad M. 
K. Čiurlionio negalėjo suprasti -inteligen
tas ar pusinteligentis, bet -labai gerai jį 
suparto, kaip pats Čiurlionis pabrėžė, kai
miečiai. Nes jis iš lietuviškojo kaimo, iš 
lietuvio sielos paėmė visą esmę, perliejo 
per savo genialę kūrėjo sielą, ir grąžino 
tautai. Todėl M. K. Čiurlionį galima drą
siai vadinti lietuviškosios dvasios, lietu
viškojo genijaus i&reiškėju, tautiniu muzi
kos ir dailės kūrėju. Jo kelias yra mūsų 
tautos kelias, į aukštybes, į šviesą, į lais
vę, į džiaugsmą, meilę, gėrį. Jo „Pavasa
ris“ yra mūsų tautos pavasaris, jo Skren
dąs Paukštis yra skrendanti į gerovę, į 
kultūros aukštybes Lietuva, jo „Viltis“ — 
mūsų tautos viltis ,kad iš tamsumos eina
me į Šviesą. Ir visos tos pasakos, vizijos, 
simboliai — paimti iš realybės, perkelti 
anapus realybės ir vėl grįžta į realybę. 
Dėl to, kad Čiurlionis yra lietuviškosios 
realybės, ana-pus realybės, lietuviškojo vi- 
zionizmo, simbolizmo, misticizmo, o kar
tu ir realizmo kūrėjas. Būdamas visa sie
la lietuvis, jis išaugo į europietį, į pasau
linio masto menininką, filosofą, kūrėją, 
Nitschės antžmogį.

Dienų pilnatvė
Broliui Z.

Man paparčio žiedas nuošaly pražydo, 
nubloškė nuo veido liūdesio šešėlį: 
einam susikibę į ramybės slėnį, — 
gėris, grožis, meilė mūs dvasias sulydo. 
Man ranka parodai seną papartyną, 
jo rasas mes geriam kaip raudoną vyną.

Geriame ne rasą ir ne vyną: kraują, 
sunkią skausmo taurę mes drauge iškėlę; 
nors gelmuo piktybių mūsų vidų gėlė, 
kruvina rasa mus mistiniai nuplauja: 
tartum rugio varpos mūsų galvos svyra, 
kai abu palinkstam po palaimos myra.

Tu mane vedei į kalną aukštą, statų, 
lūpas šaltinėlio vandeniu suvilgęs.
Aš buvau viršūnių amžinų pasilgęs, 
neramus skubėjau į pasaulį platiį, 
o abu sustojom, baigdami mūs pjūtį, 
susitikę tariam: gera mums čia būti!..

Gera, kai mėlynė guodžia ir vilioja; 
gera, kai mūs rankos tiek grūdų pasėjo; 
gera, kad nepaisėm viesulų ir vėjo;
gera, kad ruduo kilimais kelią kloja: 
mums paparčio žiedas šypsosi ir žydi, 
mus žvaigždė vakarė guosdama palydi.

Tu mane vedei, kai kelio dar ieškojau, 
kai dar mano rankos buvo silpnos, tuščios, — 
subrandino dienos ūkanotos, rūsčios, 
viską aš visiems kaip auką paaukojau...
Pateptais delnais galiu dabar padėti, — 
jungia mus abu keliai žvaigždėm nusėti.

ŽURNALAS RYTŲ EUROPAI

Belgijoj, -prie Katalikų Universiteto Lu- 
vene, yra leidžiamas žurnalas „Documen
tation sur 1‘Europe Centrale“, kuris be
veik be išimties spausdina straipsnius, ap
žvalgas ir dokumentacinę medžiagą, lie
čiančią sovietų sferoje esančius Europos 
kraštus. Žurnalas pasirodo 4 kartus į me
tus ir iki šiol išėjo 10 metinių tomų. Dau
guma straipsnių yra rašyti prancūziškai, 
bet matosi ir vokiškų bei angliškų.

10-to tomo 4-me numeryje telpa trumpa 
apžvalga apie įvykius Lietuvoje. Minimas 
Kalantos susideginimas ir kiti panašūs 
įvykiai. Trumpai paminima ir kun. Zdebs- 
kiui iškelta byla už katekizmo mokymą 
mokyklinio amžiaus vaikams.

Žurnalą leidžia Institut de Recherches 
de 1‘Europe Centrale (angliškai: Institute 
for Research of Central Europe), Blijde 
Inkomstra-at 108, B-3000 LEUVEN, Belgi
que. Kaina metams 450 belgų frankų arba 
14 Amerikos dolerių. Žurnalą taip pat ga
lima užsisakyti per The Continental Pub

lishers Ltd., 11 Southwark Street, London, 
S. E. 1, arba Periodica Inc., 7045 Avenue 
du Park, Montreal 303, Que., Canada.

MAIRONIS IR PARNASAS
Maironį, Kunigų Seminarijos Rektorių, 

kunigiškų drabužių įvilkimo proga svei
kindavo naujai įvilktieji klierikai. Sveiki
nimo kalbą sakydavo vienas visų rinktas 
auklėtinis. Kartą sveikinimo kalbą sakąs 
auklėtinis kalbėjo su dideliu patosu, la
bai aukštu stiliumi:

— Tu didysis vadas, tu įkvėpėjas min
čių laisvasparnių, tu raudonpirštė rytų 
šaulė, kuri pažadino visus, tu šiaurinio 
poliaus magnetas, kuris patraukei visus... 
Amžinųjų amžių ateityje tu, baltais spar
nais plevendamas, skraidysi Parnaso vir
šūnės debesyse, o mes paskui tave...

Maironis, kuris nemėgo pagyrų, kant
riai sulaukęs kalbos pabaigos, tyliai, kre
tėdamas tarė:

— Kol pasieksime Parnaso viršūnes, dar 
daug ašaromis sūdytos duonos teks suval
gyti...

f =____ _ s
'Jekmadienio,

DALINIMASIS TURTU

Vargiai pasitaiko žmogus, kuris savo 
galvoje neturėtų gerų ir kilnių sumany
mų. Vieni žmonės savo planus patys sten
giasi paversti darbais, kiti savo sumany
mus perteikia kitiems, o treti taip ir lei
džia savo geroms mintims pelėti ir virsti 
rūkais. Kristus gi sako, kad geras žmogus 
išima iš savo gero iždo gerų dalykų (Mato 
12, 35). Išima ir pasidalina su kitais. Čia 
ir prasideda žmogaus bendradarbiavimas 
su kitais žmonėmis ir su pačiu Dievu.

Paįvairinkime šitą mintį pavyzdžiais.
Mes sielojamės pavergtos Lietuvos rei

kalais ir norime, kuo galime padėti savie
siems, ypač atgauti jiems laisvę. Ne vie
nas turime planų, kaip tai galima būtų pa
daryti. Tokių gerų sumanymų negalima 
uždaryti savo širdyje. Juk iš tokių gerų 
minčių kilo ir tebeveikia Vilkas, Balfas ir 
kitokios geros organizacijos. Ir dar gali 
atsirasti daug kitokių. Tad jei turime ką 
gero savo planuose, eikime pas organiza
cijų vadus, paskleiskime jiems savo pla
nus, kaip kortas ant stalo. Jei negalime 
nueiti, parašykime. Ir nebijokime, nesisie
lokime, kad iš mūsų planų, iš mūsų gerų 
sumanymų kas nors tik pasijuoks. Išmin
tingi žmonės iš gerų dalykų nesijuokia. Jų 
reikalas nuspręsti, ar tie planai vykdyti
ni ar ne. Savo bendradarbiavimo pareigą 
pavergtos Lietuvos naudai atlikome.

Kas savaitę skaitome šį savaitraštį. Be 
abejo, daug kas turime įvairių sumanymų, 
kaip dar galima jį patobulinti, palengvinti 
redaktoriaus darbą, sumažinti leidėjų iš
laidas. Nueikime pas juos, pasikalbėkime 
akis į akį, arba parašykime. Jie bus tik 
dėkingi už mūsų geras intencijas ir ben
dradarbiavimą. Ar mūsų sumanymai duos 
gerų rezultatų, jie geriau žino. Palikime 
jiems.

Panašų bendradarbiavimą dabar per
kelkime į savo dvasinį gyvenimą. Dievas 
nori, kad mes su juo bendradarbiautume. 
Betarpiškai ir asmeniškai čia žemėje ne
galime su Dievu pasimatyti, bet mes gali
me su juo betarpiškai ir asmeniškai pasi
kalbėti per maldą. Jei Dievui mūsų suma
nymai patiks, tai jis duos malonės, kad 
jie virstų darbais.

Malda yra pati pirmoji su Dievu ben
dradarbiavimo apraiška ir pats pirmasis 
laidas, per kurį ateina į mūsų sielą Dievo 
malonė, štai dėl ko ir randame visose re
ligijose gerų žmonių, pasireiškiančių ge
rais darbais, nes kiekvienas žmogus gali 
melstis ir bendradarbiauti su Dievu.

Rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės. 
Stenkitės suprasti, kokia yra Viešpaties 
valia.

(Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.

FELICIJONAS
Susitikau miestelio aludėje. Jis gėrė 

alų dažnai pirštais šukuodamas ilgus, 
gelsvus plaukus, atbulą kėdę apžergęs.

— Gražios jūsų apylinkės, čia visi 
turėtų pamatyti — atsakau.

— Tai sakai, ponas, keliauji?
Jo žodžiuose skamba lyg pašaipa, 

lyg niekinimas, vadinasi, neturi ko 
veikti tai keliauji.

— Dėl gražumo ir šaukšto nelaižo, 
— jis geria alų ir visai aludei kalba.

— Sakai, gražus Tauragnų ežeras. 
Spiaut. Žuvis išnyko, maudytis pergi- 
lus. Kokis čia ežeras. Nusiskandint, 
pravda, galima.

— Yra žuvies, — atsako ūkininkas.
— Ne žuvis, o spaliai. Tik tinklą ga

dini.
— Tai kad tu, Felicijonai, niekad 

negaudai, — kitas ūkininkas kalba.
— Todėl ir negaudau, kad nėra žu

vies. Išgerkim, ponas.
Išgėrus po porą bokalų alaus, mudu 

surandam kalbą.
— Kad aš būčiau pono vietoj, aš 

niekad nekeliaučiau. Namuose sėdžiu 
ir gana. Į tokį sujauktą kampą, kaip 
Tauragnai, Kirdeikiai, — velnių ar ga
lo ieškot.

— Man regis, jūs perdaug peikiat 
savo kraštą, — nutraukiu jo šneką.

— Nekalbėk, juk čia tik vagys, uba
gai gyvena. Ten, va regis, turgavoja 
žmogelis kliernikais. Geltoni, putnūs, 
bet su sakarinu ir žirninių miltų.

— Regis tokius kliemikus iš žirnių 
ir tekepa?

— Spiaut! Dėl durnių, purvinų žmo

geliukų kepa iš žirnių, o dideliuos 
miestuos tokio ir šuniui nenumesi. Bu
vau, broliuk, aš Rygoj, Peterburge. 
Tai mačiau, ot kaip jį ten?.. Taigi ant 
Nevskio praspiekto, pridėta, broliuk, 
tokių kliernikų ant staliuko. Taigi, ana 
va, o staliukas kaip daržinės durys, o 
kliernikų toks kalniukas. Akių negali 
atlupti: geltoni, putnūs, — seilę varvi
na. čia — kempinė.

— O žmonės perka, matyt geri.
— Durni žmonės, ot ką aš tau pasa

kysiu. Kačiukai, amžinai akli kačiu
kai. Ką ten kačiukai; palyginti su žmo
gumi; tai ką: katė turi užsigauti... Tai 
išgerkim šitos buzos.

— Alus visai geras, — giriu pirktinį 
ir šviežią alų.

— Ponas, tai ne alus, o geros alaus 
statinės pamazgos. Netiki? Gali neti
kėti, o aš pasakysiu dalyką. Aš nesa
kysiu, ponas, koks buvo prieš karą 
alus... Broliuk, gerk ir apie smertį ne
galvok! Viena puta, o šaltas... kai te
ka per vidurius, tai medum tepa... Iš
gerkim!.. Taigi, kaip sakiau, apie da
bartinį alų, — pamazgos. Iš Kauno 
man geras pažįstamas sakė. „Yra, 
toks prieškarinis fabrikas, kur visą gu
berniją alum aprūpindavo. Fabrikėlis, 
supranti... Taigi, ot, turi daug senų 
prieškarinių bačkų, tai ir pila Nemu
no vandenį. Pastovi, parūgsta... ir 
alus. Štai, šitas, už jį mes pinigą mo
kam.

— Taip negali būti, — lyg nedrąsiai 
kalbu — ...Revizoriai, akcyzas, o kur 
darbininkai?

— Nekalbėk! Už pinigą, broliuk, ir 
velnias košę minko. Užpils pinigais, 
užglostys — tylu, gražu... Nėra gero 
alaus.

— Gal paimtum obuolį. — Siūlo ži
laūsis vyras, matyt norėdamas prie mū
sų prisigretinti. — Iš savo sodo.

Felicijonas paima obuolį, pavarto, 
naga paskuta.

— Tai tu manai — obuolys. Bulvė, 
ne obuolys. Gali valgyti, ponas, bet aš 
ne tokių esu valgęs.

— Iš savo sodo, prieš eidamas baž
nyčion pasirinkau, — žilaūsis nepa
tenkintas obuolių išpeikimu.

— Nesiraukyk, Ignotai, nebėra da- 
; bar tokių obuolių, kaip seniau būdavo. 
Visokius šašus obuoliais vadina.

— Kokių turi, ką gi... — Žilaūsis 
žiūri į mane ir lyg užtarimo laukia.

— Yra gerų, oi gerų obuolių dabar 
išsiauginau.

— Nekalbėk, ponas. Atsimenu, už 
Jaugėlos molduobės augo kriaušė. Ant 
lauko, Dievo ranka auginta, o, būda
vo, naktigoniais būdami nueisim, kad 
papurtinsim, tai krinta ant žemės ir 

Į sprogsta. Medus, ne kriaušė. Bet vėtra 
nutroškino medį... Tai buvo kriaušė. 
Išgerkim šito lakalo... buizos. Į svei
katą.

Išeinam į turgaus aikštę. Siaura, 
kukli aikštė gura žmonėmis, išvirtu
siais iš bažnyčios. Visoj aikštėj, vir
šum viso miesto stūgauja aklo ubago 
giesmė:

„Netikęs žmogus in kon tu veizi?..
„Ronos ir tulžė, o už kon kančia.
— Matai tą žebrą ubagą? — Klau

sia Felicijonas.
— Matau. Kodėl sakot, žebras?
— Burnos veliūga neprausia, ot ką

aš pasakysiu. Jis nori strošnas atrody
ti: nešukuoja plaukų, nagų nekerpa, o 
šaukia kaip plėšomas... Nebėra, po
nuli, ubagų, čyst nebėra. Liks koks 
vienas, tai ir tas, arba sunykęs kaip na- 
gutė, arba plyšoja, draskosi. Ne toki 
seniau buvo ubagai, oi ne. Atsimenu, 
kaip šiandien, prieš keliolika metų at
laiduos šv. Petro, tai buvo ubagų! Vi
sas šventorius buvo kaip kelmynas: 
ubagai, ubagai. Suprantu... Einu tą 
dieną jau po burnelės už Mieželio ber
žynėlio ir girdžiu: ne tai ožkų bliovi
mas, ne tai varnos prie padlos. Pasuk
siu, sakau, žvilgterėti. Žiūriu ir netikiu 
savo akimis: ubagai, ubagai — kelmy
nas. Vežimai, vežimėliai; seni, jauni, 
sveiki, ligoti, čirškia kepami lašiniai, 
verda puodai, žiba buteliai nuo ariel
kos ir visokių trunku. Karaliaus vese- 
lija. Armonikos groja, kas gieda, kas 
kliedą, kas dainuoja. „Labas, vyrai ir 
moterys“, aš jiems pasakysiu.

„Ne vyrai, ponuli, ne moterys, o po
nai ubagai“, atsistos vienas ubagas ir 
man taip atsako.

„Taigi, taigi, ponai ubagai“, šaukia 
kitas.

„Prašom prie stalo!“
„Nesididžiuok, gaspadoriau, labai 

prašom“, šaukia kita grupė ubagų.
— Aš žiūriu į ubagus, į ubages ir ne

žinau, kaip ir kas. Susiorientavau — 
atsisėdau kompanijom.. Ubagai, pa
sakysi, o kad prisipūtam kad prisigė
riau, tai apsakyt negaliu. Malonu pri
siminti. Tai ubagai buvo... Taigi, bu
vo. — Žvilgterėjęs į plyšojantį ubagą, 
paniekinančiai tarė:

— Tai gero ubago ir puspadžio ne
vertas.

Kol perėjom du kartu nuo aludės iki 

šventoriaus, Felicijonas išpeikė visus 
apylinkės ūkininkus, inteligentus, vy
riausybę, laikraščius.

— Velniop visi laikraščiai, knygos. 
Kas jas skaito — durneliai, avingalviai. 
Aną dieną buvau pašte, — kalnai laik
raščių, knygų. Už galvos susiėmiau. 
Neregėta!

— Tenka džiaugtis.

— Ar taip buvo seniau, vyruti, — 
lyg negirdėjęs mano žodžių, kalba tuo 
pačiu balsu. — Nuvažiavau, atsimenu 
kaip šiandien, Dvinskan. Miesteliukas, 
taip sakyt, kaip pusė Vilniaus. Tiesa, 
nėra Dvinske Aušros vartų — liutero- 
nys, žydai. Aš buvau geras piemuo, jau 
raides, kaip tada, litaras jau pažinau. 
Sutinku Tautielos Klemensą. Jis ten 
buvo gerai įsitaisęs kepykloj; išnešio
davo rytais bulkutes. Jis man davė 
bulkutę, į tokį didelį laikraštį, „gazie- 
tą“, kaip tada suvyniotą, „Parsivežk“, 
sako Klemensas „popierius prasiver- 
čia viskam, o jeigu gali — paskaityk, 
gazieta vokiška“. Parsivežiau. Skrynu
tėj, kur buvo vaksas ir botagai, lai
kiau kaip staltiesę. Neiškenčiau, ėmiau 
ir išsiplepėjau, kad taip ir taip, vadina
si, laikraštį turiu. Ėmė eiti ir prašyti: 
„Paskaityk, Felicijonuk, paskaityk!“ 
Aš žmogus minkštas, — skaitau. Ko 
aš ten neradau: apie marą, apie žuvį, 
kuri giedojo, apie karvę skrendančią, 
o kai kilo japoniška vaina, tai ir apie 
tai radau paskutinius pranešimus. — 
Nusijuokė puse lūpų Felicijonas. — 
Dabar kožnas piemuo laikraščius skai
to, o laikraščiai tušti. Spiaut!

Liudas Dovydėnas
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Nuvainikuotas karalius
Neseniai pietų Anglijoje prie Goadal- 

mingo miestelio buvo parduotas stambus 
ir gražus ūkis, už kurį „nežinomas anglų 
džentelmenas" sumokėjo du ir ketvirtį mi
lijonų svarų. Po to spaudoje pasirodė 
gandų, kad tas nežinomasis džentelmenas 
buvęs jaunasis graikų karalius Konstanti
nas. Jis norįs čia persikelti su savo gra
žuole žmona Anne-Maria ir trimis vaiku
čiais. Tačiau gandas apie ūkio pirkimą 
buvo paneigtas.

Nors Graikijos politinė opozicija ir pats 
karalius teigia, kad ką tik paskelbtieji 
memorandumo rezultatai yra suklastoti, 
tačiau jie įdavė į „pulkininkų valdžios“ 
rankas nors ir nelabai būtiną, bet patogų 
ginklą — graikai nebenori karaliaus ir 
monarchijos.

Viskas būtų tvarkoje, jeigu pakeistoji 
konstitucija būtų suplanuota demokrati
nei santvarkai įgyvendinti. Bet taip nėra. 
Pagal naująją konstituciją pulkininkas 
Papadopoulos gauna teisę skirti ir paleis
ti vyriausybę, paskelbti karo stovį, skelbti 
plebiscitus ir paskirti dešimtą dalį parla
mento narių. Jis bus ministerių kabineto 
pirmininkas ir turės teisę tvarkyti krašto 
gynybos ir užsienio politikos reikalus. Ka
rinių pajėgų vadovybė taip pat bus jo 
rankose, žodžiu, tai bus naujas diktato
rius Europoje. Diktatorius krašto, kurio 
dalyvavimas Europos saugumo ir gynybos 
(Nato) reikaluose yra labai svarbus ir rei
kalingas.

Graikijos karalių dinastija niekada ne
buvo laiminga. Po to, kai 19 šimtmety Da
nijos princas buvo vainikuotas Graikijos 
karaliaus karūna ir gavo Jurgio I vardą, 
vienas karalius buvo nužudytas, vienas 
mirė nuo beždžionės įkandimo ir keturi 
turėjo bėgti iš savo krašto.

Karui pasibaigus, Graikijai grėsė ko
munizmas. Buvo kalbama apie respubli
ką. Bet W. Churchilis nutarė, kad kiek
vieno graiko namuose esanti krašto val
dovo statulai skirta niša negali ilgai pasi
likti tuščia. „Jei mes ten nepasodinsime 
karaliaus, tai komunistai pasodins draugą

Staliną" — pasakė Churchilis. Taip buvo 
sugrąžintas Konstantino dėdė karalius 
Jurgis.

Pats Konstantinas gal būtų išvengęs ki
tų karalių likimo, jeigu ne jo motina, vo
kiečių kilmės karalienė Frederiką. Jauną
jį karalių, sporto mėgėją ir olimpinių 
jachtų lenktynių aukso medalio laimėto
ją, tauta mėgo. Taip pat palankiai buvo 
priimta jo gražuolė žmona, Danijos prin
cesė Anne-Maria, atvykusi su geru krai
čiu ir Švedijos karaliaus Gustavo Adolfo 
100.000 svarų dovana, padėta Šveicarijos 
banke. Bet karalienė Frederika, visur 
bandžiusi kištis ir laikyti sūnų savo įta
koje, gerokai pakenkė jo įsistiprinimui 
soste. Prie to, žinoma, prisidėjo ir jo poli
tinės klaidos. Ir kai 1967 metų gale Kon
stantinas pabėgo iš savo tėvynės, atrodo, 
kad grįžimo vartai jam užsidarė visam 
laikui.

Dabartinė graikų valdžia skelbia, kad 
monarchija yra baigta. Karaliaus nuosa
vybė yra atimta, jo portretai ir monarchi
jos ženklai pašalinti, piniginiai mokėjimai 
sulaikyti. Speciali komisija įvertina kara
liaus turtus, o po to nustatys, kokia tų 
turtų dalis teks karaliui. Žinoma, jeigu 
Papadopoulos nenutars, kad Konstantinui 
nieko nepriklauso. Vien tik karaliaus ūkis 
prie Atėnų esąs vertas apie 120 mil. sva
rų. Dalį jo Konstantinas praėjusiais me
tais buvo pardavęs graikų-amerikiečių 
biznieriams. Bet ar pavyks išgauti sutar
tą 2 milijonų svarų sumą — dar nežinia.

Konstantinas nėra vargšas. Iki šiol jam 
pulkininkai mokėjo po 6.000 svarų per 
mėnesį. Jis pats su savo šeima yra įsikū
ręs princesės Palozzi viloje, už kurią mo
ka po 500 svarų nuomos per savaitę. Jo 
įvairių indėlių užsieniuose niekas tikrai 
nežino. Tačiau yra žinoma, kad jaunoji 
karalienė pabėgdama pasiėmė visame pa
sauly garsias „Romanovų brangenybes“ 
Tas brangenybes kaip kraitį buvo atsiga
benusi pirmoji Graikijos karalienė Olga 
iš Rusijos, šiandien jų vertė esanti ne 
mažiau 2 mil. svarų. Turint galvoj, kad

Konstantinas ir jo še.'ma mėgstą kuklų 
gyvenimą, atrodo, kad badas jiems ne
graso.

Neseniai Atėnuose buvo Miss Universe 
rinkimai. Jų iškilmės įvyko Herodus Atti
cus teatre Acropoly. Sakoma, kad organi
zatoriai sumokėję Graikijos valdžiai 
200.000 svarų už leidimą pasinaudoti šia 
beveik šventa laikoma vietove. Spėjama, 
kad tai buvę padaryta sąmoningai, norint 
parodyti pasauliui, kad graikai savo ka
rališkas vainikavimo apeigas perleidžia 
pasaulio gražuolėms. Tačiau paskutinis 
pažeminimo aktas nebuvo įvykdytas.

Išrinkus Filipinų gražuolę Miss Univer
se, apsižiūrėta, kad nėra sosto jai paso
dinti. Greitai kažkas pasiūlė Graikijos 
karaliaus sostą. Bet tai jau būtų buvę 
perdaug. Vainikuotojai turėjo pasitenkin
ti paprastesne antikine kėde.

Labai galimas dalykas, kad tai buvo 
paskutinės vainikavimo iškilmės, įvyku
sios Graikijos sostinėje Atėnuose.

Baltmiškis

Kiti

LIETUVOJE
IRKLUOTOJAS BUTKUS

Vienviečių laivelių (sculls) rungtynėse 
Maskvoje studentas Vytautas Butkus lai
mėjo Sovietų Sąjungos čempiono titulą. 
Pirmą kartą šį titulą jis buvo laimėjęs 
1970 metais.

Olimpinėse įrjklalvimo rungtynėse Sov. 
Sąjungos komandoje jis buvo (rikiuotas 
ketvirtuoju.

MIRĖ B. IVINSKAITĖ-BARZDIENĖ

Kaune liepos mėn. pradžioje mirė agr. 
Bronislava Ivinskaitė-Barzdienė — istori
ko Zenono Ivinskio sesuo.

Nežiūrint, kad jos vyras agr. Barzda- 
Bradauskas prieš keletą metų buvo para
lyžuotas, velionė pati viena išlaikė savo 
šeimyną ir išmokslino vaikus. Dėl nepa
prastai gero būdo ir sveiko sąmojaus visų 
buvo labai gerbiama ir vertinama.

MEDALIAI ARTOJAMS
Halės apygardoje (R Vokietija) įvyko 

komunistinių kraštų artojų varžybos. Lie
tuvos arfojai-traktorininkai iškovojo vie
ną aukso, tris sidabro ir vieną bronzos me
dalius. Geriausiu Lietuvos artoju pasirodė 
dotnuviškis Vydūnas Salūga.

PAKEITIMAI VYSKUPIJOSE

„Tiesoje“ (Nr. 171) F. Bonoskis išaiški
no, kad JAV politika iki šiol buvo niekam 
tikusi, o jų pramonė menkavertė. Tik po 
Brežnevo atsilankymo amerikitečiai susi
prato.

„Ieškodami išsigelbėjimo, Amerikos 
valdantieji sluoksniai dabar linksta į so
cialistinį pasaulį ir yra pasiruošę ekono
miškai su juo bendradarbiauti. Tokiai iš
vadai prieiti jiems prireikė laikotarpio nuo 
pat 1947 metų. Per tą laiką buvo bepras
miškai pralieta daug kraujo ir iššvaistyta 
aibės gėrybių. Vienok, viso pasaulio pa
lengvėjimui, sveikas protas galų gale nu
gali, nors visų katastrofiškiausia tragedi
ja — galimas atominis karas — kabojo 
virš žmonijos.

Štai kodėl Leonido Brežnevo vizitas į 
Vašingtoną nebuvo tas pat, kaip ir eilinės, 
įprastos didelių politinių veikėjų kelionės. 
Štai kodėl toji savaitė — posūkio punktas 
Amerikos ir viso pasaulio reikaluose. Bet, 
kadangi Amerikos liaudies sąmonė šiuo 
metu giliai supainiota didžios svarbos vi
daus reikalų, tai visa Leonido Brežnevo ir 
Ričardo Nixono pokalbių reikšmė atsi
skleidžia tik palaipsniui.“

Amerikiečiai turi progos pasipelnyti ir 
pasimokyti.

„Milžiniškas naftos atsargų išeikvoji
mas privedė Jungtines Valstijas prie de
galų krizės. Amerikos vartotojams ir pra
monei žūtbūtinai reikia naftos. Anapus 
vandenynų, ypač Tarybų Sąjungoje, jie 
mato milžiniškus naftos resursus. Jie nori 
tos naftos ir pasiryžę už ją mokėti.

Amerikiečiai, mėgstą didžiuotis savo 
technika, pastebėjo, kad daugelyje sričių 
socialistinis pasaulis pralenkė jų techni
nius sugebėjimus. Pavyzdžiui, gerai žino
ma, jog tarybiniai plieno gamybos meto
dai pasirodė esą pranašesni už beveik vi
sus kitus pasaulyje. Amerikos plieno ga
mintojus domina ši technologija. Jie taip 
pat nori daugiau sužinoti apie naftos grę
žinių mechanizmus, išmokti efektyviausių 
atominės energijos panaudojimo būtų. 
Praktiškai daugelyje sričių pažangių tary
binės technologijos ir gamybos būdų są
rašas yra ilgas. Amerikiečiai tai žino ir ti
kisi juo pasinaudoti, įsigydami naujų ži
nių.“

Gaila, kad F. Bonoskis nepasako, ko ti
kisi išmokti ir ką laimėti Sov. Sąjunga. 
Bet jis yra teisus pareikšdamas, kad ame

rikiečiai sušilę veržiasi į bendradarbiavi
mą su socialistiniu pasauliu.

„Mūsų Pastogėje“ (Nr. 30) B. Straukas 
kelia daugeliui rūpimos mūsų spados pro
blemas.

„Ryškinti spaudos reikšmę šių dienų gy
venime — būtų lygiai tas pat kaip įrodi
nėti, ar reikalingas oras žmogaus organiz
mui išlaikyti gyvam.

Viena yra aišku, jei nebūtumėm susi
griebę Vokietijoje lageriuose ir emigraci
joje kurti savo spaudą, jau būtumėm iš
tirpę svetimųjų jūroj ir kaip bendruome
nė vargu beegzistuotumėm. Būtumėm tik 
šipulių krūva.

M. Biržiška savo laiku rašė: Lietuvių 
tautą prikėlė iš letargo ir išvedė į nepri
klausomą gyvenimą lietuviškas spausdin
tas žodis. Mes savo laikraščiais, knygomis 
ir maldaknygėmis subombardavome caris- 
tinius valdovus ir privertėm juos kapitu
liuoti — grąžinti spaudos laisvę. Šie M. 
Biržiškos žodžiai tebegalioja ir dabar.“

Apie spaudos bendradarbius jis rašo:

„Nemažiau aktualus ir bendradarbių- 
korespondentų klausimas. Į spaudą rašan
čių niekuomet nebuvo perdaug. Maža vil
ties, kad rašančių skaičius išsilaikytų ne
pasikeitęs. Priešingai, jų skaičius nuolat 
mažės, nes senesnioji karta palengva retė
ja. Be to, senstelėjus prarandama energi
ja, o dažnai ir interesas. Jaunesniosios 
kartos tikėtis spaudos darbuotojų maža 
vilties, nes retas jų gerai moka lietuvių 
kalbą, kas dirbant lietuviškoj spaudoj yra 
būtina.“

Pataręs bendradarbiams spiestis į būre
lius ir pasidalyti darbu, jis baigia spaudos 
laisvės vertinimu:

„Gyvename demokratiniame krašte, ku
riame, tarp kitų laisvių, naudojamės ir 
spaudos laisve. Pareikšti viešai savo nuo
monę, kiekvieno asmens ne tik teisė, bet 
ir privilegija. Garsusis prancūzų filosofas 
Volteras yra pareiškęs: „Aš visiškai nesu
tinku su tavo nuomone, bet guldysu savo 
galvą už tai, kad tu turėtum teisę ją vie
šai pareikšti“.

Deja, lietuviai esą dar vis neišmokę 
spaudos laisve naudotis: arba įsiveda per
daug cenzūros, arba visiškai paleidžia 
apyvaras.

Latvių Muensterio gimnazijos mergaičių tautinių šokių ir muzikos ansamblis, 
koncertavęs Anglijoj, JAV ir Kanadoj.

Rugpjūčio 15 diena

Vatikanas, matyt, gavęs Sovietų Sąjun
gos sutikimą, padarė porą pakeitimų Lie
tuvos vyskupijose: Panevėžio vyskupijos 
apaštališkuoju administratorium paskyrė 
vyskupą Romualdą Krikščiūną, kuris nuo 
1969 m. buvo Kauno ir Vilkaviškio vysku
pijų apaštališkojo administratoriaus vys
kupo Juozapo Matulaičio-Labuko pagalbi
ninku: jo vieton su paveldėjimo teise da
bar paskirtas Liudas Povilonis, lig šiol 
ėjęs Telšių vyskupijos apaštališkojo admi
nistratoriaus vyskupo Juozapo Pletkaus 
pagalbininko pareigas. Vysk. R. Krikščiū
nas yra gimęs 1930 m., kunigu įšventintas 
1954 m. Taigi, jis yra jauniausias lietuvis 
vyskupas. Vysk. L. Povilonis gimė 1910 
m., kunigo šventimus gavo 1934 m. Vysk. 
J. Steponavičius, valdęs Vilniaus vyskupi
ją, ir vysk. V. Sladkevičius, įšventintas 
Kaišiadorių vyskupijai, tebėra ištremti ir 
negali eiti pareigų.

NAUJAS MINISTERIS

Su Sotuukiis' 
^pasaulyje-

V. ŠNEIDERIS RAŠYS KNYGĄ SKAUTAI SVEIKINA VLIKĄ

šventę, 
žmonės 

net gra- 
švęsda-

Jur-

čia švč. Marijos dangun ėmimo 
Kasdieninėje kalboje šią šventę 
vadina Žoline. O kai kur vadina 
žybinių vardeli — Žolinaitė. Ją
vo nevienodai, pvz. Marijampolėje, 
barfee, Žolinės atlaidai tęsdavosi apie 3 
dienas. O kai kur žolinė buvo neprivalo
ma šventė. Ši bažnytinė šventė 1929 m. 
buvo paskelbta ir tautine švente.

Vasario 16 yra mūsų valstybinė šventė,

GALVOSŪKIS

Nr. 1

Gulsčiai: 1. Pašalpa. 6. Apavo dalis. 7. 
Švelnus ir minkštas. 9. Grindys. 10. Ran
damas laukuose. 11. Turįs kraujo ryšį.

Statmenai: 2. žvėrelis. 3. Vardas. 4. Pa
sakojimai. 5. Paukštis. 8. Lietuvos mies
tas. 10. Įėjimas.

Su šiuo numeriu pradedame lietuvišką 
kryžiažodžių seriją. Pasukite galvas ir 
Įrašykite atitinkamus žodžius. Atsakymai 

kitame numeryje.

15 d. katalikų bažnyčia šven-
1918 m. buvo paskelbta Lie-

Rugpiūčio 
nes tą dieną 
tuvos nepriklausomybė. O gegužės 15 die
na buvo paskelbta tautine švente, nes tą 
dieną 1920 m. susirinko Steigiamasis Sei
mas. Po 1926 m. politinio perversmo pasi
girdo balsų, kad ši tautinė šventė yra ne
reikšminga ir pagaliau ji buvo panaikin
ta. Anuometinė vyriausybė skelbė, kad 
bus surasta tinkamesnė šventei diena. 
1929 m. paskelbta, kad rugpiūčio 15-oji 
yra tautinės šventės diena.

1929 m. tarnavau 9 pėstininkų L. K. Vy
tenio pulke, Marijampolėje, šventės išva
karėse pulko mokomoji kuopa žygiavome 
į Marijampolės parapijos bažnyčią, kur 
buvo laikomos vakarinės pamaldos. Po 
pamaldų visa kuopa sugrįžome į kareivi
nes. Prie kareivinių kuopos vadas kpt. V. 
Miecevičius (miręs 1972 m. Amerikoje) 
šventės proga pasveikino savo kuopos ka
rius ir pareiškė, kad dovanoja visas 
drausmės pabaudas. Ta proga bausmes 
dovanojo ir visi kiti kuopos karininkai. 
Tik tylėjo kuopos viršila V. Grabauskas, 
kuris daugiausiai buvo kuopai užkrovęs 
valandų su šautuvu...

Rugpiūčio 15 d. jau visas pulkas žygia
vo į bažnyčią. Po pamaldų miesto aikštėje 
įvyko kariuomenės ir organizacijų ben
dras paradas. Tą dieną kariuomenėje ga
vom pagerintą maisto davinį. Bet rugpiū
čio 15 d. kaip tautinė šventė buvo šven
čiama tik tais vienais 1929 m.

1930 m. visa Lietuva iškilmingai minė
jo Vytauto Didžiojo 500 metų mirties su
kaktį. Ir tie metai buvo pavadinti Vytau
to Didžiojo metais. Tais metais rugsėjo 
8-ji diena (Vytauto D. numatyta vainika- 
vimosi diena) buvo paskelbta tautine 
švente. Tą šventę mes tebešvenčiame ir 
dabar.

Liepos 1 d. laidoje „Tiesa“ paskelbė 
trumpą pranešimą: „Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo Įsaku drg. 
Mečislovas Gedvilas atleistas iš Lietuvos 
TSR švietimo ministro pareigų ryšium su 
išėjimu į pensiją, 
ministru paskirtas

Lietuvos TSR švietimo 
drg. Antanas Rimkus.“

KUN. ZDEBSKIS

kad jis

religijos 
metais.

SUMUŠTAS
Vokiečių spaudos žiniomis, kun. Juozas 

Zdebskis Lietuvoje buvo žiauriai sumuš
tas. Jis atgabentas į ligoninę be sąmonės. 
Vienintelis kunigo prasikaltimas, 
mokęs vaikus katekizmo.

Kaip žinoma, kun. Zdebskis už 
mokymą jau buvo baustas 1971
Teismo metu jis tada buvo pareiškęs, kad 
mokys vaikus religijos ir iš kalėjimo iš
ėjęs.

Tie patys šaltiniai nurodo, kad 1945- 
1972 m. laikotarpyje Sovietų Sąjungoje už 
religijos mokymą nubausta 2.943 asmenys.

Pranešimą baigiant dar pažymėta, kad 
jaunas sovietų rašytojas Amalrik, trečią 
kartą nuteistas už nepaklusnumą partijai, 
pradėjo bado streiką.

DEŠIMT ĮSTOJO Į KAUNO KUNIGŲ 
SEMINARIJĄ

Į Kauno kunigų seminarijos filosofinį 
kursą įstojo mokytis 10 klierikų. Du kan
didatus Rugienis atmetė. Šiais metais 
KGB pareigūnai savo veiklą stojančiųjų 
atžvilgiu sumažino. Tačiau registruojan
tis visi turėjo pokalbį su saugumu.

T. Vytenietis

DRAUDŽIA TAUTINIUS DRABUŽIUS
Pasvalio rajone vietos vykdomasis ko

mitetas uždraudė per bažnytines procesi
jas mergaitėms dėvėti tautinius drabužius. 
Parapijos komitetas buvo priverstas pasi
rašyti, kad tautinius drabužius iš bažny
čios pašalins.

Iš Lietuvos pabėgęs Viktoras Šneideris 
turėjo pasikalbėjimą su vokiečių laikraš
čio „Bild am Sonntag“ korespondentu. 
Daugiausiai jis pasakojo apie akmenų lau
žyklas ir Rygos kalėjimą, į kuriuos buvo 
patekęs už bandymą pabėgti 1970 metais.

Be kita ko, jis papasakojo, kad komu
nistų partija turi paruošusi specialią gy
dytojų grupę, kurios uždavinys tirti poli
tinius nusikaltėlius ir juos pasiųsti į be
protnamius.

Buvęs fotografas V. Šneideris esą galvo
jąs išleisti knygą apie savo išgyvenimus 
ir sovietinį terorą.

„Bild-Zeitung“ (28. 7. 73) koresponden
tui V. Šneideris papasakojo savo biografi
ją ir apie bandymus pabėgti į Vakarus.

Gimęs 1947 m. Novosibirske. Motina bu
vusi rusė, o tėvas Volgos vokietis — abu 
mirę. Iš pradžių Viktoras dirbęs vietinio 
laikraščio foto korespondentu, o vėliau 
ginklų fabriko sandėly.

1970 m. nutaręs bėgti į Vakarus. Iš 
Gruzijos jis norėjęs pereiti į Turkiją, bet 
sovietų sargybos buvęs pagautas, grąžin
tas ir nubaustas. Atlikdamas bausmę, pa
siryžęs vėl bėgti. Taičau apie antrąjį ne
pasisekusį bėgimą tuo tarpu nepasakoja. 
Trečias ir paskutinis bėgimas jau visiems 
žinomas.

Vokietijoje V. Šneideris nori susirasti 
tėvus Manfredo Koenigo, su kuriuo jis su
sipažino būdamas kalėjime. Manfredas 
buvęs nubaustas už raudonos vėliavos su
draskymą.

GERA IDĖJA

„Tėviškės Žiburių“ komplektai nuo 1949 
iki 1972 metų jau numikrofilmuoti, ir jų 
filmų juostelės sutelpa į vieną nedidelę 
dėžę. Tą darbą atliko „Microfim Recor
ding Co. Ltd.“ Ši bendrovė mikrofilmuoja 
įvairius leidinius ir pati pasisiūlė „TŽ“ re
dakcijai. Ji mikrofilmuoja ir kitus etni
nius laikraščius, tikėdamasi parduoti mik
rofilmines juostas muziejams, universite
tams bei kitoms institucijoms. Vieną ko
piją „TŽ“ gavo nemokamai.

LSS vadovų suvažiavimo prezidiumo 
vardu v. s. Pr. Karalius Vilkui pasiuntė 
tokį laišką:

„Lietuvių Skautų Sąjungos vadovų su
važiavimas, pravestas korespondenciniu 
būdu, dalyvaujant jame 480 vadovų iš vi
sų laisvojo pasaulio kraštų, sveikina Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir 
ta proga vieningai deklaruoja savo ištiki
mybę tėvynei Lietuvai ir nesumažėjusi 
pasiryžimą stiprinti lietuvišką charakterį 
ir visas tas moralines vertybes, kurios 
ateinančias mūsų tautos kartas darys 
tvirtas ir ryžtingas kovoje už šviesesnę 
Lietuvos ir jos žmonių ateitį.“

MIRĖ 104 METŲ LIETUVĖ

Blackstone (JAV) senelių namuose mi
rė 105-tuosius metus bebaigianti lietuvė 
Marija Valeškaitė-Mankienė. Ji yra gimu
si 1868 m. spalio 12 d. Alovėje. Į Ameriką 
atvyko 1899 m. su savo pirmuoju vyru 
Mykolu Urbonavičium.

Praėjusiais metais, Monkienei minint 
104 metų sukaktį, ją pasveikino preziden
tas Nixonas.

SUŽEISTAS KUN. A. KEZYS, SJ.
Dariaus ir Girėno stovykloje (JAV) 

jaunimui žaidžiant tinklinį, buvo sužeis
tas fotografas kun. A. Kezys, SJ. Vienas 
jaunuolis alkūne pataikė jam į paširdį. 
Dėl širdies raumens sužeidimo kunigas 
kentė labai didelius skausmus. Buvo net 
balsą praradęs. Pamažu taisosi.

NEGAVO ENCIKLOPEDIJOS
Lietuvių Enciklopedija, išleista J. Kapo

čiaus Bostone, buvo užsakyta ir Punsko 
lietuviams torontiečio Vyt. Montvilo lėšo
mis. Visa siunta — 36 tomai atskirose dė
žėse po 4 tomus buvo išsiųsta 1972 m. 
gruodžio mėnesį vieno pažįstamo asmens 
adresu. Dabar gauta žinia, kad adresatas 
siuntos negavo. Manoma, kad ją sulaikė 
Lenkijos valdžia. Daromi žygiai per JAV 
paštą bei kitas institucijas atgauti sulai
kytai siuntai. Taip pat bus kreiptasi ir į 
Kanados užsienio reikalų ministeriją, nes 
siuntos užsakytojas yra Kanados pilietis.
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EKSKURSIJA Į BRADFORDO 
SĄSKRYDĮ

Rugsėjo mėn. 22 d. Bradforde įvyksta 
Lietuvių Sąskrydis.

Londono Sporto ir Soicalinis 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.

RASTAS NEGYVAS

„East London Advertiser“ įsidėjo žinu
tę, kad savame bute rastas negyvas 57 m. 
amžiaus Jurgis Kavolis, gyvenęs Repton 
House, Repton Street, Stepney. Atrodo, 
kad velionis laikėsi nuošaliai ir su lietu
viais mažai bendravo.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DELS Coventrio Skyriaus valdyba rug
sėjo 8 d., šeštadienį, 6 vai. vak. lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Tautos šventės minėjimą.
Tos dienos programoje numatoma trum

pa paskaita. Po oficialios dalies bus šo
kiai, kuriems gros E. Dragūno vadovau
jamas orkestras iki 1 vai. ryto. Baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandžiais veiks iki 
12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
maloniai prašome gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

LEIQH
NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks šių metų 
rugpiūčio mėn. 18 d., 6 vai. p. p., Cros 
Keys Kotely, Bolton Rd., Ashton in Ma
kerfield. Prašom narius kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Bus aptariami visi einamieji 
reikalai ir ekskursija į Bradfordą.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
IŠKYLA Į BRADFORDĄ

Rugsėjo 22 d., 2 vai. p. p., šeštadienį 
Skills Ekspresas iš Wollaton Str. (užpaka
ly kooperatyvo) išvažiuoja punktualiai į 
rengiamą lietuvių sąskrydį Bradforde.

Iškylos tikslo ir pasekmių neaiškinsime 
— pamatysim, kai nuvažiuosim.

Kelionės kaina — suaugusiems 1,00 sva
ras, o jaunimui ir mokiniams dar bus pa
daryta nuolaida.

Prašoma registruotis neatidėliojant pas 
Valdybos narius.

DBLS Skyriaus Valdyba

ŠVENTIŠKAI BAIGIANT

Lietuvių židinyje jaunuolių stovykla 
pasibaigs rugpiūčio 19 d. lietuviškomis pa
maldomis 11.15 vai.

PATAISYMAS

Straipsny „Rugpiūčio 15 diena" (3 psl.) 
antros skilties pirmoji eilutė turi būti at
kelta į straipsnio pradžią.

KVIEČIA DEMONSTRUOTI

Š. m. rugpiūčio 20 d. 8 v. v. čekoslova- 
kai ruošia automobilių „kavalkadą“ pen
kių metų sukakčiai nuo sovietų invazijos 
paminėti.

Automobiliai su plakatais pravažiuos 
pro Čekoslovakijos ir Sov. Sąjungos am
basadas ir pasuks į pagrindines Londono 
gatves.

Demonstracija prasidės iš 22 Ladbroke 
Square (netoli Lietuvių Namų).

Kas norėtų „kavalkadoje“ su sava ma
šina dalyvauti, prašomi nedelsiant praneš
ti L. Namams (tel. 727-2470). Su automo
biliais prisistatyti 7 vai. v.

PER LAISVE Į TAIKĄ

Tokiu šūkiu Foreign Affairs Circle Lon
done rugsėjo 1 d., šeštadienį organizuoja 
viešą mitingą, kuris įvyks Central Hali, 
Westminster, S. W. 1. Mitingas prasidės 
7.30 vai. v.

Kalbės JAV senatorius Jesse Helms ir 
minėtos organizacijos pirmininkas.

Programoje dalyvaus ukrainiečių šokė
jų grupė „Orlyk“, lietuvių jaunimo tauti
nu! šokių šokėjai, lenkų Oskar Kolberg 
šokėjų grupė, latvių tautinių šokių grupė 
„Salkta“, čekoslovakų tautinių šokių šokė
jai, jugoslavų šokėjų grupė „Sumadija“ ir 
škotų vamzdelininkai.

Rengėjai pageidauja, kad tautiniais dra
bužiais apsirengusios mergaitės padėtų 
parduoti programas.

Įėjimas — 50 p.
Visi, kas tik gali, prašomi gausiai apsi

lankyti.

AUKOS

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

P. Girnis — 5,90 sv.; dr. V. Doniela — 
3,00 sv.; J. česukėnas — 1,70 sv,; J. 
Strumskis — 1,00 sv.; B. Gailiūnas — 0,90 
sv.; A. Šliauteris, E. Silnickienė, M. Mo
zūras, J. Zinkevičius — po 0,40 sv.; A. 
Naujokaitis — 0,30 sv. ir J. Pupalaigis — 
0,20 sv.

NAUJAS ADRESAS

DBLS Centro valdybos pirmininkas Ja
ras Alkis prašo pranešti savo naują adre
są:

58 Sherwood Drive, 
Whitstable, Kent. 
Tel. Whitstable 63159.

„ANGLIKONO“ ŽINIOS

— Birutė Stukelis, vicepirm. V. ir E. 
Palulionių duktė, š. m. gegužės 12 d. ište. 
kėjo už Patrick Callahan. Jaunasis yrja 
pusiau airių-lietuvių kilmės, užaugęs se
nosios kartos lietuvių šeimoje ir artimai 
su lietuviais sutapęs nuo mokyklos laikų.

— Bronius Zabukas, turįs delikatesų 
krautuvę Brighton parke, neseniai su Ona 
Konkulevičiene atidarė kitą delikatesų 
krautuvę „RAMUNĖ“ Marquette parke, 
2547 W. 69th Street. Naujai ir skoningai 
įrengtoje krautuvėje gaunami labai įvai
rūs patiekalai.

— Brazas, Savokaičiai ir Straznickai, 
dalyvavę pusmetiniame klubo narių po
būvyje kaip svečiai, pareiškė norą tapti 
nariais. Tuojau apsimokėjo mokestį ir 
Valdybos posėdyje buvo patvirtinti.

— Leonas Venckus vakarais ir savaitga
liais dirba BUD's Real Estate, tarpinin
kaudamas nekilnojamo turto pardavime.

— Sofija čechanavičienė, bevalydama 
langus, krito ir sunkiai susižeidė.

— Zigmas Duseika nusilaužė koją. Su
gipsuotas taisosi.

— Gerda Balsevičienė po sėkmingos 
operacijos iš ligoninės grįžo į namus.

— Lietuvių sportininkų išvykai Euro
pon paremti paskirta 50 dol. Sportininkai 
iš Chicagos į Frankfurtą išskrenda š. m. 
rugpiūčio 25 d.

— Nijolė Tamošaitytė, prieš porą metų 
atvykusi iš Pietų Amerikos, automobilio 
nelaimėje buvo sunkiai sužalota ir tebe- 
gydoma. Jai paremti pirm. J. Šidlauskas, 
gavęs kitų V-bos narių pritarimą, įteikė 
$100.00.

KONFERENCIJA IR MITINGAS

Rugpiūčio 24-27 d. d. Anti-Bolshevik 
Block of Nations (ABN) ir European 
Freedom Council (EFC) ruošia plataus 
masto tarptautinę konferenciją, kurioje 
darys pranešimus ir dalyvaus diskusijose 
daugelio tautų atstovai. Rpgpiūčio 24 d., 
11 vai. ryto šaukiama spaudos konferenci
ja Bonningtono viešbuty (Southampton 
Row, WC1), o rugpiūčio 26 d. įvyksta vie
šas mitingas.

Smulkesnės informacijos bus praneštos 
vėliau.

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 Hall, 
Shipley, apie pora mylių nuo Bradfordo 
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 norėtų 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 ir pavie
niai. Atsiminkime, rugsėjo 22 d. visi susi
tinkame Bradforde!

Rengėjai: DBLS-gos Bradfordo skyrius 
ir

Vyties klubas

Tuojau po jų stovyklautojai ir kitas 
jaunimas atliks meninę programą.

Visi maloniai kviečiami mūsų jaunimo 
ženkle šventiškai pabendrauti.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Sėfiti/nfoS DIENOS

L. A. S. Nottinghamo skyrius š. m. rug
sėjo mėn. 8 dieną ukrainiečių salėje (Ben- 
tick Rd.) rengia

Tautos Šventės minėjimą.
Programą atliks Londono Lietuvių cho

ras ir vietinės pajėgos.
Įėjimas 25 penai.
Pradžia 6.30 vai. punktualiai.
Kviečiame tautiečius apsilankyti ir pa

gerbti taip svarbią mūsų Tautos Šventę.
L. A S. Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS 

APIE VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Paskutiniu metu įvairiuose mūsų laik
raščiuose („Europos Lietuvyje“, „Tėviš
kės Žiburiuose“, „Dirvoje“, „Naujienose“) 
pasirodė rašinių apie Vasario 16 gimnazi
ją. Vienur jos mokiniai, vienas mokytojas, 
vadovybė puolami, kitur ginami. Vengda
mas polemikos, kuri dažniausiai nesusi
pratimus tik didina, o ne šalina, pateikiu 
ryšium su padarytais priekaištais (vienu 
atveju jie buvo padidinti iki tragedijos) 
tik faktus. Tuo tikslu vengiu ir pavar-. 
džių, kurias priekaištautojai ir gynėjai su
minėjo. (Kam jos įdomios, jas nesunkiai 
ras anuose laikraščiuose.)

Svarbiausias priekaištas — vienas gim
nazijos mokytojas per šių metų Velykas 
suorganizavęs į okupuotą Lietuvą moki
nių ekskursiją, prie kurios finansavimo, 
anam mokytojui tarpininkaujant, prisidė
jusi Sovietų Sąjunga.

Dalykui iškilus mokytojų tarybos posė
dy, įtariamasis mokytojas viešai išsigynė 
ekskursiją organizavęs. Jis pats ekskursi
joj ir nedalyvavo. Ekskursijos vadovė bu
vo vienos mokinės motina. Išvykoj daly
vavo 5 gimnazijos mokiniai, jų tarpe 3 iš 
JAV.

Tik išgirdęs apie ekskursiją, perspėjau 
raštu norinčių ekskursijoj dalyvauti mo
kinių tėvus, kad jie imasi visą atsakomy
bę už savo vaikus, jei į tokią ekskursiją, 
kurios pragyvenimo išlaidas apmoka so
vietinės įstaigos, juos leis. (Dabar spau
doj vienos ekskursijoj dalyvavusios moki
nės tėvas teigia, kad vis dėlto ekskursan
tai turėjo mokėti po 350 DM.) Uždrausti 
mokiniams dalyvauti keskursijoj negalė
jau, nes ekskursija vyko per Velykų atos
togas, kai, uždarius bendrabutį, jie realiai 
ir teisiškai pereina tėvų globon ir atsako
mybėn. Penkių mokinių tėvai, žinodami 
ekskursijos aplinkybes, vistiek leido savo 
vaikams į Lietuvą vykti, šeštojo mokinio 
tėvas (iš JAV) uždraudė savo sūnui eks
kursijoj dalyvauti, ir jis išvyko pas jį, o 
ne į Lietuvą.

Už gimnazijos mokinių tautinį ir krikš- 
čiojiškąjį auklėjimą atsako jos Kuratori- 
ja, tam įpareigota gimnazijos statuto. Jo
je šiuo metu yra 11 narių, atstovaujančių: 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenei (5 na
riai), BALFo centrui JAV (1 narys), Vo
kietijos lietuvių katalikų sielovadai (1 na
rys), Vokietijos lietuvių evangelikų sielo
vadai (1 narys), gimnazijos mokinių tėvų 
komitetui (1 narys); dar Kuratorijoj yra 
vienas narys, rinktas pačios Kuratorijos, 
r gimnazijos direktorius. Nė vienas jų nė

ra priekaištavęs gimnazijos vadovybei nei 
žodžiu, nei raštu dėl šios ekskursijos. Ku
ratorijos narių tarpe yra lietuviškajai vi
suomenei ne mažiau žinomų žmonių nei 
priekaištautojas spaudoje. (Iš tikrųjų, te
buvo vienas priekaištautojas, kitas tedarė 
emocingas išvadas iš jo priekaištų.) Kura- 
torija iš arti seka gimnazijos darbą ir da
ro išvadas gimnazijos mokinių, mokytojų 
ir vadovybės atžvilgiu. Ji gimnazijos pa
dėtį žino geriau, nei priekaištautojai iš ki
tur.

Viliuosi, kad ir priekaištautojai siekė 
savo rašiniais gimnazijai gero. Taip pat 
norėčiau viltis, kad, reikalą pasiaiškinus, 
abejonės dėl to, ar Vasario 16 gimnazija, 
mokydama ir auklėdama lietuviškąjį jau
nimą. siekia tautinių ir krikščioniškųjų 
tikslų, išnyks.

V. Natkevičius, Lietuvių Vasario 1G 
Gimnazijos Direktorius

„ATOSTOGOS BE LIETUVIŠKOS 
KNYGOS — ATOSTOGOS BE SAULĖS“

Prašau pasirinkti šias naujausias kny
gas:

K. Ališauskas — „Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės“. Kieti viršeliai, 490 
psl. £5,84

V. Alantas — „Šventaragis“. Kiet. virš., 
405 psl. £2,65

A. Maceina — „Didieji dabarties klausi
mai“. Kiet. virš., 325 psl. £2,65

J. Eretas — „Didysis Jo nuotykis“, 288 
psl. £2,25

A. Gerutis — „Lithuania 700 Years“.
Kiet. virš., 458 psl. £5,25

J. Gailius — „Ištiestos rankos“, 233 psl.
£1,00

F. Kirša — „Palikimas“, 318 psl. £2,64
A. Baronas — „Abraomas ir sūnus“, 

206 psl. £2,20
Rašyti — „DAINORA“ 14, Priory Rd„ 

KEW-SURREY. TW9 3DF. 
sisisisisistsistsistsistsisist

— Gen. Grivas atsiuntė Kipro preziden
tui arkiv. Makarios raštą, kuriame sako
ma, kad jeigu nori matyti pagrobtą teisin
gumo ministerį C. Vakis laisvą, Makarios 
turi pasirnkti, kuo jis nori būti — arki
vyskupu ar prezidentu.

— Prancūzijoje komunistai organizuoja 
neseniai mirusio dail. Picasso darbų paro
dą. Keletas paveikslų bus atgabenta iš Le
ningrado muziejaus.

— JAV kareivis Manheime, važiuoda
mas vogtu tanku, sudaužė 12 automobilių 
ir padarė 17.000 svarų nuostolio.

— Suvalstybintų įmonių nuostoliai D. 
Britanijoje iki šiol kiekvienai šeimynai 
kaštavo 152 svarus.

— Salisbury katedroje (Rodezija) pra
dėtas iš maldininkų imti mokestis už įėji
mą.

— Prezidentas Amin pasiūlė, kad kita 
Commonwealtho konferencija būtų šau
kiama Ugandoje ir kad jos atidaryti at
vyktų karalienė.

— Prezidento Nixono žmona Mrs. Pat 
Nixon miega atskiram kambary, nes pre-

Prieš 25 metus
„Brtanijos Lietuvis“

1948 m. rugpiūčio 12 d.

* žurnalistas J. Cicėnas išvedžioja, kad 
tie, kurie neprenumeruoja lietuviškų laik
raščių, yra „pensininkai“. Jis sako, kad 
jie labiau mėgsta pensus (pence) negu 
spaudą ir todėl — pensininkai, pensų ka
likai.

* K .Balėnas aprašo Manchesterio se
nųjų ir naujųjų lietuvių gyvenimą. Įdo
miausia gal tai, kad prieš karą senieji lie
tuviai turėjo puikų klubą, salę ir nuosavą 
Šv. Kazimiero vardo bažnyčią. Už bažny
čią su gryno aukso smilkytuvu tada buvę 
sumokėta 8.000 svarų. Buvusi net ir lietu
viška mokykla. Bet atsitikę taip, kad vys
kupas atėmęs iš lietuvių bažnyčią ir ati
davęs lenkams. Vėliau sunykęs ir klubas. 
Tačiau dedamos pastangos ir organizuoja
mos lėšos naujam klubui pirkti. Būtų la
bai įdomu, jeigu kas parašytų apie ano 
meto lenkų-lietuvių kovas, privedusias net 
prie bažnyčios netekimo.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
PADĖKA

Skautų stovyklos „kukąs“ nuoširdžiai 
dėkoja Liet. Sodybos vedėjams Bernade
tai ir Justui Snabaičiams už visokeriopą 
pagalbą organizuojant skautų virtuvę So
dyboje.

v. s. si. Irena Gerdžiūnienė

LIET. SODYBA
PAMALDOS

Rugpiūčio 19 ir 26 d. 5 v. v. Lietuvių 
Sodyboje bus lietuviškos pamaldos.

Apylinkės lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugpiūčio 19 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — rugp. 19 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 26 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje,
LEICESTERYJE — rugpiūčio 26 d., 12 

vai., Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — rugsėjo 1 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
KEIGHLEY — rugpiūčio 26 d., 3 vai. p. p. 

St. Ann's bažn.
BRADFORD — rugsėjo 3 d., 12.30 v.
>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KIENO TEISYBĖ?

Vieni rašo, kad Anglijoj lietuviško jau
nimo nėra, o kiti net siūlo „E. Lietuvyje“ 
įsivesti lietuviškam jaunimui skyrių. Iš tų 
skirtingų pasisakymų „E. Lietuvio“ skai
tytojai nebesusivokia, kurie iš tų rašytojų 
geriau žino?

Mano manymu, gal būtų teisingiau, kad 
„E. Lietuvio“ Redakcija praneštų teisingas 
žinias apie Anglijos jaunimą. Tuomet vi
siems būtų žinoma, ar jo yra ar nėra. 
Nors ir nesu iš jaunųjų, bet norėčiau ži
noti, kurių teisybė. O gal atsirastų ir dau
giau skaitytojų, kurie susidomėtų lietuviš
kuoju jaunimu Anglijoj?

J. Liobė
Redakcijos prierašas. „E. Lietuvio“ re

dakcija apgailestauja, kad ji taip pat nėra 
Anglijoje gyvenančio lietuviško jaunimo 
suskaičiusi. Pagaliau tas skaičius ir ne 
taip svarbu. Svaribausia, ką tas lietuviš
kasis jaunimas veikia. 

zidento miegamajame įtaisyta „taperecor- 
deris“...

— Skylab astronautai turi pasiėmę du 
vorus. Jie nori stebėti, ar jie sugebės da
ryti voratinklius atmosferos neturinčioje 
erdvėje.

— Eirminghame keletas žmonių susirgo 
cholera, užsikrėtę atostogaudami Tunjzi- 
joje.

— Britų vyriausybė pasipriešino ketu
rių savaičių atostogų planui, kurį nori 
įsivesti E. E. Bendruomenės kraštai.

— Susigundę rusų pasisekimu, kinai 
taip pat nutarė pirkti 200.000 tonų sviesto 
iš E. E. Bendruomenės kraštų.

— Gydytojų pomirtiniai skrodimai Ang
lijoj parodė, kad 25% automobilių nelai
mėse užmuštųjų buvo daugiau išgėrę, ne
gu oficialiai vairuotojams leista.

— Prancūzijos užs. reikalų ministeris 
M. Jobert lankėsi Jaltoje. Brežnevas jį pa
kvietė, norėdamas išlyginti Prancūzijai 
padarytą skriaudą prieš 25 metus, kai Jal
toje buvo sukarpyta Europa.

— Laivyno dienos proga sovietų spauda 
paskelbė, kad jie turi pakankamai galingų 
povandeninių laivų kontroliuoti viso pa
saulio vandenis.

— Kariuomenės dienos proga Kinijoje 
nebus jokių kariškų paradų. Karo su ru
sais grėsmėje, Mao paskelbė tris šūkius: 
pagilinti slėptuves, pasidaryti ryžių atsar
gas. atsikratlyti visokios priespaudos.

— JAV pardavė Kinijai 500.000 tonų 
kviečių už 20 mil. dolerių.

— Indijoje trūksta duonos. Labiausiai 
bado paliestas miestas yra Bombėjus.

— Smedley firmos žirnių dėžutėje buvo 
rastas vikšras ir firma nubausta 25 sva
rus. Apeliacinė byla pasiekė net lordų rū
mus.

— Ispanijoj policija turės teisę sustab
dyti kiekvieną vairuotoją ir patikrinti, ar 
jis nėra girtas. Ateity kiekvienas automo
bilis privalės turėti alkoholiui nustatyti 
nuosavą prietaisą. Potvarkis liečia ir tu
ristus.

— Keturi jauni vokiečiai perplaukė El
bės upę Saksonijoj ir atbėgo į Vakarų Vo
kietiją.

— Sovietų simfoninio orkestro dirigen
tas Roždestvenskis gavo leidimą diriguoti 
Švedijoje.

— Keltuvui nukritus, 14 angliakasių už
simušė Markham kasyklose prie Chester- 
fieldo.

— Dėl politinių neramumų Kipro saloje 
prezidentas Makarios atsisakė dalyvauti 
Commonwealtho konferencijoj Ottawoje. 
Konferencijoj dalyvauja 32 kraštų minis
terial pirmininkai.

— Kongresmanas F. Drinan'as, pirmas 
jėzuitas išrinktas į JAV Kongresą, įnešė 
rezoliuciją, siūlančią kelti prezidentui Ni- 
xonui bylą.

— Ugandos prezidentas Aminas parei
kalavo, kad Anglijos karalienė jam at
siųstų lėktuvą skristi į Commonwealtho 
konferenciją Ottavoje.

— Lakūnas mėgėjas P. Martin tyčia nu
krito ir užsimušė šiaurinėje Anglijoje. 
Prieš tai jis terorizavo praeivius, skrisda
mas po Londono Tower tiltu. Martyno lau
kė byla už pinigų išeikvojimą.

— Baltųjų Rūmų mėsininkas B. Gold- 
steinas atsisakė pristatyti prezidentui Ni- 
xonui 15 svarų geriausios jautienos pa
reikšdamas, kad mėsos trūkumą turi pa
justi ne tik eiliniai žmonės, bet ir prezi
dentas.

— 88 žmonės žuvo lėktuvo nelaimėje 
Eostone (JAV).

— Naujas Š. Airijos parlamentas, susi
rinkęs pirmo posėdžio ginčijosi 21 valan
dos, kol išsirinko pirmininką.

— Prie Hartlepool žaibas užmušė pajū
ry buvusį policininką.

— Čekoslovakai įteikė JTO sekretoriui 
Waldheimui aukso medalį už jo nuopel
nus, siekiant visų tautų harmonijos.

— Ispanija įteikė griežtą notą Anglijai 
dėl Gibraltaro administravimo.

— Vienuolika Europos tautų įsteigė 
erdvės tyrimo agentūrą — ESĄ.

VIRIMO VADOVĖLIS
Iš garsiojo Watergate skandalo bando 

pasipelnyti kas tik gali. Taip Bostone sep
tyni vyrukai susidėję išleido naują „Wa
tergate virimo vadovėlį“. Jame iš viso 
duodami 108 virimo receptai. Jų tarpe yra 
tokie pavadinimai: Elsbergo porų sriuba, 
Marthos saldūs ir rūgštūs liežuvėliai, Ni
xono skaidrus sultinys, Mitchell'io kepta 
žąsis ir kt.

Sukūrusius lietuvišką šeimą 
Emiliją Jonošionytę ir Petrą Viržintą, 

nuoširdžiai sveikina 
ir gražiausios ateities linki 

Snabaičiai ir Navickai

Emilijai Jonošionytei ir Petrui Viržintui, 
sukūrusiems lietuvišką šeimą, 

geriausios sėkmės linki

4


	1973-08-14-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1973-08-14-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1973-08-14-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1973-08-14-EUROPOS-LIETUVIS-0004

