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Kalbos apie ..Blilzki*ieg”
Kas seka JAV lietuvių spaudą, tas nieko 

nauja neberas perskaitęs šitas eilutes. Ta
čiau žymi „E. Lietuvio“ skaitytojų dalis 
pasitenkina vien tik savuoju laikraščiu. 
Tad jiems ir norima labai suglaustai atpa
sakoti, kaip JAV žurnalistai, atsilankę į 
Vasario 16 minėjimą, įvertino mūsų diplo
matų laisvės kovų pastangas ir kaip tą 
įvertinimą komentavo pačių lietuvių spau
da.

Kalbama apie dviejų JAV dienraščių 
„The Wall Street Journal“ ir „The Wash
ington Post“ korespondentus Robert Keat- 
ley ir Dusco Doder pasisakymus.

Pirmasis po apsilankymo Lietuvos atsto
vybėje Vasario 16 priėmimo proga rašė: 
„Tai buvo pobūvis, skirtingas savo melan
cholija, kurios mandagios šnekos, rankų 
paspaudimai ir draugiški tostai negalėjo 
išsklaidyti. Nes valstybė, kurios svečiai kė
lė tostus, nebėra nepriklausoma; iš tikrųjų 
ji nebeegzistuoja. Tai Lietuva, Sovietų Są
jungos absorbuota prieš 33 metus, ir fak
tas, kad dar yra išlikusi Lietuvos pasiun
tinybė, kurioj vyko pobūvis, yra istorijos 
anomalija bei didžiųjų galybių politikos ir 
šaltojo karo eros manevravimų vaisius“.

Papasakojęs apie Baltijos valstybių dip
lomatinę egzistenciją, R. Keatley sako: 
„Lietuvos tarnyba su beveik 15 pareigūnų 
yra didžiausia. Jos misijai čia vadovauja 
charge d' affaires Joseph Kajeckas, guvus 
75-metis, tarnavęs Londone ir Berlyne 
prieš atvykdamas į Vašingtoną 1940 me
tais. Su pilnu diplomatiniu statusu Lietu
vos diplomatai yra Britanijoje, Urugvaju
je ir Vatikane“.

Toliau jis sako, kad Baltijos valstybių 
diplomatai negali tiekti ir netiekia jokiu 
reikalavimų, jie tik stengiasi paveikti Va
karų valstybes, kad smurtas nebūtų pri
pažintas. Per savo tautines grupes jos sten
giasi paveikti ir JAV politikus. „Didelė 
JAV lietuvių bendruomenė turi didžiausią 
politinį poveikį. Ji net Pat Nixon gavo Či
kagos šokių festivaliui, pernykštės prezi
dento rinkimų kampanijos metu.“

Žurnalistas sako, kad Lietuvoj gal ir ne 
visi žino, jog jie čia turi pripažintus pa
siuntinius, kurie jeigu ir nebegali atsto
vauti savo vyriausybėms, tai bent gerai 
atstovauja žmonių sentimentams. Tų pa
siuntinių buvimas kelia laisvės viltis ir 
net įkvepia aukotis (suminėtas Kalantos 
atvejis).

„Šalia informacijos skleidimo Baltijos 
pasiuntiniai uoliai saugo savo diplomatinį 
statusą, statusą, simboliškai jiems taip 
svarbų“. Esą tie pasiuntiniai mietai priima 
pakvietimus dalyvauti prezidento inaugu
racijoje, laidotuvėse ir politinėse konven
cijose stebėtojų teisėmis.

Baigdamas pažymi, kad JAV iždas už
šaldė Baltijos valstybių bankų sąskaitas, 
kai Maskva užvaldė tas valstybes 1940 me
tais. Iš tų fondų jiems atleidžaimos tam 
tikros sumos veikimo išlaidoms. Nors jie ir 
nepasisako tų sumų dydžio, bet iš pasiun
tinybių kuklaus gyvenimo galima spręsti, 
kad jos nėra didelės.

„The Washington Post" korespondentas 
D. Doder pradeda savo rašinį tokia pat 
liūdna gaida, primindamas, kad pobūvis 
suruoštas „nesamos valstybės nepriklauso
mybei atšvęsti“. Tačiau tai vis dėlto esąs 
priminimas, kad Lietuvos ir jos kaimynų 
užėmimas nėra galutinai užmirštas.

„150-čiai asmenų, kurie šiemet Lietuvos 
atstovybėje apsilankė, nedaug buvo dėl ko 
iškilmingai švęsti. Laikui slenkant, viltys 
išblanko, o atoslūgis tarp Sovietų ir JAV 
ėmė kelti naujų būkštavimų.“ Vienas lie
tuvis pareigūnas tiesiog pasakęs: „Istorija 
parodys, kad mes tapome išduoti“.

Į pobūvį daugiausia atsilankę JAV lie
tuviai, JAV vyriausybei atstovavo tik du
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žmonės. „Jau praėjo tos dienos, kada Vals
tybės Sekretorius, būdavo atsiunčia savo 
žmoną (kaip tai darydavo Dean Rusk) ir 
komandą aukšto rango pareigūnų Lietu
vos nepriklausomybei švęsti. Šiemet sve
čių tarpe nebuvo nė vieno kongresmano“.

D. Doder vardais išvardino senstančius 
Lietuvos diplomatus, kurie dar galės užpil
dyti išmirštančiuosius ir kuriuos JAV pri
pažins, kaip paskirtus teisėtos Lietuvos 
vyriausybės. Tokių asmenų visame pasau
ly jis dar priskaičiuoja 12.

„Daugelis lietuvių junta, kad Richardas 
M. Nixonas, kurį jie palaikė per visą jo 
karjerą, pasidarė nebeapskaičiuojamas ir 
nebe toks antikomunistas, koks jiems pa
tiktų. O vis dėlto JAV lietuviai (jų esama 
apie 1 milijoną) tebepalaiko Nixoną.“ Čia 
jis pacituoja iš Nado Rastenio odės, para
šytos Nixono garbei prieš paskutiniuosius 
prezidento rinkimus.

Baigdamas jis cituoja keletos lietuvių 
žodžius, kad Lietuvos laisvės atgavimo rei
kalas iš realios galimybės pereinąs į sva
jonių sritį. „Mažosios tautos niekam ne
rūpi ', pasakė vienas lietuvis. „Laisvės 
geismas tebedega Lietuvoj, ir mes tai ig- 
noruojam, o Afrikos gentys laimi nepri
klausomybę“.

Tokias mintis dėstė JAV žurnalistai. 
Dėl jų. žinoma, tuoj atsiliepė lietuvių 
spauda. Vieni juos peikė ir ragino rašyti 
protestus, kiti gyrė ir įtaigojo siųsti padė
kas. Gal plačiausiai tuo reikalu pasisakė 
„Akiračiai“ (Nr. 5, gegužės mėn. 1973). Šis 
žurnalas ne tiek sielojos dėl JAV žurnalis
tų pasisakymo, kiek sprendė Lietuvos Di
plomatinės Tarnybos mįslę iš esmės. Jis 
bandė atsakyti į klausimus: kiek jos yra ir 
kur, ką ji daro, kokia jos reikšmė, nuo ko 
priklauso jos buvimas, ar ilgam, kas bus 
— kai nebus?

Atpasakoti visa, kas ten pasakyta, reikš
tų beveik nurašyti patį straipsnį. Tad 
stabtelkim tik ties svarbesniais punktais.

Diplomatų, kurie buvo paskirti prieš 
1940 m. birželio 15 d„ čia priskaičiuota iš 
viso 15. Bet Tik penki iš jų turį normalų

SeptųnioS
— Apsaugai nuo arabų užpuolimų Izra

elio ambasada Londone apsitvėrė plieno 
ir spygliuotų vielų tvora.

— Rolls-Royce ruošia naują dviejų durų 
automobilio modelį kuris kaštuos 20.000 
svarų.

— Panaikinus privalomą tarnybą, 35% 
savanorių į JAV kariuomenę yra negrai.

— Midlando bavorai atpigino alų. Gerai 
žinomo Anseli alaus bokalas kaštuoja 1 p. 
mažiau. Manoma, kad taip padarys ir kiti 
bravorai.

— JAV pageidauja pirkti iš E. E. Bend
ruomenės kraštų 50.000 tonų sviesto. Bet 
jie negaus už tą kainą, kurią mokėjo Sov. 
Sąjunga.

— D. Britanijos ministeris pirmininkas 
sausio mėnesį vyks pasitarimams į Kiniją.

— Šimtai tūkstančių žmonių nukentėjo 
užėjus potvyniams Indijoj, Pakistane ir 
Bangladeše.

— Australija nori šiais metais įsigaben- 
ti 110.000 naujų imigrantų.

— Sudegusio „Summerlando" nuostoliai, 
įskaitant gyvybių draudimus, viršys 10 mi
lijonų svarų.

— Beveik visi anglų laikraščiai pasmer
kė Izraelio žygį, užpuolant civilinį lėktu
vą.

— Skelbiama, kad sovietų ekspertai dar 
vis nėra sulinkę „Concodrskio“ lėktuvo 
dalių, po Paryžiaus parodos metu įvyku
sios katastrofos. Jie mano, kad daug dalių 
esą išgrobstyta.

— Egipto ir Izraelio žvalgybiniai laivai 
apsišaudė Sueso įlankoje. Aukų skaičius 
neskelbiamas.

— Patalpų ir viešbučių nuomos užsienio 
firmoms Maskvoje pakeltos 200%. Kai ku-
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statusą. Todėl laikraštininkai perdėję, tą 
statusą pripažindami dvylikai. Nenorint 
įsileisti į nesusipratimus ar ginčus, nevar- 
dinsim tų penkių, kuriems „Akiračiai“ 
pripažįsta pilną statusą. Gal tik pabrėžti
na tai, kad pagal „Akiračių“ teigimą pil
nai pripažįstamų pasiuntinybių esančios 
tik dvi.

Turint galvoj diplomatinės tarnybos pa
reigūnų amžių (jauniausias 64 m.), jos eg
zistavimo laikas nebegaus būti ilgas. Tą 
laiką dar riboja ir tarnybos išlaikymo 
fondai. Esą spėjama, kad jų gali užtekti 
tik iki esamojo diplomatinės tarnybos per
sonalo gyvos galvos.

Laikraštis nuosekliai dėsto, kad atstovy
bių egzistencija užsitęsė nuostabiai ilgus 
metus tik todėl, kad Vakarų vyriausybės 
nepripažino Lietuvos okupacijos. Ir jeigu 
Vakarų politika pasikeistų mūsų nenaudai, 
tai diplomatinės tarnybos savaime turėtų 
išnykti. Tačiau jeigu tos diplomatinės in
stitucijos išnyktų jau dabar, tai dar ne
reikštų, kad ir aneksijos nepripažinimas 
būtų išnykęs. Net ir pati nepripažinimo 
politika nesanti tokia didelė Lietuvai ga
rantija, kaip kartais galvojama. Esą 1918 
m. Lietuva neturėjusi nei „aneksijos ne
pripažinimo“, nei buvusios valstybės lie
kanų, o vis dėlto, aplinkybėms susidėjus, 
ji tapo laisva.

Iš visa to laikraštis daro išvadą, kad 
diplomatinių institucijų egzistavimas ir 
bent simboliškas jų funkcionavimas liks 
būsimoms kartoms kaip inspiracijos tei
kiantis reiškinys. Tačiau esą nereikia jau
dintis ar pykti, jeigu kas nors pažvelgia į 
jas su šypsena lūpų kamputyje.

„Ir mums patiems sveikiau žvelgti į 
Lietuvos Diplomatinę Tarnybą kaip į to
kią, kokia ,’i iš t krvjų yra, be jokių padi
dinamųjų bei pagražinamųjų stiklų“ ■ — 
baigia lai.c.aštis.
(Straipsnis pasirašytas V.R. inicialais).

J. Bitui.

DIENOS
riuose viešbučiuose reikia mokėti 48 sva
rus už vieną naktį.

— Prie Corruna miesto, Ispanijoj nukri
to keleivinis lėktuas. Žuvo 85 žmonės.

— Prezidentas Amin sako, kad Ugandos 
indai, bijodami ištrėmimo, dažosi juodai 
batų tepalu.

— „Der Spiegei“ žurnalas prieš kiek lai
ko paskelbė straipsnį „Baltija — nešva
riausia jūra pasauly“.

— Ilgalaikių paskolų namams pirkti pa
lūkanos Anglijoje pakilo iki 10%.

— Norvegų vyriausybė įsakė išvykti Iz
raelio ambasados saugumo tarnautojui J. 
Eyal.

— Rugpiūčio 14-15 d. pietinėje Anglijoj 
temperatūra siekė 90 F.

— Mexikos įlankoje (JAV) iškasti 27 
jaunuolių lavonai. Jie visi buvę seksuali
nių žudynių aukos.

— Sa.ndhurst’o karo akademijos rajone 
pradėtas remontuoti 5 miegamų kamba
rių namas, kuriame po vestuvių gyvens 
princessė Anne ir jos vyras kapitonas 
Mark Phillips.

— Tik 31% JAV gyventojų per apklau
sinėjimą pasisakė, kad prezidentas Nixo- 
nas atlieka savo pareigas gerai.

— Maniloje skutimosi peiliukais „pa
kaustytas“ peštynių gaidys mirtinai suža
lojo savininką.

— Sovietų aviacijos kapitonas V. Jar- 
gevič guminiu laiveliu atplaukė į Turkiją 
ir pasiprašė pabėgėlio teisių.

— Kinijos laikraščiai visiškai neskelbia 
žinių apie Watergate skandalą. Tik parti
jos viršūnės informuojamos specialiu lei
diniu.

— Sovietai išbandė raketas, kuriomis 
bus pasiunčiamos kelios atominės bombos 
iš karto. Toje srity jie pralenkė amerikie
čius ir juos smarkiai išgąsdino.

— „Pravda“ ir „Selskaja Žizn“ nusiskun
džia, kad dėl netikėto lietaus grūdai prista
tomi į elevatorius yra per drėgni ir genda. 
Džiovyklų nesą pakankamai ir jos ne pil
nai veikia.

— Sovietai nupirko du buvusius anglų 
senus laivus Franconią ir Carmanią. Fran
conia vadinsis Feodor šaliapin ir plaukios 
iš Southhamptono i Sydney.

— Rugiūčio 17 d. San Fransisco varpai 
skambino 491 dūžius. Tiek kartų žmonės 
šoko nuo garsiojo Auksinių Vartų tilto i 

jūrą. Septyni iš jų liko gyvi. Tiltas pasta-

Ir vėl ateina naujos žinios, kad sovietų- 
kinų pasienyje neramu. „The Daily Tele
graph" (rugpiūč:o 9 d.) paskelbė David 
Floydo pranešimą apie slaptą dokumentą, 
vokiečių turisto atgabentą iš Leningrado. 
Tas dokumentas adresuotas žinomai emi
grantų „Possev“ leidyklai ir pasirašytas 
tūlo Andriaus Samochino. matomai turin
čio gerus ryšius su aukštais Sovietų val
džios sluoksniais. Jame sakoma, kad kru
vinas karas, su milžiniškais nuostoliais, 
bet su galutine pergale, yra neišvengia
mas. Jo artėjimą Sov. Sąjungos gyvento
jai jaučią kaip perkūnijos debesį, kabanti 
virš gyventojų galvų.

Kokios vertės yra tas dokumentas, pa
rodys ateitis. Galimas dalykas, kad tai yra 
sąmoninga sovietų išdaiga, siekianti iš
pūsti rusų-kinų karo pavojų ir tuo būdu 
nukreipti Vakarų dėmesį nuo gresiančios 
kalinės- atakos Europoje. Galbūt norima 
parodyti, jog sovietai yra nerdaug užsi
ėmę tolimuose rytuose, kad dar rūpintųsi, 
palyginti, saugiais vakarais.

Šiaip ar taip tas 3.000 žodžių dokumen
tas yra vertas dėmesio, nes jis paryškina 
kai kuriuos galimo konflikto faktus, ma
žiau tevertintus Vakaruose.

Galimo greito karo priežastys esančios 
dvi: pablogėjusi politinė ir ekonominė So
vietų padėtis ir Kinijos pažanga atominio 
karo srityje.

Taip pat esą du įvykiai, pagreitinę rusų 
apsisprendimą: Mao Tse-tungo įpėdinio, 
maršalo Lin Piao likvidavimas ir prezi
dento Nixono vizitas Pekinge.

Toliau dokumente suminima 12 punktų, 
rodančių neabejotiną Sovietų pasiruošimą 
karui.

L Sovietų kariuomenės koncentracija 
prie Išorinės Mongolijos sienos, 400 mylių 
nuo Pekingo. Prie Ussuri upės ir išilgai 
Korėjos pasienį esą sukoncentruotos 8 
tankų divizijos, kurioms išduoti kovos 
sviediniai.

2. Sovietų laivynas koncentruojamas In- i

PAŠA VLYJE
ČEKŲ LAIŠKAS BREŽNEVUI

Užsienyje gyveną čekų intelektualai Če
koslovakijos invazijos 5 metų sukakties 
proga pasiuntė Brežnevui atvirą laišką, ku
riame prašo atšaukti dar vis skleidžiamą 
nesąmonę, kad raudonoji armija atėjusi 
apsaugoti Čekoslovakijos nuo užpuolimo, 
kurį ruošę JAV ir V. Vokietija. Atsišauki
me primenama, kad tai buvo kova prieš 
čekoslovakų komunistų partiją, iš kurios 
tuoj po invazijos buvo pašalinta 480.000 
narių.

Pasirašiusieji klausia ar Brežnevas dar 
ir dabar tikįs, kad anuo metu socializmas 
Čekoslovakijoj buvo pavojuje.

Baigdami reikalauja atšaukti iš Čekos
lovakijos svetimą kariuomenę, panaikinti 
primestus Maskvos susitarimus, paleisti 
politinius kalinius ir atšaukti visus kalti
nimus prieš Aleksandrą Dubčeką.

RANKA RANKĄ PRAUSIA

Maskvos radijas pagaliau paminėjo žodį 
Watergate. Šis skandalas esąs speciali re
akcionierių ataka prieš Nixoną už tai, kad 
šis, kartu su Brežnevu, siekia globaline 
masto taikos.

Vakarų politiniai sluoksniai mano, kad 
Brežnevas paskelbė žinias apie Watergate 
skandalą sąmoningai, gindamas pats sa
ve. Atsargiųjų pažiūrų politbiuro nariai, 
Suslovo vadovaujami, prikiša Brežnevui, 
kad jis per toli nuėjęs bendraudamas su 
Nixonu ir bendrai su kapitalistais.

Lyg ir save pateisindamas, Brežnevas 
nori įrodyti, kad būdamas Amerikoje jis 
ne tik gėrė šampaną ir pasirašinėjo reik
šmės neturinčias sutartis, bet aktyviai 
svarstė pasaulio ateities planą. Dvi galy
bės — Maskva ir Vašingtonas turi visą pa
saulį prie savo kojų. Brežnevas ir Nixonas 
jį gali pasidalinti, sunaikinti arba išgelbė
ti. Visi kiti, įskaitant Kiniją ir V. Europą, 
nėra pajėgūs jiems pasipriešinti.

Tačiau jeigu vienas partneris bus iš
stumtas, savaime susvyruos ir antrojo sos
tas. Jeigu „reakcionierių jėgos“ pribaigs 

tytas 1937 m. Jo aukštis — 240 pėdų.
— Sov. Sąjungoj vėl įvyko požeminis ato

minės bombos bandymas į šiaurės vakarus 
nuo Taškento.

— V. Vokietijos — Vengrijos derybos 
užkliuvo už V. Berlyno klausimo. Vengrai 
nenori pripažinti berlyniečiams tų pačių 
teisių kaip vokiečiams.

— Japonija praneša, kad Sovietai kon
centruoja karių laivyną centr. Pacifike. 

dijos vandenyne, šį pavasarį apie 50 karo 
laivų perkelta iš Viduržemio jūros.

3. Įvesta griežta keliavimo kontrolė į to
limųjų rytų rajonus. Niekas negali ke
liauti be specialaus policijos leidimo.

4. Koncentracijos stovyklos iš arčiau 
Kinijos sienos esančių rajonų — Irkuts
ko, pietinio Kazachstano, Trans-Baikalo 
keliamos į naujas vietoves Archangelsko 
rajone.

5. Įvestos naujos griežtesnės naujokų 
ėmimo ir iš kariuomenės paleidimo tai
syklės.

6. Policija intensyviai ieško ginklų ir 
amunicijos, kurių nemažai turį pasislėpę 
Ussuri. Vladivostoko ir Chaborovskio ci
viliai gyventojai.

7. Didinamos negendančio maisto atsar
gos, nežiūrint į tai, kad kai kur trūksta 
maisto gyventojams.

8. Padidinta kariškų sunkvežimių ga
myba, nes geležinkelių tinklas yra nepa
kankamas.

9. Karo ir sunkiosios pramonės kūrimas 
šiaurės-vakarų rajone (centras Leningra
das), kad nebūtų sutrukdytas tiekimas tuo 
atveju, jei Sibiro pramonė būtų paraly- 
žuota.

10. Paskutiniais metais kariuomenės po
litiniams vadovams duotas įsakymas kelti 
kinų neapykantą kariuomenės daliniuose.

11. Politbiuras perorganizuotas į savo
tišką generalinį štabą, kuris galėtų daryti 
greitus sprendimus karo atveju.

12. Komunistų partijoms išsiuntinėta 
slaptos instrukcijos, aiškinančios, kad Ki
nija persiorganizuoja į imperialistinę vals
tybę ir ruošiasi karui su Sov. Sąjunga. 
Instrukcijos tikslas — psichologinis pasi
ruošimas būsimam karui.

Dokumento autorius mano, kad atomi
nis karas bus neišvengiamas. Jis sako, kad 
raud. armijos štabas planuoja tą karą pra
vesti vokiečių „Blitzkriego“ pavyzdžiu ir 

j pastatyti pasaulį prieš įvykus; faktą.
btm.

Nixoną, tai tokios pat jėgos Politbiure ga
li pribaigti ir Brežnevą.

Atrodo, kad JAV kongresas įtaria Nixo- 
ną tuo pačiu, kuo politbiuras įtaria Brež
nevą. Jie pradėjo bijoti neribotos savo 
prezidento galios, ypačiai kai jis taip arti
mai susidraugavo su kitų neribotos val
džios galiūnu. Gal Maskvos radijo teigi
mas ir turi šiek tiek tiesos, kad „militaris- 
tai, pramonininkai ir kapitalistiniai reak
cionieriai“ tikrai nusigando, išgirdę apie 
dviejų didžiųjų globalinį planą pasauliui 
valdyti.

NELEIDŽIA ŽYDŲ

Maskvoje įvykusiose pasaulinėse stu
dentų žaidynėse dalyvavo ir Izraelio spor
tininkai. Tačiau vietos žydams nebuvo lei
džiama dalyvauti publikoje, kai žaisdavo 
Izraelio komandos. Taip pvz„ Izraelio — 
Kubos krepšinio rungtynių metu KGB ne
įleido apie 100 žydų, atvykusių su bilie
tais į rungtynes. Jų vietos buvo užleistos 
kareiviams, kurie plojo kubiečaims ir švil
pė žydams. Prieita net prie juokingų inci
dentų. Vienas žydas buvo paprašytas pa
rodyti dokumentus. Jis ištraukė savo dar
bo leidimą. Tada jam liepė parodyti pažy
mėjimą, kad jis turi teisę turėti darbo lei
dimą. Žinoma, tokio pažymėjimo jis netu
rėjo ir nebuvo įleistas.

Trys Izraelio žurnalistai, kurie Zueri- 
che jau buvo patekę į Maskvos lėktuvą, 
buvo išlaipinti. Jų vizos sudraskytos. Spor
to sluoksniuose galvojama, kad Sov. Sąjun
gai dėl tokio elgesio gali susidaryti sunku
mų 1980 m. suruošti Olimpijadą Maskvo
je.
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POLITINIŲ DOKUMENTU 
RINKINYS

PIRMASIS LIETUVIŠKAS 
LAIKRAŠTIS

Jau seniai skundžiamės, kad svetimo
mis kalbomis neturime nei rimto išsamaus 
veikalo apie Lietuvos istoriją, nei pakan
kamai darbų apie Lietuvos politinę padė
tį. Dalinai dabar šią spragą užpildo neto
limos praeities dokumentų rinkinys The 
USSR-German Aggression Against Li
thuania, kurį redagavo Bronis J. Kasias, 
istorijos profesorius Wilkes koledže, JAV. 
Knyga yra gana didelė, 537 psl. su žemė
lapiais bei keliomis fotografijomis. Ją iš
leido Robert Speller and Sons leidykla 
New Yorke, kaina 15 dol.

Knygoje surinkti ir anglų kalbon versti 
dokumentai yra suskirstyti į 4 skyrius. 
Pirmame skyriuje spausdinami dokumen
tai liečia nepriklausomos Lietuvos pra
džią (Vasario 16 d. Aktas, 1918 m. laiki
noji konstitucija) ir Lietuvos oficialius 
santykius su Sov. Sąjunga iki 1939 metų. 
Čia randame 1920 m. Maskvos taikos su
tartį, 1926 m. Lietuvos ir Sov. Sąjungos 
nepuolimo sutartį ir keletą kitų nušvie
čiančių dokumentų.

Knygos pagrindinį svorį sudaro antra
sis skyrius, apimąs lemtinguosius 1939- 
1940 metus ir talpinąs 1939 m vokiečių-so- 
vietų sutartis dėl Lietuvos likvidacijos. 
Skyriuje atsispindi beviltiškos lietuvių 
derybos su sovietais, inkorporavimas ir iš 
to seką įvykiai. Nors šie dokumentai 
spaudoje jau buvo skelbti, dabar jie tam
pa lengvai prieinami patikimo vertimo 
formoje, šalia pagrindinių, dabar lietu
viams jau klasikiniais virtusių dokumen
tų, 'knyga įglaudžia ir visą eilę komuni
kacijų tarp Berlyno ir vokiečių pasiunti
nybių Kaune ir Maskvoje. Čia taip pat 
randama Lietuvos vyriausybės ir diplo
matų pareiškimai ir apžvalgos, keletas so
vietų raštų kaimyninėms valstybėms ir 
t. t. Keliolika puslapių yra paskirta sovie
tų karių „pagrobimui“: jį apžvelgia 1965 
m. „Tėvynėje“ spausdintas Juozo Bražins
ko straipsnis, dabar perteikiamas angliš
kai. Bendrai, šiame skyriuje spausdinami 
90 dokumentų duoda gana ryškų to meto 
politinės padėties vaizdą.

Antrąjį skyrių papildo trečio skyriaus 
kai kurie raštai, kilę iš didžiųjų sostinių 
bei jų pasiuntinybių, kuriuose aptariamas 
Lietuvos įjungimas į Sov. Sąjungą. Bet 
šiaip jis skiriamas rezistencijos augimui. 
Čia matomi Aktyvistų Fronto atsišauki
mai, VLIK'o steigimo principai ir t. t. Ke
liolika dokumentų liečia ir laisvinimo 
memorandumus, adresuotus didžiosioms 
valstybėms, ypač JAV, po antro pasauli
nio karo.

Ketvirtas skyrius surenka tarptautinės 
teisės principus, pagal kuriuos Lietuvos 
inkorporacija yra neteisėta, o taip pat ir 
kelioliką specifinių pareiškimų (vėl ypač 
iš JAV pusės), pabrėžiančių nelegalumo 
aspektą. Išskyrus pastarosios kategorijos 
raštus, šis skyrius yra, tur būt, mažiausiai 
efektyvus, žinant, kaip lengvai ir greitai 
aukšti principai yra beveik kasdien igno
ruojami tarptautinėje politikoje.

Negalima paneigti rinkinio naudingumo, 
nes jis pagaliau parankiai suburia išsklai
dytus dokumentus. Tačiau galima abejo

ti, ar buvo verta įterpti, pvz., rezistenci
nių grupių atsišaukimų pilnus tekstus ar 
amerikiečių politikų užtikrinimus. Iš vie
nos pusės, žinoma, tai praplečia bendrą 
vaizdą, bet iš kitos, išpučia rinkinio dydį 
ir lyg trivializuoja centrinius dokumentus.

Daugelyje vietų tenka nusivilti redak
toriaus prierašais. Apskritai, jis mėgsta 
perdėtą suprastinimą (tiek argumentaci
jos, tiek stiliaus), lyg kalbėtų koledžo stu
dentams. Prie kai kurių dokumentų pa
aiškinimai nereikalingi, bet prie kitų jų 
trūksta. Pvz., dokumentas Nr. 31, pava
dintas „Outline of a Proposed Defence 
Treaty Between the German Reich and 
the Republic of Lithuania“, kuriame Lie
tuva beveik tampa Reicho protektoratu, 
paaiškinimo nesant atrodo lyg būtų Lie- 
tuvos-Reicho abipusis sutarties projektas, 
kai tuo tarpu jis kilo Berlyne ir neturėjo 
Lietuvos vyriausybės pritarimo. Taip pat 
nereikalinga, kad redaktoriaus prierašai 
kartais yra ne tik akivaizdžiai šališki, bet 
tiesiog sarkastiški — o tai nežinančiam 
gali sudaryti klaidingą vaizdą. Pvz., per
spausdinus min. pirm. Merkio straipsnį 
žurnale „Revue Baltiąue“ (1940 m. vasa
rio mėn. numeryje), redaktorius prideda: 
„The Soviet Government felt so threate
ned after reading it, that it felt compel
led, in self-defence, to invade and annex 
the Baltic States“ (psl. 209). Skaitant šį 
komentarą pažodžiui, jis yra neteisingas, 
nes Baltijos kraštų okupacija buvo nutar
ta ir be Merkio straipsnio. Bet suprantant 
komentarą kaip sarkazmą, kyla klausi
mas, ar šitokiomis priemonėmis autoriui 
reikėjo mažinti savo, kaip istorinio veika
lo redaktoriaus, vertę. Taip pat redakto
rius galėjo atsisakyti nuo asmeniško kai 
kurių veikėjų charakterizavimo. Pik. Škir
pa, sakoma, turėjęs „rather Nietzschean 
talents“ (psl. 341), bet kaip jis pats įsi
vaizduoja Nietzschę ir ar Škirpa toks bu
vo? Vis tai amerikietiško koledžo priemo
nės.

Yra priekaištų ir technikinei knygos pu
sei. Kadangi vartojamas normalus ir ma
žesnis šriftas, būtų buvę tiksliau dokumen
tams skirti vieną, o prierašams kitą šrif
tą. Taip pat koregavimas nėra pilnai už
baigtas, jau nekalbant apie tas vietas (as
menvardžius ar vietovardžius), kur klai
dos galėjo pasitaikyti originale. Dokumen
tų tikslus skelbimas reikalauja specialios 
įprastinės ženklų aparatūros, kurios, deja, 
autorius nesilaikė.

Minėti ir neminėti defektai sumažina 
knygos vertę, ypač kai į ją žiūrima kaip 
šaltinį, kuris pirmoje eilėje pristatomas 
svetimtaučiams. Savųjų tarpe, žinoma, rin
kinys yra darbingas ir svarbus žingsnis į 
priekį.

vdn.

Šiandien man kyla klausimas, kada gi 
buvo išleistas pirmasis lietuviškas laik
raštis? Atsimenu, nepriklausomos Lietu
vos spauda skelbė, kad pirmasis laikraš
tis buvo išleistas 1832 m. Tai Fridriko 
Kelkio redaguotas protestantų laikraštis 
„Nusidavimai apie Evangelijos Prasiplati
nimą tarp žydų ir Pagonų“. Tas laikraštis 
buvo pripažintas pirmuoju mūsų perio
diniu leidiniu ir 1932 m. Lietuvoje minė
jome 100 metų pirmojo laikraščio išleidimo 
sukaktį. Bet vėliau, jau gyvenant trem
tyje, pasigirdo balsų, kad buvusi padary
ta klaida. Ir remdamiesi atrastais doku
mentais paskelbė, kad pirmasis laikraštis 
buvo išleistas beveik 10 metų anksčiau, 
būtent 1823 m. Susipažinimui, ką tuo 
klausimu rašė spauda, štai keletas ištrau
kų. Prof. Vaclovas Biržiška aiškina taip:

„Tradiciniai įprasta mūsų spaudos pir
mūnu laikyti Pridrikio Kelkio 1832 m. 
pradėtus leisti „Nusidavimus apie Ewan- 
gelijos Prasiplatinimą tarp Žydų ir Pago
nų“. Tačiau dabartiniu laiku, nežiūrint į 
tai, kad 1932 m. net oficialiai buvo mini
ma mūsų periodinės spaudos 100 metų su
kaktis, pradinę jos datą tenka nukelti vi
su dešimtmečiu atgal, į 1823 metus, šis 
reikalas mums paaiškėjo tik nuo to laiko, 
kada buvo surastas pirmasis Kelkio „Nu
sidavimų“ numeris, ilgai neturėtas nė vie
nos mūsų bibliotekos. Ten, įžanginiame 
straipsnyje, aiškindamas savo laikraščio 
pasirodymo aplinkybes, Kelkis, be kitko, 
rašo: „Jau ir Lietuwininkams dwejos 
Knygeles tu „Nusidawimu Diewa Kara
lystėje“ iszdrukawotos, wienos Mete 1823, 
o antroses Mete potam...“ Iš tų žodžių ir 
iš tolimesnio Kelkio pasakojimo pasidaro 
aišku, kad Kelkis savo „Nusidavimus“ 
laiko ne kokiu nauju, jo pradėtu, periodi
niu leidiniu, bet jau 1823 ir 1824 m. išleis
tų „Nusidawimu Diewo Karalystėje“ tęsi
mu, tik nepasako, kas juos leido ir reda
gavo“. („Žingsniai“,, 1947 m. Nr. 10).

Toliau tame pat straipsnyje prof. V. 
Biržiška išaiškina, kad 1832 m. išleistą

pirmąjį lietuvišką laikraštį „Nusidavimai 
Dievo Karalystėje“ leido ir redagavo Na- 
tanielius Fridrikas Ostermejeris, gimęs 
1784 m. Jis bagė Karaliaučiaus universi
teto teologijos fakultetą ir 1815 m. gavo 
kunigo šventimus. Mirė 1846 m.

Lietuvių Rašytojų Kalendoriuje V. Bir
žiška pirmojo laikraščio redaktorių taip 
apibūdina:

„(210) Gimęs 1784. IV. 8 Vilūnuose ir 
miręs Būdviečiuose 1846. VIII. 24 Nata- 
nielius Pridrikis Osteremejeris, Zigfrido 
(173) sūnus ir Godfrido (131) vaikaitis, 
1823 ir 1824 m. mėginęs leisti pirmąjį (dar 
prieš Kelkį) lietuvišką tikybinį laikraštį: 
„Nusidavimus Diewo Karalystėje“.

Štai ištrauka ir iš okupuotoje Lietuvoje 
išleistos enciklopedijos:

„NUSIDAVIMAI DIEVO KARALYSTĖ
JE“ — protestantų periodinis leidinys 
(neišlikęs), leistas 1823-24 Karaliaučiuje. 
Išėjo 2 knygelės. Leido N. Ostermejeris 
(1784-1846), liet, raštijos darbuotojo G. 
Ostermejerio anūkas. 1832 m. pradėtų 
leisti „Nusidavimų apie evangelijos prasi
platinimą tarp žydų ir pagonų“ Nr. 1 ra
šoma, kad „jau ir lietuvininkams dvejos 
knygelės tų „Nusidavimų Dievo Karalys
tėje“ išdrukavotos“ (M. L. T. E. II tomas, 
703 psl.).

Perskaičius ištraukas, kyla neaiškumai, 
kada gi iš tikrųjų buvo išleistas tas pir
masis laikraštis ir kurį laikraštį pripažįs
tame pirmuoju? Jeigu sutinkame, kad pir
masis laikraštis buvo išleistas 1823 m., tai 
šiemet galime minėti mūsų periodinės 
spaudos 150 metų sukaktį.

V. Vytenietis

Red. prierašas. Lietuvių Enciklopedija, 
remdamosi V. Biržiška, sutinka, kad iki 
mūsų dienų neišlikęs leidinukas „Nusida
vimai Diewa Karalystėje“ yra lietuvių 
laikraštijos pradininkas (L. E. XX t. 506 
psl.). Taigi iš tikrųjų galėtume šiais me
tais minėti lietuviškosios spaudos 150 me
tų sukaktį.
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P LB SEIMO ATSTOVAI

„Draugas“ įsidėjo D. Britanijos atstovų 
į PLB Seimą J. Sarafinaitės ir St. Kasparo 
biografijas ir jų veiklos aprašymus. Taip 
pat įdėta ir St. Kasparo fotografija.

SU LIETUVIAIS
„MŪSŲ ŽINIOS“

Jau antri metai Čikagoje pasirodo Jau
nimo Centro biuletinis „Mūsų žinios“. Jį 
redaguoja foto menininkas A. Kezys. 
„Dirva“ apie tą builetinį taip pasisako:

„Gal svarbiausia žymė tai — Mūsų Ži
nios dvelkia moderniu jaunatviškumu. Tu
rinys įvairus ir nenuobodžiai išklostytas, 
gausu trumpų žinių apie Jaun. Centro 
įvykius, o vis su gyvų vaizdų nuotraukom, 
kuriose daug kur šoka arba dainuoja jau
noji karta! Net yra pora puslapių, skirtų 
jaunimo raštams — Mūsų jaunimo žodis, 
redaktorė Danutė Brūškytė. Čia mėgina 
suplazdėti jų poezijos posmeliai, lietuviški 
prozos gabalėliai arba mąslūs svarstymai 
apie mūsų jaunuolių problemas. Jaun. 
Centras turi ir savo jauną chorą, vedamą 
F. Strolios, tad spaudiny atskamba ir jau
nų balsų entuziazmas, sykiu ir prisiglau
dimas prie lietuviškos kultūros židinio.“

Gal vertėtų ir Europos jaunimui tuo 
builetenui susidomėti.

PASAULYJE
ŠARŪNAS MINGĖLA

Detroitiečių lietuvių Lidijos ir žurn. ir 
šaulio Vlado Mingėlos sūnus Šarūnas 1973 
m. gegužės pradžioj sėkmingai užbaigė 
Eastern universitetą (Ypsilanty mieste), 
Michigane ir gavo biologijos mokslo bai
gimo diplomą magistro laipsniu.

Eastern universitetas labai aukštai įver
tino Šarūno Mingėlos mokslinį pažangumą 
ir jį apdovanojo specialią 3 savaičių pre
mija (visas išlaidas apmoka universite
tas) vykti į Bahamų salas tropikinės eko 
logijos studijoms ir tuo pačiu pagilinti bio
logijos mokslo žinioms. Panašus universi
tetų apdovanojimai yra reti. Apdovanotieji 
mokslininkai įrašomi į universiteto moks
luose pasižymėjusių ypatingus garbės są
rašus.

Nidos spaustuvė pradeda spausdinti VI. 
Mingėlos apsakymų knygą, kuri pasirodys 
dar šiais metais.

VEIKLOS ŠALTINIS

Kas gi yra Liturgija? Į tą klausimą aiš
kiai ir pilnai atsako II-sis Vatikano s-mas. 
Jis kalba: „Liturgija yra Jėzaus Kristaus 
kunigystės uždavinio vykdymas, kur regi
mais ženklais išreiškiamas ir kiekvienam 
savu būdu įvykdomas žmogaus pašventinti- 
mas. Dėl to kiekviena liturginė apeiga yra 
perdėm šventas veiksmas, kuriam savo po
būdžiu ir laipsniu neprilygsta joks kitas 
Bažnyčios veiksmas“.

„Šios žemės Liturgijoje dalyvaujame, iš 
anksto ragaudami anos dangiškos Litur
gijos, kuri švenčiama šventajame Jeruza
lės mieste, į kuri keliaujame, kur Kristus, 
šventovės ir tikrosios padangtės kunigas, 
sėdi Dievo dešinėje. Su visa daugybe dan. 
gaus kariuomenės giedame Dievui šlovės 
himną. Gerbdami šventųjų atminimą, ti- 
kėmės turėsią dalį ir bendravimą su jais“

„Liturgija neišsemia viso Bažnyčios vei
kimo. nes, kad žmonės galėtų įsijungti į 
Liturgiją, reikia, jog jie būtų pakviesti įti
kėti ir atsiverstų. Kaipgi jie šauksis to, į 
kuri netikėjo? Arba kaip tikės į tą, apie ku
rį negirdėjo?Kaipgi išgirs be skelbėjo“.

„Liturgija yra Bažnyčios veiklos viršū
nė ir drauge šaltinis, iš kurio plaukia visa 
jos jėga. Juk apaštalavimo darbai ta link
me tvarkomi, kad visi per tikėjimą ir 
krikštą tapę Dievo vaikais, susirinktų 
draugėn garbinti Dievo, dalyvauti mišių 
aukoje ir valgyti Viešpaties Vakarienės“

Tad dabar aišku, kad Liturgija yra ir vi
sos Bažnyčios ir kiekvieno atskirai gyve
nimo centras, tas šaltinis, iš kurio plaukia 
Dievo malonės gausumas, kuris taip mums 
reikalingas pastiprinti mūsų jėgas, sie
kiant gero ir vengiant pikto.

Katalikų Bažnyčios Liturgijoje pats svar 
blausias elementas yra šventoji mišių au
ka. Nedalyvavimas joje sekmadieniais ir 
privalomomis šventėmis yra laikomas sun
kiu nusikaltimu — nuodėme, išskyrus kai 
tai kludo padaryti svarbios priežastys: liga 
ar būtinos pareigos.

Daug kam sunku šiandien priprasti prie 
naujų ženklų ir žodžių, vartojamu mišių 
aukoje. Bet tie pasikeitimai yra tik pavir
šutiniai, o savo esmėje toji auka tebėra ta 
pati. Dievo malonių gavimas dėl tų pasi
keitimų nėra nė kiek sumažėjęs.

Klausyk įstatymų ir paliepimų, kurių 
tave mokau, kad būtumei gyvas.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.

P. BUGAILIŠKIO PARODA

Dail. Petras Bugailiškis rugsėjo 24 — 
spalio 6 dienomis ruošia savo kūrinių pa
rodą Guildhalėje Derby mieste. Paroda 
bus atidaryta šiokiadieniais nuo 10 v. ryto 

iki 5 v. v. . - .

Pirmoji mokslo diena
O tai buvo, rodos, labai seniai, bu

vau dar vaikas, bet puikiai atsimenu, 
kai Rusija, ar kaip ją dabar vadina 
Sovietų Sąjunga, okupavo laisvąją Lie
tuvą. Pirmomis dienomis mes mažie
ji lyg ir nepajutom to smūgio ir nevi
sai supratom, kodėl mūsų tėvai ir kai
mynai pasidarė tokie nekalbūs, nusi
minę, neramūs... Tik vėliau, kai mili
cija vieną naktį išvežė mūsų kaimyną 
mokytoją kai dingo mūsų buvęs vir
šaitis, kai sužinojome, kad mūsų ilga
metis mokyklos vedėjas turi išvažiuo
ti, tada ir mes mažieji pradėjome su
prasti, kad čia kažkas ne taip, kaip 
kad pirma buvo...

Prabėgo nerami vasara. Rugpiūčio 
mėnesio gale per kaimą perėjo krivū
lė, kad rugsėjo mėnesio 1 dieną viso 
valsčiaus mokyklinio amžiaus vaikai 
turi rinktis į mūsų mokyklą iškilmin
gai pradėti naujų mokslo metų.

Paskirtą dieną iš visų valsčiaus kam
pų vaikai su tėvais ar su vyresniaisiais 
broliais bei sesutėmis rinkosi j mūsų 
mokyklą, nes visi norėjo pamatyti, 
kaip gi jau čia bus pradėti tie naujie
ji mokslo metai. Prisirinko pilna mo
kyklos salė. Vaikai susėdo į suolus, tė
vai ir mokytojai sustojo pašalėse, nes 
visiems nebuvo tiek sėdimų vietų. Į 
pirmąjį suolą atsisėdo naujasis vals
čiaus viršaitis Paškauskas, mokyklos 
vedėjas ir daug kitų ponų, kurių tada 

nepažinojau. Tik vėliau paaiškėjo, kad 
tai buvo kompartijos, komjaunimo ir 
milicijos atstovai. Atsimenu, kad salė
je jau nebuvo kryžiaus, vyčio, prezi
dento A. Smetonos ir kitų žymiųjų mū
sų žmonių paveikslų. Vietoje jų kabo
jo tėvulis Stalinas. Visiems susirinkus, 
atsistojo mokyklos vedėjas, ranka ro
dydamas tėvulį Staliną mums kažką 
pasakojo, bet aš tada nieko nesupra
tau. Vėliau kalbėjo naujasis viršaitis 
ir kiti ponai. Jie taip pat rodė į tėvulio 
paveikslą, kabantį ant sienos, vis šau
kė, kad jie mus išvadavo, kad mes tu
rime ploti rankomis ir šaukti valio. Po 
visų kalbų mokyklos vedėjas pranešė, 
kad tėvas Stalinas iš Maskvos atsiuntė 
dovanų tiems vaikams, kurie padekla
muos socialistinių eilėraščių ir padai
nuos socialistinių dainų. Bet niekas to
kių eilėraščių ir tokių dainų nemokė
jo, o greičiausia tada dar niekas ir ne
suprato apie tokius socialistinius pada
rus. Tada vaikai ėmė deklamuoti žino
mų laisvos Lietuvos rašytojų eilėraš
čius, o naujasis viršaitis kiekvienam 
davė po pieštuką ir sąsiuvinį. Tačiau 
vaikai tuojau pastebėjo, kad ant sąsiu
vinių viršelių yra užrašyta „Spaudos 
Fondas“, tai reiškia, kad dovana yra 
ne iš Maskvos, o iš Kauno. Mokiniai 
pakėlė triukšmą ir pradėjo šaukti, kad 
viršaitis meluoja. Tada viršaitis atsisto
jo, pakėlė ranką, paprašė, kad vaikai 

nusiramintų ir trumpai pasakė:
—■ Vaikai, kad čia ir yra užrašas 

„Spaudos Fondas“, bet vistiek pieš
tukus atsiuntė tėvas Stalinas ir Mask
vos.

Vaikai kiek aprimo, bet nežinau, ar 
jie patikėjo viršaičio žodžiais. Niekas 
eilėraščių daugiau ncdeklamavo ir ta 
iškilminga atidarymo komedija turėjo 
pasibaigti.

Ką dabar daryti?
Mokyklos vedėjas atsistojo ir atsi

prašinėjo, kad jis esąs čia naujas žmo
gus, kad tokia trumpa programa ir kad 
viskas turi taip greit pasibaigti.

— Bet gal dabar galėtume visi įsi
jungti į mokslo metų atidarymo pro
gramą — mokyklos vedėjas kreipėsi į 
publiką, — gal ir vyresnieji galėtumėte 
pasakyti kokį eilėraštį, o gal ir dainelę 
padainuoti.

Užstojo mirtina tyla. Niekas nedrįso 
atsiliepti į mokyklos vedėjo kvietimą.

Ir visai netikėtai iš minios išsiskyrė 
Blauzdžiūnienė, senukė, žinoma apy
linkėje dainininkė ir nuolatinė giesmi
ninkė bažnyčioje. Basa, apsivilkusi 
kasdienine suknele, su skarele ant gal
vos. Visi sužiuro į ją.

— Ponuliai, aš galėčiau kaiką pa
dainuoti, — ji labai ramiai kreipėsi i 
pryšakyje sėdinčiuosius.

— Čia nėra ponų, — piktai pasakė 
kompartijos atstovas ar kuris ten sė
dintysis.

Blauzdžiūnienė ramiai, palengva už
lipo ant scenos ir vėl kreipėsi į tuos pa

čius ponus.
— Ką, ponuliai, man dabar padai

nuoti?
— Tau jau sakėme, kad dabar nėra 

ponų, — visai piktai ir labai garsiai iš
drožė naujasis viršaitis.

— Yra, ponuliai, yra, — ramiai kal
bėjo Blauzdžiūnienė. — Žiūrėkite, aš 
basa ir kasdienine suknele, o jūs visi 
su batais, net naujomis eilutėmis apsi
vilkę. Ar gi jūs ne ponai?

— Daug čia nekalbėk. Tik greičiau 
dainuok, — ragino mokyklos vedėjas.

Blauzdžiūnienė kiek pasitaisė savo 
skarelę, pasitraukė į kamputį ir balsiai 
užtraukė:

— Sveika Marija, malonės pilnoji, 
Viešpats su tavimi...

— Nutilk. Šito negalima, — garsiai 
ir piktai suriko viršaitis.

Blauzdžiūnienė lyg ir nusigando, nu
tilo jos giesmė, o mes žiūrime, kas čia 
dabar bus.

— Tai jau negalima, ramiai kalbėjo 
Blauzdžiūnienė. — Bet gi jūs skelbėte, 
kad dabar bus visiems laisvė. Tai kur 
gi ta laisvė? Kodėl dabar negalima ne 
„Sveika Marija“ pagiedot? Tai ką aš 
galiu jums daugiau padainuoti?

Mokyklos vedėjas atsistojo ir ramiai 
kreipėsi į dainininkę:

— Negiedok tos giesmės. Geriau pa
dainuok mums kokią dainelę.

— Gerai, — trujnpai atsakė daini
ninkė. Kiek pagalvojo ir tvirtu balsu 
pradėjo:

— Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvy
rių žeme...

Visi mokiniai sustojo, o viršaitis visa 
gerkle suriko:

— Nutilk!
Sumišo Blauzdžiūnienė ir himno 

garsai nutilo. Salėje kilo sąmyšis ir ne
pasitenkinimas. Naujasis viršaitis krei
pėsi į mokyklos vedėją:

— Vyk lauk tą rup...
Mokyklos vedėjas ramiai atsistojo, 

priėjo prie krašto scenos ir kreipėsi į 
dainininkę:

— Negiedok himno, matai, kad jie 
nenori ir pyksta. Padainuok mums ko
kią liaudies dainelę.

Blauzdžiūnienė kiek pastovėjo, pa
galvojo ir padainavo vieną posmelį 
„Pasėjau linelius ant pilimo“. Tačiau 
ji nei sąsiuvinio, nei pieštuko negavo. 
O mes kad plojom, kad šaukėm daini
ninkei valio, ir mūsų širdelės buvo pil
nos džiaugsmo.

Atsidėkodami už „gražią mokslo 
metų pradžią“, 4 vaikai susitarę Vasa
rio 16 išvakarėse trianguliacijos bok
šte iškėlėme lietuviškąją trispalvę, ku
rią tik apie pavakarę vietos komjau
nuoliai ir milicija nuėmė. Mat, mes bu
vome sulaužę laiptus ir jie negalėjo pa
siekti viršūnės. Atsimenu, buvo graži 
saulėta diena ir mūsų trispalvė buvo 
toli toli matyti.

I G. I. Rijnutis
S
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FOTOGRAFIJŲ IŠ LIETUVOS 
PARODA

PO PIETŲ KRYŽIUMI

Tokia paroda Londono „The Photogra
pher’s Gallery“ vyko liepos 4-26 dd., ir jos 
katalogo pirmasis puslapis, kaip matyti iš 
čia spausdinamosios fotografijos, buvo pa
puoštas atvaizdu dviejų besišypsančių se
nukų, švenčiančių auksinę savo vedybų 
sukaktį (kataloge virš tos fotografijos, be 
kita ko, buvo surašyti aiškiu šriftu vardai 
ir pavardės lietuvių, kurių darbai buvo iš
statyti parodoje).

Parodoje buvo išstatytos iš viso 46 dide
lio formato fotografijos: 13 Aleksandro 
Macijausko, 6 Algirdo Pilvelio, 15 Romual
do Rakausko ir 12 Antano Sutkaus.

Visi tie fotografai, garsūs Lietuvoje — 

AUKSINĖS VESTUVĖS A. PILVELIS

jų meniškos ir turtingos nuotraukos spaus
dinamos didžiuosiuose albuminiuose leidi
niuose ir žurnaluose. Garsūs jie Sov. Są
jungoje, taip pat ir tarptautiniame pa
saulyje, nes įvairiose parodose jų tie dar
bai laimi aukso ir sidabro medalius ir ki
tokius atžymėjimus. Jų tie garsūs darbai, 
metai iš metų, žinoma, nauji, spausdinami 
ir Londone leidžiamajame tarptautiniame 
fotografijos darbų metraštyje „Photogra
phy Year Book“.

Tame metraštyje, parodose, albumuose ir 
žurnaluose su savo darbais reiškiasi ne tik 
tie keturi vyrai, o jei parodoje buvo išsta
tytos fotografijos tik tų keturių, tai čia,pa
sirodo, esama atsitiktinumo, kurį kartais 
sunku nugalėti. Tos parodon patekusios fo- 
tografijos buvo dovanotos Londone gyve
nančioms lietuviui, kuris jas praeitais me
tais buvo paskolinęs Jaunimo kongreso pro
ga JAV lietuvių suruoštajai parodai ir ten 
susilaukė tautiečių dėmesio. Dovanomis 
tas fotografijas gavusiajam lietuviui vis 
dar knietėjo, kad ir čia. Britanijoje, dau
giau kas nors tuos gražius darbus pamaty
tų — Lietuvą su jos žmonėmis ir gamto
vaizdžiu.

Pasirodo, paroda pasisekė ir susilaukė 
nemaža dėmesio. Apie ją kasdien buvo 
skelbiama didžiuosiuose britu laikraščiuo
se, ir, štai, girdime, kad kai kas iš ją 

lankiusiųjų anglų norėtų kai kurias tų fo
tografijų sau įsigyti, o kai kas net panau
doti visokiems prabangiems leidiniams.

Lietuva tose fotografijose graži. Foto
grafijos taip pat gražios. O kai sudedi vi
sus gražumus į krūvą, tai ir aiškėja tas 
lietuviškas laimėjimas išnešti savo tautie
čių darbus į viešumą nelietuviškame pa
saulyje. Tie džiaugsmu nesitverią senukai, 
arkliai tarp šiaudų stirtų, kaimo vaikučiai, 
Lietuvos žmonės... Taip, viskas gražu, o 
kai fotografijų arti pusšimčio, tai buvo 
kuo pasigėrėti (ir, gal būt, nebent galima 
būtų apgailėti tik tą atsitiktinumą, kad 
šioje parodoje buvo parodyti gražūs lietu

viški darbai tik tų keturių fotografijos me
nininkų, o ne visų, kurie reiškiasi Lietu
voje).

Be kita ko, visas puslapis katalogėlio bu
vo paskirtas John Sanders pasisakymui, 
įvedančiam žiūrovą į parodos gražybes. 
John Sanders kaip tik yra to Londone lei
džiamojo tarptautinio meninės fotografi
jos metraščio „Photography Year Book“ 
redaktorius, dėl to jo žodis ypač svarus ir 
reikšmingas — tai specialistas ir dar dide
lis, kuris žino, kas šioje srityje yra ko ver
tas. O jis tame savo pasisakyme tvirtina, 
kad pastaraisiais metais savo leidiniui 
gaunąs ypač aukšto lygio fotografinių dar
bų iš Baltijos valstybių ir ypač iš Lietuvos 
(be kita ko, yra tekę matyti jo to metraš
čio 1972 m. laidą, ir joje darbų skaičiumi 
lietuviai kaip tik pralenkia kitus Sov. Są
jungos fotografus). Šitame parodos katalo
go įvadiniame žodyje J. Sanders atvirai 
pasisako, kaip jis pasirenka fotografijas sa
vo metraščiui. Gauna jis paprastai tūkstan
čius jų iš daugiau kaip 30 kraštų. O kai 
renkasi, tai neatsižvelgia, iš kurio krašto 
fotografija atsiųsta ir kiek garso yra pa
siekęs jos autorius. Jam svarbiausia foto
grafijos meniškumas ir techniškas jos at
likimas. Lietuviai šiuo atžvilgiu pasirodė 
besą puikūs fotografai, ir tai paliudijo ši 
paroda. (k. b.) 

Ava Saudargienė, žurnalistė ir visuo
menės veikėja, grįždama iš Europos į 
Australiją buvo sustojusi Londone ir 
"niankė E. Lietuvio redakciją. Išvyk
dama tolimoji viešnia pasižadėjo ben
dradarbiauti mūsų laikraštyje. Čia 
spausdinamos pirmosios jos atsiųstos 
žinios, kurioms ji pasirinko pavadini
mą „Po Pietų Kryžiumi“.

Viešėdama Europoje beveik įtikėjau, kad 
mes, australai, esame žemės apačioje. Ki
taip tariant, kaip tvirtino giminės Munche- 
ne, o taip pat Londono gyventojai, mes 
esame „down under“.

Lėktuvui perskridus ekvatorių, iš 30.000 
pėdų aukštumos, mačiau tik juodą tuštu
mą apačioje. Viršuj gi, kaip kelrodis, šviet- 
tė Pietų Kryžius. Tada tai norėjau sušukti: 
mes nesame „down under“!

Skrendant virš Australijos, šviesiejan- 
čiame danguje išnyko Pietų Kryžius ir mū
sų lėktuvas buvo vienintelis juodas taškas 
berybėje mėlynėje, išryškėjo archeologiš
kai seniausio žemyno kontūrai, parudusios 
kalvos ir smėlio dykumos. Rugpiūčio sau
lė pakilusi nuo horizonto, lipo aukštyn, 
kaip ir Europoje. Pakrantėje didelė šei
ma dolfinų žaidė bangose kartu su plau
kikais.
Sydnejuje. Lietuvių klubas, baigęs ruošti 
savo gražiąsias patalpas, labai padidėjo. 
Jau dabar yra apie 500 narių. Tikimasi, 
kad klubas iš turimų pajamų išsilaikys ir 
greit išmokės skolas, užtrauktas įsigijant 
šią nuosavybę.

Sydnejuje gyvenanti lietuvaitė Virginia 
Inkrataitė, bebaigianti konservatoriją, gar
sėja kaip pianistė ir smuikininkė. Jos pro
fesoriai lemia jai didelę ateitį.

Australijoje kiekviena apylinkė turi sa
vo chorą. Didžiausi iš chorų yra Sydne- 
jaus, chorvedžiai B. Kiveris ir Z Bielkutė;

Kitirrasot
„Ateitis“ bando atsakyti j klausimą, ko

dėl jaunimas nemoka rašyti lietuviškai. 
Esą carų laikais Lietuvoje buvusi rusų 
kalba, o vistiek užtekę mokančių lietuviš
kai rašyti.

„Atrodo, kad problema slypi kitur. Se
niau pagrindinis komunikacijos būdas bu
vo raštas. Todėl norom ar nenorom visi jo 
griebdavosi, norėdami tarpusavio santy
kius palaikyti ar savo mintis skleisti, šiuo 
metu tai atlieka telefonas, radijas, televi
zija. Raštas tapo beveik nereikalingas. 
Jaunimas ypatingai mėgsta naudotis tele
fonais ir daug laiškų nerašo. (Svarbesniais 
atvejais nuskrenda pasitarimams). Prie 
to moksleivių ateitininkų tarpe prisideda 
dar viena apraiška — diskusijos. Visi kal
ba, visi diskutuoja kuopų susirinkimuose 
— palaidas mintis žarsto, bet raštų vien
tisą mintį retas gerai pateikti tegali. Kur 
dingo anksčiau susirinkimuose įprasti re
feratai, savosios kūrybos skaitymai, bei 
skaitytųjų rašinių kritikavimai?“

„Draugas“ Nr. 160 aprašo vienos už len
ko ištekėjusios lietuvaitės įspūdžius iš Vil
niaus ir palygina Letuvos ir Lenkijos są
lygas.

„Prieš porą dienų žmona grįžo iš Vil
niaus. Parsivežė blogiausių įspūdžių apie 
esamą padėtį. Tiesiog negalėjau patikėti. 
Juk ji visada kalbėjo labai palankiai. Ji 
sakanti, kad gaila žmonių, kurie yra labai 
malonūs, darbštūs ir protingi. Tačiau ten 
įvestas režimas, kad jie bijo vieni kitų.

BROKDARIAI

Valstybinė komisija per pirmąjį šių me
tų pusmetį nė vieno Plungės KMK pasta
tyto pastato neįvertino gerai. Bet darbų 
vykdytojai ir inžinieriai i tai nekreipia dė
mesio. Jie ir toliau, nežiūrėdami į projek
tus, mūrija sienas, dirba kitus darbus.

Užsukime kad ir į „Keturių komunarų“ 
kolūkį. Keiksnoja statybininkus žmonės, 
įėję į naujus kultūros namus. Tik sumū
riję sienas, santechnikai čia sumontavo 
šildymo įrengimus. Po to — sienas tinka
vo. Todėl šildymo sistemos vamzdžiai, ra
diatoriai įlindę į tinką. Blogai suklotos ir 
glazūruotos plytelės. Kultūros namų langų 
angos padarytos net 20 centimetrų žemiau, 
negu projekte nurodyta. Todėl radiatoriai 
netelpa nišose, įsirėžę į grindis.

Blogai sutvarkyta ir kultūros namų ap
linka: šaligatvių bortai nestandartiniai, be 
to, kreivai sukloti. Kolonos darbų vykdy
tojas Z. Girčys matė šį broką, bet tik ran
ka numojo į kolūkio vadovų ir rajono že
mės ūkio valdybos specialistų pastabas.

Dar blogesnė statybos darbų kokybė. 
I Gondingos kolūkyje. Čia 194 vietų mecha- 
I nizuotą karvidę statė Plungės KMK dar- 
; bų vykdytojai A. Mažeika ir T. Grinius.

Karvidės grindys, pašarų išdalijimo ir 
mėšlo pašalinimo transporterių žvaigždu
čių pamatai subetonuoti iš blogos kokybės 
betono, mėšlidė betonuota žiemą.

Inžinerijos technikos darbuotojai kaltę 
už blogą darbą verčia eiliniams statybi
ninkams: esą, pastarieji blogai dirbą. Ta
čiau, jei būtų gera darbo kontrolė, tokie 
kaltinimai savaime atkristų.

„Tiesa“

„SIONIZMAS BE KAUKĖS“
„Mintis“ išleido straipsnių rinkinį, pa

vadintą „Sionizmas be kaukės“. Knyga su
skirstyta į du skyrius. Pirmasis pavadin
tas „Melo ir reakcijos tarnyboje“. Jame 
sionizmas pavaizduotas kaip „imperialis
tinių valstybių monopolijų kapitalo įran
kis, taikos ir tautų saugumo priešas“.

Antrasis skyrius — „Melo kaukė ir tik
rasis veidas“ — aprašo žydus, kurie, „ieš
kodami „pažadėtosios žemės“, atsiduria 
ant bedugnės krašto. Pabaigoj įdėtas Izra
elio komunistų partijos gen. sekretoriaus 
M. Vilnerio laiškas, „pasisakąs prieš oku
paciją ir už taiką Artimuosiuose Rytuose“.
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KIAULĖS KEPENYS
Italų spauda rašo apie Vilniuje padary

tą įdomią operaciją. Vienai moteriai įdėtos 
kiaulės kepenys. Operacija buvusi sėkmin
ga.

NUSKENDO
Rugpiūčio 1 d. Lietuvoje, Žaliuosiuose 

ežeruose nuskendo 37 metų amžiaus mu
zikos pianistas Gytis Trinkūnas.

Jis buvo spėjęs užsirekomenduoti kaip 
gabus koncertmeisteris ir lydėdavo solis
tus jų užsienio koncertuose. Praėjusiais 
metais jis važinėjo su soliste G. Kaukaite 
po JAV lietuvių koloniją.

Tą pačią dieną Druskininkuose nusken
do ir kitas gabus to paties amžiaus lietu
vis literatas Antanas Zabielskas. Paskuti
nė jo raštų knyga buvo humoreskų rinki
nys „Linksmi nekrologai“.

ARCHEOLOGINIAI RADINIAI
Netoli Kvėdarnos miestelio, Paragaudžio 

kaime, buvo aptiktas senas kapinynas. Šią 
vasarą Telšių kraštotyros muziejaus ar
cheologo V. Valatkos vadovaujama ekspe
dicija kapinyną kasinėjo. Rasta ginklų, pa
puošalų, namų apyvokos daiktų — iš viso 
daugiau kaip 700 radinių. V. Valatka nu
statė, kad šiuose kapuose buvo laidojama 
IX — X mūsų eros šimtmetyje. Paragau
džio kapinynas padės mokslininkams nu
statyti žemaičių gyvenamas ribas, jų pre
kybinius ryšius.

Melbourne — chorvedys A. Čelna ir Ade- 
laidės — vadovaujamas R. Kubiliūtės.

Kas dvieji metai visi chorai suvažiuoja 
bendrai dainų šventei.

Vienas iš stipriausių ir aktyviausių tau
tinių šokių vienetų yra Melbourne šokių 
grupė „Klumpakojis", vadovaujamas V. 
Strauko. Klumpakojis pralinksmino sydnė- 
jiškius atvykęs su gastrolėmis. Jų gražiu 
spektakliu gėrėjosi apie 400 žiūrovų.

Sydnejuje viena iš skaitlingiausių ir gy
vai kultūrinėj veikloj besireiškianti orga
nizacijų yra Lietuvių Veteranų S-ga „Ra
movė“. Šiuo metu Ramovė turi apie šimtą 
narių; tai buvę karininkai, šauliai, vete
ranai — savanoriai. Dabartinis pirminin
kas yra V. Saudargas. Taip pat skaitlingi 
ir veiklūs yra ir Melboumo, Adelaidės ir 
Pertho ramovėnai.

Canbera. Australijos sostinės lietuviai 
diskusiniam susirinkime pasisakė už koor
dinuotą lietuvių emigrantų kovą dėl Lie
tuvos laisvės, vadovaujamą VLIKO, už pa
laikymą ryšių su savo aidimais gyvenan
čiais okupuotoj Lietuvoj ir už ignoravimą 
sovietinio režimo ir komunistinių organi
zacijų.

Brisbane. Šios mažos apylinkės lietu
viai įsigijo visuomeniniams ir kultūri
niams reikalams namus. Jie remontuojami 
talkos būdu.

Žiemos Sezonas. Australijoje šiuo metu 
žiema. Sydnejaus temperatūra dienos me
tu 16-20 C, nakties 6-12 C. Kalnuose šal
čiau. Snieguotose Alpėse iškrito pirmas 
sniegas tinkamas slidinėjimui. Bet didelis 
klausimas, ar tai pataisys žiemos sporto 
kurortų sunkią ekonominę padėtį, nes žie
mos sezonas eina prie galo. Artimiausi 
slidinėjimo kaimai Thredbo ir Perisher 
Valley yra 300 mylių nuo Sydnejaus ir, 
kai yra pakankamai sniego, savaitgaliais 
sutraukia kelis šimtus žiemos sporto entu
ziastų.

Prie keturių akių gali pasikalbėti ir pasi
keisti mintimis bei pasiskųsti. Šiandien 
esą negalima palyginti, kas buvo prieš ket
verius metus. Krautuvėse nėra produktų, 
nėra mėsos. Ji aplankiusi eilę šeimų, esan
čių atsakingose pareigose. Laike pasikal
bėjimų šeimininkai pagalvėmis uždengda
vę telefonus, bijodami, kad gali būti pri
jungti klausytuvai. Kai buvusi pakviesta 
pietų ar vakarienei, šeimininkės labai blo
gai jausdavusios, nes negalėjusios kuo pa
vaišinti. Vaišindavusios bulvėmis ar bly
nais, nes neturėjusios mėsos. Kai žmona, 
gavusi kur tai prie Halės iš moteriškės nu
sipirkti porą kilogramų veršienos, tai šei
mininkai nustebę ir klausę, iš kur ji gavu
si.

Būdama Vilniuje norėjusi aplankyti 
Kauną. Vilniečiai atkalbinėję, maldaudami 
nevažiuoti, neturint tam, leidimo. Be leidi
mo, esą, negalima, nes galinti būti suimta.

„Palyginus Lietuvą su Lenkija, tai esą 
kaip diena ir naktis. Lenkijoj krautuvės 
pilnos prekių, net ir importuotų. Prie da
bartinės valdžios ten padėtis labai page
rėjusi. Tik reikią turėti pinigų. Yra vals
tybinės ir privačios krautuvės. Reiškia, 
vyksta konkurencija ir tas esą gerai.

Turizmo klausimu Lenkijoj nereikia pra
šyti leidimų kiekvieną kartą vykti į Bul
gariją, Rumuniją, Vengriją, Rusiją. Leidi
mai išduodami penkiems metams. Norint 
vykti į Rusiją, reikia turėti pakvietimą iš 
ten, o į kitus kraštus galima vykti dviem 
savaitėm be pakvietimų.“

Kun. Borynskio paslaptis LIETUVOJE
Liepos 13 d. suėjo lygiai 20 metų, kai 

Bradforde be pėdsako dingo lenkų kuni
gas Borynskis. „Yorkshire Evening Post“ 
(Leeds) įsidėjo žurnalisto D. Naylor’o ap
rašymą, pakartojantį šią liūdną ir paslap
tingą istoriją nuo pradžios iki galo. Jis 
aplankė visas vietas, kur kun. Borynskis 
gyveno ir kalbėjosi su daugeliu dar gyvų 
asmenų, kurie tuo laiku pažinojo kunigą. 
Vienintelį naują dalyką jis patyrė iš bu
vusių kun. Borynskio šeimininkų, kad 
Lenkijoj gyvenanti kunigo senutė motina, 
kuriai nieko nebuvo pasakyta apie jos sū
naus dingimą, mirdama pasakiusi: „Aš ži
nau, kur mano sūnus Henrikas yra, jis 
yra miręs“. Tai buvo paskutiniai mirštan
čios motinos žodžiai, nedavę nieko nauja 
dingimo istorijai išaiškinti.

Žurnalisto D. Naylor’o aprašyti tikri gy
venimo faktai skaitosi kaip policijos sek
lių nuotykiai. Nejučiom sugrįžti į tuos lai
kus, kad Bradforde ne tik lenkai, bet ir 
kiti ateiviai buvo stipriai įbauginti ir sa
vo vaizduotėse kūrė visokių galimybių 
teorijas. Ypač liūdna istorija buvo lietu
viškai mokėjusio kanauninko Martynellio, 
gnadonešių įtarto žinančiu, kas nutiko su 
kun. Borynskiu. Jis mirė būdamas liguis
tame nervų stovy nė pats nežinodamas, ar 
jį buvo aplankę ir prikankinę du svetimi 

vyrai, ar jis serga haliucinacijomis. Jis 
negalėjo išaiškinti, kas ant jo staliuko iš 
32 degtukų sudėliojo „MILCZ, KLECHO“ 
(Tylėk, kunige).

Praėjus šešeriems metams po kun. Bo
rynskio dingimo, jis buvo paskelbtas mi
rusiu. Išėjęs iš namų be dokumentų, be pi
nigų, be maisto kortelių ir be brevijoriaus, 
jis negalėjo tuo metu slapstytis Anglijoj. 
Niekas apie jį negirdėjo ir Lenkijoje. 
Bradforde gyvenantieji lenkai betgi savo 
kunigo nepamiršo. Kiekvienais metais jo 
dingimo dieną (liepos 13) atlaikomos už 
jį mišios ir uždegamos žvakutės lenkų 
nuosavoje bažnyčioje.

ŽUVIES PATIEKALAS

Klaipėdos žuvies perdirbimo įmonėje 
įrengtas naujas silkių ir skumbrių konser
vavimo skyrius. Jame bus gaminami šių 
žuvų konservai 180 gramų svorio dėžutėse.

Netolimoje ateity šitoji įmonė pradės 
gaminti žuvies patiekalus, kurie bus šildo
mi įpakavimo dėžutėse ir patiekiami tie
siai ant stalo. Tai bus pirmas tos rūšies 
gaminys Lietuvoje.

PREMIJOS, PREMIJOS

Lietuvos KP Centro Komitetas ir Mi
nistrų taryba apdovanojo 53 asmenis 
mokslo, technikos, literatūros ir meno pre
mijomis.

Apdovanotųjų tarpe yra prof. V. J. Ma
žiulis, gavęs premiją už lituanistikos vei
kalą „Baltų ir kitų indoeuropiečių santy
kiai“ ir filologas Z. Slaviūnas (po mirties) 
už „Sutartinės“ I ir II tomą.

Literatūros premiją gavo poetas P. Šir
vys už rinktinę „Ilgesys — ta giesmė“ 
Kompozitorius A. Bražinskas apdovanotas 
už kūrinį „Septynios baladės“ mišriam 
chorui, o muzikas L. Digrys už vargonų 
koncertus. Be to, apdovanota visa eilė ak
torių ir dailininkų.

UŽSIENIEČIAI STUDENTAI

Praėjusiais mokslo metais Vilniaus uni
versitete mokėsi 18 studentų iš Sovietų 
Sąjungos, 19 lietuvių studentų iš Lenkijos, 
V. Vokietijos ir Urugvajaus. Pateikusi 
šiuos duomenis „Komjaunimo Tiesos“ 122 
nr., A. Orenderaitytė skaitytojus supažin
dina su Kristina, Kornelija ir Umaru. 
Kristina švainovska yra Varšuvos lietu

vaitė, dailininko dukra. Vilniun atvažia
vusi studijuoti rusų kalbos. Kadangi jinai 
nemokėjo lietuvių kalbos, rusų kalbą stu
dijuoja lietuvių grupėje ir mokosi lietu
viškai kalbėti. Moldavė Kornelija čimčlej 
Vilniun atvyko iš Kišiniovo universiteto, 
mokėdama moldavų, prancūzų ir rusų kal
bas. Vilniaus universitete ji studijuoja 
anglų kalbą ir per pusantrų metų tiek 
pramoko lietuviškai, kad sunku atskirti 
nuo lietuvaitės. Ji netgi spėjo įsisavinti 
lietuvių kalbos akcentologiją bei tarmes. 
Estas Umaras Vananurma, studijuodamas 
rusų kalbą, mokosi lietuviškai ir jau ver
čia į estų kalbą R. Lankausko romaną 
„Tą šaltą žiemą“.

RETI SVEČIAI

Žadeikių miške, ties Pasvaliu, miškinin
kai užtiko juodąjį gandrą. Manoma, kad 
jis ten turi savo lizdą.

Šimonių girioje medžiotojai pastebėjo 
visiškai baltą stirną.

MIRĖ B. GIRIENĖ

Eidama 85 metus, Vilniuje mirė Liudo 
Giros žmona Bronislava Girienė. Palaido
ta Aukštakalnio kapinėse.

GALVOSŪKIS
Nr. 3

Gulsčiai: 1. Liet, rašytojo pavardė. 6. Ja
ponijos miestas. 7. Ploto matas. 9. Pabal- 
tietė. 10. Paukštis. 11. Baranka.
Statmenai: 2. Stalo žaidimas. 3. Smailus 
daiktas. 4. Žemaitijos miestelis. 5. Iškil
minga bažnyt. šventė. 8. Vienos salos gy
ventojai. 10. Vasarnamis.

GALVOSŪKIO NR. 2 ATSAKYMAI.
Gulsčiai: 1. Tetirvinąs. 6. Elena. 7. Pupa.
9. Sala. 10. Lenta. 11. Istoriškas.
Statmenai: 2. Rasa. 3. Arbata. 4. Daktaras.
5. Verpstas. 8. Paštas. 10. Loti.
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Europon Lietusiu kroriitia ROCHDALE
NAUJI INŽINIERIAI

Palaidotas
DĖL SKELBIME IR UŽUOJAUTŲ

„E. Lietuvis“ visų lietuviškųjų organi
zacijų kultūrinius ir visuomeninius skelbi
mus, kaip tai pranešimus apie įvykstančius 
minėjimus, šventes, susirinkimus, ekskur
sijas ir visuomeninio pabūdžio korespon
dencijas spausdina nemokamai.

Tačiau už privataus pobūdžio skelbimus, 
pvz., užuojautas, padėkas, paieškojimus, 
darbo pasiūlymus ir pan. besiskelbiantieji 
(privatūs asmenys ar organizacijos) pri
valo mokėti nustatytą kainą.

Skelbimų kaina už vienoj skilty išsiten
kantį skelbimą iki vieno colio dydžio yra 
vienas svaras. Už daugiau vietos užiman
čius skelbimus mokama atitinkamai dau
giau.

Redakcija

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Grįždami iš kelionės po Europą L. Na
mus aplankė Londone seniau gyvenusi 
dail. M. Stankūnaitė — Stankūnienė su vy
ru iš JAV.

Keletą dienų Londone buvo sustojusi ir 
apsilankė L. Namuose australiečio J. Ma- 
šanausko šeima. Jie taip pat yra gyvenę 
Anglijoje (Coventry) ir čia sukūrę savo 
šeimyną.

SKAUTAI SIUNČIA LINKĖJIMUS

Iš jubiliejinės skautų stovyklos Cleve- 
lande Anglijos skautų atstovai V. Baraus
kaitė ir J. Maslauskas visiems skautams, 
jų draugams ir rėmėjams siunčia geriau
sius linkėjimus.

IŠVYKO DR. V. DONIELA

Ilgesnį laiką Londone pagyvenęs dr. Vy
tautas Daniela rugpiūčio 23 d. išvyko į 
JAV. Dalyvaus PLB seime Vašingtone ir 
santariečių suvažiavime, čia skaitys pa
skatą tema „Autoritarnis ir egalitamis 
mentalitetas“.

Spalio 5 d. dr. V. Doniela kelioms die
noms grįžta į Londoną, iš kur vyks į Bo- 
chumą, V. Vokietijoje. Praleidęs apie 3 
mėnesus studijų rekalais Vokitijoje, grįš 
atgal į Autraliją.

Londono lietuviai, ypač L. Namų gyven
tojai, pamėgo šį Australijos svečią, nes jis 
su visais buvo labai draugiškas ir paslau
gus.

MIRĖ JONAS MATULAITIS

Rugpiūčio 12 d. J. A. V.-se mirė Jonas 
Matulaitis, 64 metų. Liko žmona. Velio
nis buvo kun. Kazimiero Matulaičio 
M. L C., gyvenančio Londone brolis.

LONDONAS
IŠVYKA I NOTTINGHAMĄ

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 už
sirašant.

Išvykstame nuo lietuvių bažnyčios 1 vai. 
■mnMMaaaaHaaaaaaanaMM  ■■hmiib

LIKTU VISUOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugsėjo 1 d.. 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

BRADFORD — rugsėjo 3 d., 12.30 v.
ECCLES — rugsėjo 9 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — rugsėjo 16 d., 11.30 vai.

(Palottine Seselių vienuolyne, Beech
wood, Manchester Rd.)

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 2 d„ 11 
vai., Covent of Mercy, St. John’s Square. 
COVENTRYJE — rugsėjo 9 d„ 12.45 val„ 
St. Elizabeth’s.

„ATOSTOGOS BE LIETUVIŠKOS 
KNYGOS —

ATOSTOGOS BE SAULĖS“

J Jankus — Užkandis, 216 psl. Puikūs 
pasakojimai. £2.00

P. Naujokaitis — Pasisėjau žalią rūtą, 
romanas £1.80

K. P. Celiešius — Ką mes tikime. Tikė
jimo tiesų santrauka £1.80

A. Karvelytė — Ne tie varpai. Lyrika.
0.95

K. Bradūnas — Lietuvių Poezija, 671 
psl. £5.50

B. Brazdžionis — Poezijos Pilnatis, 592
psl. £4.25

J. Aistis — Poezija, 420 psl. £2.75
K. Ališauskas — Kovos dėl Lietuvos

Nepriklausomybės, 490 psl. £5.84
Periodika, žodynai. Rašyti: „DAINO

RA“, Priory Rd., KEW-SURREY. TW9 
EDF.

EKSKURSIJA Į BRADFORDO 
SĄSKRYDI

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 Škotijos 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.

NOTTINQHAMAS
IŠKYLA I 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

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
L. A. S. Nottinghame 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

SMAGIOS DIENOS
Prie Lietuvių Židinio sėkmės ženkle pra

ėjo aštuntoji liet, jaunimo stovykla arba 
vispusiškos atgaivos dienos. Dalyvių — re
kordinis skaičius. Oras — karališkas. Rug
piūčio 11-19 dienos buvo pilnos jaunatviš
ko klegesio, maldos, žaismo, liet, dainos, 
giesmės, žavių išvykų, liet, skaidrių, filmų 
patrauklaus mirgesio.

Po baigminių pamaldų ir oficialios dalies 
visas jaunimas išpildė meninę programą, 
kurią stipriai papildė jaunos viešnios ir 
svečiai iš kitur. Tuo būdu baigmė tapo 
mūsų jaunimo šventė, kurioje dalyvavo 
daug Židinio bičiulių iš visur.

Darbu ir aukomis stovyklą nuoširdžiai 
parėmė eilė mielų talkininkų. Ačiū jiems! 
Pats Židinys nei rūpesčio, nei išlaidų lie
tuviškam reikalui negailėjo. Jungtinės jė
gos įgalino jaunuolius praleisti smagias 
dienas krikščioniškai lietuviškoje dvasio
je.

Jaunuoliai ir tėvai čia pat domėjosi, ar 
galės kitais metais atžalynas Židinio glo
boje poilsiauti? Jaunimo Židinio atsakas 
buvo aiškus: kitais metais jaunimo 
stovykla šičia įvyks irgi antroje rugpiūčio 
savaitėje. O iki tol „tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse“!

S. Ž.

STOKE-ON -TRENT
PADĖKA

Visos likusios šeimos vardu norime iš
reikšti iš širdies gilumos nuolankiai gilią 
padėką.

Norime ištiesti rankas ir priglausti visus 
prie gilaus skausmo sužalotų širdžių, ku
rie vienu ar kitu būdu pareiškė užuojau
tas, paguodė ir kartu apgailestavo mus 
sunkoje nelaimės valandoje.

Norime taip pat pareikšti, kad sunki ir 
skaudi likimo našta lengviau nešama, kai 
ant virpančių pečių kas nors uždeda ran
ką, nubraukia ašarą ar nuoširdžiai pa
spaudžia ranką.

Su gilia pagarba dėkojame Anglijos Lie
tuvių Vadovybei, spaudai, Stoke-on-Trent 
lietuviams, kun. S. Matuliui MIC, P. Du- 

| dėnui, V. Ignaičiams, V. B. Kupsčiams, E. 
j R. Kugrėnams, K. Makūnui, A. Kuzmic
kui, E. P. Jurkšaitytei-Herrington, J. Ka- 

i marauskaitei-Schultze, nes jų pareikšta 
užuojauta ir supratimas buvo didelė para
ma ir paguoda skaudaus sukrėtimo valan
doje.

Benedikta, Vytautas Andruskevičiai ir 
šeima.

DERBY
PADĖKA

Nuoširdus ačiū mūsų prieteliams, kai
mynams ir visiems lietuviams, palydėju- 
siems į amžiną poilsį staigiai ir netikėtai 
mirusią mano žmoną, pareiškusiems tiek 
daug pagarbos mirusiai vainikais ir gėlė
mis, o man pačiam ir augintinei Irutei 
užuojautos.

Taip pat nuoširdus ačiū kun. S. Matuliui 
už gedulingas pamaldas ir palydėjimą mi 
rusios į jos amžino poilsio vietą.

P. Sarapinas ir Irutė.

Paulius Navickas sėkmingai baigė As
ton universitetą, civilinės inžinerijos sky
rių. Universiteto vadovybės pakviestas 
ruoštis daktaratui.

Paulius yra Česlovo ir Elenos (poetės) 
Navickų sūnus, gimęs 1950 m. Rochdaly
je.

Antrasis naujas inžinierius Rochdalyje 
yra Petras Gugas, baigęs to paties univer
siteto produkcijos inžinerijos skyrių. Jis 
taip pat yra gimęs Rochdalyje, 1950 m.

Abu naujieji inžinieriai yra lankę sek
madieninę Manchesterio soc. klubo mokyk
lą, šokę tautinius šokius ir gražiai kalba 
lietuviškai.

Naujiesiems inžinieriams linkime nenu
tolti nuo lietuvių ir lietuviškos veiklos.

IR STUDENTAI

Nijolė Kutkutė gerai išlaikė antrųjų 
metų egzaminus Londono universitete. Po 
metų ji žada sėkmingai baigti universitetą.

Petras Viržintas studijuoja kompiuterius. 
Kitais metais baigs. Tai šaunus lietuvis, 
mėgstąs lietuvišką raštą ir muziką.

VIEŠNIA IŠ VOKIETIJOS

Pas dukrą Danutę 4 mėnesius svečiavosi 
ponia Kumfertienė iš Vokietijos. Pasi
džiaugė vaikaičiais ir aplankė motociklo 
katastrofoje žuvusio sūnaus kapą. Jos kita 
duktė dr. Regina Kumfertaitė ilgą laiką 
buvo E. Lietuvio ir Nidos klubo knygų pla
tintoja Vokietijoje.

V. M.

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.
Paskaitą skaitys kun. A. Geryba. Po ofi

cialios dalies bus šokiai, kuriems gros E. 
Dragūno vadovaujamas orkestras iki 1 
vai. ryto. Baras su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais veiks iki 12val.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
maloniai prašome gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

Pranešimas
DBLS-gos suvažiavime Londone nutarta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rengėjai: DBLS-gos Bradford© skyrius 
ir 

Vyties klubas

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KELIONĖ Į ANGLIJĄ
Per trejetą savaičių skaičiau „Europos 

Lietuvyje“ Vyteniečio atsiminimus iš ke
lionės į Angliją. Ačiū jam už tai. Aš esu 
taip pat iš anų su pirmuoju vyrų trans
portu atvykęs iš Luebecko, 1947 m. ba
landžio mėn. 16 d.

Mūsų kelionė buvo labai panaši ir vy
kome per tą pačią Seedorfo pereinamąją 
stovyklą. Tačiau Cuxhaweno uoste su mu
mis niekas taip nesielgė, kaip aprašo Vy- 
tenietis. Mes nebuvome varomi kaip gy
vuliai, niekas nepanaudojo „bizūnų“, prie
šingai, buvome skaniai pavaišinti uosto 
valgykloje ir po to visi tvarkingai lipome 
į laivą. Transporto palydovas buvo lietu
vis, kuris visus informavo apie laikyseną 
laive ir kelionėje. Mus vežė laivas „EMPI
RE HALBERD“. Pusė laivo buvo užimta 
anglų karių, o antroji pusė vadinamųjų 
D. P. Taip 1947 m. balandžio mėn. 27 d. 
po pusryčių išsikėlėme iš laivo. Anglų mui
tinės tarnautojai buvo pradėję tikrinti 
mūsų atsivežtąjį turtą, bet kai atidarę a. 
Zubavičiaus lagaminą rado kukurūzais 
pasmirdusį karišką katiliuką, daugiau ne
benorėjo žiūrėti į naujųjų ateivių turtus.

A. Gaidelis

Kun. JULIUS STANAITIS
Š. m. rugpiūčio mėn. 4 d. tarnybinėje ke

lionėje staiga mirė evangelikų — liuteronų 
kunigas Julius Stanaitis. Jis buvo pakelyje 
į Salzgitter-Lebenstedtą, kur sekmadienį, 
rugpiūčio 5 d. norėjo laikyti pamaldas 
apylinkės lietuviams evangelikams. Kre- 
ienseno stotyje jį ištiko smegenų paraly
žius. Sanitarinė mašina tuojau nuvežė į 
Gandersheimo ligoninę, kur netrukus ir 
mirė.

Julius Stanaitis buvo gimęs 1903 m. 
gruodžio 2 d. Gaisrių kaime, Marijampo
lės parapijoje. 1925 metais baigė Marijam- 

Kun. J. Stanaičio laidotuvės. Kalba mokyt. Fr. Skėrys, šalia stovi senj. kun. A. Kele
lis, o už jo dekanas Wittmann.

poiės valstybinę Rygiškių Jono gimnaziją. 
1926 ir 1927 metais du semestrus studijavo 
e.’a gelikų teologiją Marburgo a.d. Lahn 
universitete Vokietijoje. 1927 metais stu
dijavo evangelikų teologiją Lietuvos Vy
tauto Didžiojo universitete Kaune. Dėl 
evangelikų-liuteronų kunigų trūkumo Lie
tuvoje, dar nebaigęs studijų, 1928 metais 
ordinuotas kunigu diakonu Kretingos pa
rapijoje, kur dirbo iki 1931 metų. Vėliau 
darbavosi Žvyrių, Jurbarko ir Sudargo pa
rapijose. 1937 metais, išlaikius visus teo
loginius egzaminus, Lietuvos Evangelikų 
Liuteronų Konsistorija jam suteikė pilnas 
kunigo teises. Nuo 1937 iki 1941 m. kuni
gavo Jurbarke.

1941 metais kovo mėn. repatrijavo Vo
kietijon ir dirbo Brandenburgo Konsisto
rijos žinioje. Karo metu pateko į vokiečių 
kariuomenę, kur jam teko išgyventi visas 
karo baisenybes.

Antrajam pasaulinių! karui pasibaigus, 
nuo 1945 iki 1948 metu dirbo įvairiose vo
kiečių parapijose Rytų Vokietijoje. 1948 
metais gegužės mėn. persikėlė į Vakarų 
Vokietiją ir su šeima apsigyveno Hanau/ 
Main lietuvių stovykloje. Čia jis jau įsi
jungė į misienierių eiles, važinėdamas pa
maldų laikyti ir dvasiškai aprūpinti žmo
nes ne tik stovyklose, bet ir privačiai gim
tąja kalba. Vėliau persikėlė į Memminge- 
ną. Nuo 1960 m. gyveno Backnange. Nuo 
1948 metų iki mirties aptarnavo lietuvius 
evangelikus liuteronus ne tik Bavarijoje ir

Pabiros
DRĄSUS VADAS

Ugandos prezidentas Amin’as pareiškė: 
„Aš esu vienintelis vadas pasauly, kuris 
nebijo nei vieno, išskyrus Dievą“. Drąses
nis ir už Hitlerį.

26 BOKALAI
Karštą vasaros popietę Salvation Army 

orkestras koncertavo vienoje Londono 
aikštėje. Užbaigus koncertą, dirigentas 
padėkojo publikai ir pareiškė: „Ačiū už 
įvertinimą. Jei iš jūsų dosnių aukų galė
sim nupirkti 26 bokalus šalto lagerio, bū
sim labai dėkingi." Karštis nugalėjo lab
darybę.

OBELIS IR OBUOLYS
Konduktorė, užsikabinusi ant peties 

krepšį, dalydama bilietus kam į Pumpė
nus, kam į Panevėžį, artinosi prie moters, 
važiuojančios drauge su berniuku.

— Kiek vaikui metų? — paklausė ji mo
tinos.

— Devyneri...
— Kaip tai devyneri? Man jau vienuo

lika! — įsižeidė „vyras“.
Aplinkiniai prapliupo juoktis. Motina 

smarkiai paraudo.
Kelionė atgal buvo lėktuvu. Tėvas su 

gana aukšta dukrele stovėjo eilutėje prie 
lėktuvo.

— Jeigu stiuardesė klaus, kiek tau me
tų, sakyk — vienuolika. Kitaip gali ne
leisti į lėktuvą, arba teks pirkti suaugu
sios bilietą, supranti...

Duktė „supratingai“ linkteli galva.
O kaip dažnai tenka užjausti tėvus be

siskundžiančius:
— Nežinau, kodėl tas mano vaikas pra

dėjo taip meluoti. Visiškai pasitikėti ne
galima... „Tiesa“

Badsn-V/u-i’ttem'c?ig. bet važinėjo ir į ki
tas parapijas. Sulaukęs pensijos amžiaus 
(1963 m. gruodžio 2 d.), jis savo darbo ne- 
nutravkė, nors bu jo silpnos sveikatos, nes 
Vakarų Vokietijoje lietuvių evangelikų ku
nigų .bei trūksta. 1973 m. rugpiūčio mėn. 
4 d., nepavydamas tvankaus ir labai šilto 
oro, vyko pamaldų laikyti į svetimą parapi. 
ją Salzgitter-Lebensstedtą. Pakeliui Die
vas jį pašaukė pas save ir tuomi užbaigė jo 
taip mylimą žemišką tarnybą savo tautie
čiams.

Iškilmingos laidotuvės įvyko rugpiūčio

mėn. 9 d. Baknango miesto kapinėse. Iš ar
timųjų giminių dalyvavo žmona, duktė 
Rūta su vyru, pusbrolis dr. Albertas su vai
kais, Milerių šeimos ir apie du šimtai žmo
nių.

Lietuvių evangelikų-liuteronų vyriausios 
Bažnyčios tarybos pirmininkas senjoras 
kun'gas A. Kelelis pasakė pamokslą lietu
vių kalba. Jis kalbėjo apie ištikimybę Die
vui :r meilę, kurią skleidė kunigas Stanai
tis savo parapijiečiams. Trumpai nušvietė 
jo biografiją Lietuvoje ir jo ištikimybę lie
tuviams e. ngelikams-liuteronams.

Vargonams grojant, karstas išneštas iš 
koplyčios r nuvežtas į amžino poilsio vie
tą. Dekanas Wittmann pašventino duobę ir 
atliks la.c ojimo apeigas. Visi sukalbėjo 
bendrą visų krikščionių malda — Tėve mū
sų...

Prie duobės, atsisveikindami su velioniu 
kalbėjo: kunigas Klotz, Bažnyčios tarėjas 
dr. kunigas Ernst Eberhard, vicesenjoras 
kunigas Juozas Urdzė, lietuvių katalikų 
kapelionas kunigas K. Senkus ir lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos ir Evangelikų jau
nimo ratelio vardu mokytojas Fr. Skėrys.

Kunigo Stanaičio kapą papuošė per 20 
vainikų, sudėtų įvairiausių institucijų, 
draugų ir giminių.

Našlė ir Milerių šeimos pakvietė visus 
laidotuvių dalyvius į Backnango prie
miesčio Steinbach evangelikų parapijos 
salę kavos ir vakarienės.

Fr. Skėrys.

MARGARINAS „ROSIJSKIJ“

Paprastai lietuviškuose laikraščiuose 
biznio skelbimai nespausdinami. Bet „Tie
soje“ pasirodė toks smulkutėmis raidėmis 
paskelbtas fenomenas:

Margarinas „Rosijskij“

Margarino „Rosijskij" sudėtis labai įvai
ri: kokybiški augaliniai riebalai, lydytas 
sviestas, pienas, cukrus, druska.

Tie, kurie mėgsta koldūnus, kimštus py
ragus, pyragaič’us su mėsa, daržovėmis, 
žuvimi, mokės įvertinti margariną „Ro
sijskij“.

Teleprestorgreklama
Sojuzmargarinprom

Prieš 25 melus
„Britanijos Lietuvis“

1948 m. rugpjūčio 26 d.

— K. Barėnas aprašo lietuviškos knygos 
įsigijimo sunkumus, nes Anglijoje trūksta 
knygų platintojų. Šiandien, rodos, platinto
jų užtektų, bet pritrūko pirkėjų.

— Pakartotas aprašymas su nuotrauka 
iš „Daily Herald“, kuris vaizduoja A. Bri- 
maitės ir Jono Tamašausko lietuviškas 
vestuves.

— BALFAS informuoja, kad į Angliją 
išemigravusieji DP, pagal naują JAV įs
tatymą, nustoja teisės keltis į Ameriką.

Lietuviai skautai daugely vietų stei
gia savo būrelius ir plačia veiklą. Sueita į 
kontaktą su anglų skautais.

.Ji
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