f^u^pcs\\
Nr. 40 (1179)

'Lietuvos .5
riaciotwline

1

k biblioteka/

UVIS
Londonas, 1973 m. spalio 2 d.

Kas laimėjo?
Į Jungtines Tautas įstojo paskutinis ant
rojo pasaulinio karo kaltininkas — Vokie
tija. Ne viena, bet dvi Vokietijos, dvi visiš
kai skirtingos valstybės, nors ir kalban
čios ta pačia kalba. Nuo šio momento 193945 metų karo paskutinis aktas yra forma
liai -užbaigtas. Tačiau faktas, kad yra ne
viena, o dvi Vokietijos, rodo, kad po karo
atsiradusios problemos dar nėra išspręstos.
Nekalbant jau apie Rytų-Vakarų skirtin
gus interesus, įsidėmėtina, kad už JT du
rų pasiliko trys buvusios nepriklausomos
valstybės, trys buvę Tautų Sąjungos na
riai — Lietuva, Latvija ir Estija.
Grįžtant prie Vokietijos, reikia pripažin
ti, kad Rytinė Vokietija laimėjo žymiai
daugiau negu Vakarinė.
Pirmiausia pasaulis pripažino Berlyną
kaipo vokiečių sostinę, ko taip labai norė
jo Maskva ir Ryt. Vokietija. Tas pripažini
mas tarsi išlaisvino Ryt. Vokietiją iš poli
tinio narvo, kuriame, Bonai reikalaujant,
laisvasis pasaulis ją iki šiol laikė. Dabar,
Brandt'o Ostpolitikos dėka, visi varžtai yra
nuimti. Pradėjęs nuo sutarčių su Sov. Są
junga ir Lenkija, kancleris Brandt'as išve
dė savo pelene iki šiol laikytąją seserį į
pasaulinės politikos šviesą.
O ką iš tos Ostpolitikos laimėjo Bona?
— Nieko. Net pačiame Berlyne, išskyrus
kai kuriuos susisiekimo palengvinimus, be
veik niekas nepasikeitė. Siena pasiliko kaip
buvusi, ir šaudymas norinčiųjų pro ją pra
smukti nei kiek nesumažėjo.
Įsileisdamos patį aktyviausi Varšuvos
Ibloko narį į J. Tautas, nieko nelaimėjo ir
Vakarų valstybės. Jos gerai žino, kieno pu
sėje atsistos naujasis JT narys. Tad visos
laimėjimų viltys dabar nukrypsta į Žene
vą, į saugumo ir -bendradarbiavimo konfe
renciją. Čia jie bandys išsikovoti nors kiek
tikrosios laisvės ne tik Ryt. Vokietijoje,
bet visoje Sovietų imperijoje. Bandys rei
kalauti, kad Sovietai suprastų žmonių ir
idėjų laisvės sąvokas taip, kaip jas supran
ta laisvasis pasaulis ir J. Tautų Charta.
Bet ar pasiseks? Iš Sovietų spaudos ir
paskutiniosios Brežnevo kalbos Sofijoje
aiškiai matyti, kad jokių laisvėjimų savo
imperijoje jie netoleruos. Dar daugiau —
jie neleis, kad svetimieji kištųsi į jų vidaus
reikalus. Nėra abejonės, kad išsivystys žo
dinė kova. Gal būt, ramybės dėlei bus pa
daryta keletas nereikšmingų popierinių įsi
pareigojimų, bet jų rezultatus jau galima
iš anksto pasakyti. Sotūs ir ramybės iš
troškę Vakarai priims -pasiūlytas sąlygas,
kad galėtų dar keletą metų be rūpesčio pa
gyventi. O konferencijai pasibaigus, vėl
pasirodys spaudoje su dideliais klaustu
kais straipsniai — kas laimėjo?
Lucanus

POGRINDININKAS A. DUBROW‘AS

Vokiečių laikraštis „Bild am Sonntag“
(16. 9. 73) įsidėjo aprašymą ir pasikalbė
jimą su slaptosios sovietinės spaudos re
daktorium Andrėj Dubrowu. Tai yra jau
nas, 1950 m. Maskvoje -gimęs inžinierius,
redagavęs pogrindžio samizdatą „Einamų
jų -įvykių kroniką“. Žydų pagalba jam pa
sisekę sudaryti emigracijos į Izraelį doku
mentus ir kartu su motina išvykti iš Sov.
Sąjungos.
A Dubrowas pasakoja apie slaptai da
romus susirinkimus, policijos sekimą ir ne
išvengiamą areštą ir kalėjimą. Įdomu, kad
pogrindžio veikla esanti persimetusi ir į
kariuomenę. Esą, atėjus laikui, pogrindi
ninkai -galėsią gauti iš kariuomenėj esan
čių draugų pakankamai ginklų ir amuni
cijos. Minėtas vokiečių laikraštis turi įsi
dėjęs ir A. Dubrowo fotografiją.
Atviras A. Dubrowo pasipasakojimas at
rodo šiek tiek nesuprantamas. Arba jis tai
daro todėl, kad pogrindžio veikla galutinai
likviduota ir niekam nebegresia pavojus,
arba jis atlieka uždavinį, skirtą lengvati
kiams suklaidinti.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Štai, mieli lietuviai, praleidome atosto
gas, atšventėme šventes ir grįžome vėl prie
kasdieninių darbų ir rūpesčių.
Grįžus į darbus, tie, kurie manė, kad ir
toliau galės gyventi nerūpestinga atostogų
nuotaika ir juoktis, turėjo smarkiai nusi
vilti. Svetimų jėgų kuriamą ir valdomą pa
saulį jie rado žymiai niūresnį, negu išvyk
dami atostogų.

iki aust} ir tą sugyvenimą remia teroru.
Pagrindinė Rytų-Vakarų sugyvenimo sąly
ga yra, kad jiems suartėjant, demokrati
zacija pačioje Sov. Sąjungoje taip pat sėk
mingai vyktų. Jeigu ne, tai bet koks Vaka
rų suartėjimas su Sovietais gali būti Vaka
rams tragiškai pavojingas. Tai reikštų Va
karų kapituliaciją prieš Sovietus ir tarp
tautinės politikos žaidimas vyktų pagal So
♦ *»
vietų taisykles. O Sovietų tautoms tai bū
Prisipažinsiu, kad ir mano atostoginė tų dar didesnis Kremliaus despotizmo ir
nuotaika išnyko, kaip nebuvusi, kai atver teroro sustiprinimas.“

tęs laikraštį, perskaičiau tokį dalyką:
„Jeigu aš staiga paslaptingai dingsiu ar
būsiu paskelbtas nužudytu, tada nesuklysite tardami, kad -buvau -užmuštas su KGB
sutikimu arba ji pati mane nužudė.“
Šiurpas perėjo per nugarkaulį, tartum
būčiau paskaitęs rusų rašytojo Dostojevs
kio romanus „Nusikaltimas ir bausmė“ ar
„Broliai Karamazovai“. Tačiau anuos šiur
pius žodžius pareiškė šiandieninis žymiau
sias Sovietų rašytojas Solženitsynas, tiktai
šimtmečiu vėliau.

Dr. Sacharovas laišku kreipėsi į JAV
Kongresą, ragindamas JAV politikos vado
vus nepasiduoti Kremliaus šantažui, ap
gaulei ir grasinimams. „Jeigu JAV pasi
duotų“, sako Sacharovas, „tai būtų išdavi
mas tų tūkstančių žmonių, kuriais pripil
dyti Sovietų kalėjimai, mirties stovyklos
ir bepročių namai.“
Beveik tuo pačiu metu Maskvoje buvo
teisiami du žymūs antisovietinio pogrin
džio veikėjai —- Jakiras ir Krasinas. Teis
me, žinoma, jie prisipažino veikę prieš So
*«•
vietų režimą. Bet Jakiras spėjo pranešti
Beveik tuo pačiu metu Sovietų žymiau savo pogrindžio draugams: „Ką bepasaky
sias ir pasaulyje žinomiausias mokslinin čiau KGB kankinamas, netikėkite — tai
kas dr. A. Sacharovas savo mažame dviejų būsiu ne aš...“
♦*»
kambarių bute Maskvoje sukvietė Vakarų
spaudos atstovus ir štai, ką jiems pasakė:
Visa tai įvyko ir pasklido plačiame pa
„Labai klaidinga ieškoti glaudaus sugy saulyje poros savaičių laikotarpyje. Ar tai
venimo su kaimynu, kuris apsiginklavęs yra rusų pogrindžio vadų signalas iš anks-

VEIDMAINIŠKA POLITIKA

Norvegų laikraštis „Aftenposten“ iš
spausdino ruso rašytojo Solženitsyno kal
tinimą Vakarams. Jis sako, kad Vakarai,
pataikaudami sovietinei priespaudai daro
klaidas ne todėl, kad sunku jas pamatyti,
bet todėl, kad jiems tai yra patogiau. Jis
pavyzdžiais nurodo, kaip Vakarų valsty
bės protestuoja prieš smurtą silpnesniuose
kraštuose, bet užmerkia akis prieš Sov. Są
jungoj vykdomus persekiojimus. Čia jis
prisimena Wilsono patarimą čekams ir
Australijos ‘bei N. Zelandijos protestus dėl
Prancūzijos atominių bombų. „Vakariečiai
veidmainiauja: jie protestuoja, kai nėra
pavojaus, kai žino, kad neužerzins kairių
jų sluoksnių, bet tyli, kai protestą reikia
nukreipti į stipriųjų pusę“. Jis įspėja Va
karus: „Kas šiandien dedasi Sov. Sąjungo
je, tas rytoj gali dėtis visame pasaulyje.
Vakarai turėtų įsigilinti į esamą padėtį,
bet jiems sunku, nes jie to nenori“.
Baigdamas Solženitsynas įspėja: „Tikra
sis taikos ‘gynėjas yra ne tas, kuris tikisi
geros valios iš persekiotojų, bet tas, kuris
reikalauja teisybės persekiojamiems“. To
kiu žmogumi jis laiko dr. Sacharovą, kurį
tame pačiame straipsnyje siūlo kandidatu
Nobelio taikos premijai.
NESUTARIMAI DĖL TIKYBOS

Izraelio vyr. rabinas Goren turėjo pasi
tarimus Londone su kard. Heenan ir Can
terbury arkivyskupu dėl krikščionių mi
sijų Izraely. Goren skundžiasi, kad krikš
čionys bando žydus atvesti į savo tikėji
mą. Tas labiausiai palietęs neturtingas iš
Sov. Rusijos imigravusias šeimas, kurių
viena pusė nėra žydai. Tokių šeimų esą
apie 1.500. Esą krikščionių misininkai
jiems siūlo darbą Kanadoje ir kitur. Žy
dai taip pat esą įsteigę misijų centrą
krikščionims atversti, bet imigrantai iki
šiol juo nesidomėję.

KATALIKŲ KONGRESAS

„Middleton & Blackley Guardian“
(rugsėjo 7 d.) rašo, kad Lietuvoje įvyko
Katalikų Taikos Kongresas. Jame dalyva
vęs Ma-nchesterio miesto tarybos narys
Bill Risby. Tai buvęs pirmas tos rūšies
susirinkimas už geležinės uždangos.
Kongreso dalyviai buvę pakviesti apsi
lankyti ir Varšuvoje.

Mirus EVAI BRITAIN,
skyriaus nariui
J. STARKEVIČIUI reiškiame
gilią užuojautą.
Gloucesterio ir Stroudo
DBLS Skyriaus Valdyba

VERGŲ STOVYKLA TELEVIZIJOJE

Britų BBC televizija pasigamino pagal
Solženitsyno novelę filmą, pavadintą „The
Love Girl and Innocent“. Joje vaizduoja
ma darbo stovykla ir jos gyventojai Sibi
re. Tarp kitų kalinių minima ir viena lie
tuviška pavardė — Baltrušaitis. Nors fil
mas darytas nuo karo metų likusiuose ap
leistuose aviacijos barakuose, bet stovyk
los vaizdas gana Įtikinantis. Tik kalinių
šilti rūbai, ypač žieminės kepurės, nesuda
rė šaltį kenčiančių vaizdo.
Anot vieno kritiko, filmas buvo toks
realus, kad žiūrėdamas pradėjai jaustis
stovykloje stebįs anų nelaimingųjų gyve
nimą.
Filmas vaizduoja pirmus pokario metus,
kai į stovyklas buvo renkami „fašistiniai
šunys“, kovose dalyvavę kariai, moterys ir
kriminalistai. Paskutiniųjų santykiai su
politiniais kaliniais ypačiai vykusiai išryš
kinti. Gerai pavaizduotas ir privilegijuotų

jų luomas: komendantas, gydytojas, darbų
vedėjai. Iki graudumo įtikinančios kalinių
transporto scenos.
Vis dėlto šitame vergų pragare žmonės
pasilieka žmonėmis. Tarp jų išsivysto
draugystė ir meilė. Ir šitame filme, tarsi
sausoje dykumoje, pražydo meilė tarp bu
vusio raud. armijos karininko ir jaunos
kalinės. Tos meilės, kuriai nėra nė ma
žiausių sąlygų suklestėti, tragedija dar la
biau paryškino pasmerktųjų vergų dvasi
nes ir fizines kančias.
Gražiai šį filmą charakterizuoja TV kri
tikas Peter Knight sakydamas: „Nors vai
dinimas buvo parašytas kaip širdies
šauksmas prieš nežmoniškumą, bet jis ne.
virto propaganda. Stebint filmą atrodo,
kad Solženitsynas šaukia — štai, kaip
yra! Ar jūs galite žiūrėti ir leisti, kad to
kie dalykai dėtųsi pasaulyje“.
PRAŠO GELBĖTI TĖVĄ

Leopold Trepper karo metu buvo išgar
sėjęs rusų agentas. Jo vadovaujama šnipu
grupė „Raudonasis orkestras“, kaip yra išsireiškę vokiečiai, jiems padariusi daugiau
nuostolio, negu Stalingrado mūšiai. Sugrį
žęs po karo į Rusiją, Trepper‘is buvo Sta
lino įsakymu areštuotas. Po Stalino mir
ties jam buvo leista persikelti į gimtąją
Lenkiją. Pradėjus persekioti žydus, jis ir
čia buvo suimtas, nes pareiškė norą emi
gruoti į Izraelį, šiuo metu L. Trepper esąs
ligoninėje, kur jo laukianti neišvengiama
mirtis. Trepper'io sūnus Kopenhagoje krei
pėsi į pasaulio viešąją opiniją, kad padėtų
išgelbėti jo tėvą.
NAUJAS PASIŪLYMAS

Airijos reikalai jau visiems įkyrėjo, ly
giai kaip įkyrėjo ir nebedaro įspūdžio ap
rašymai apie naujas bombas ar „letterbombs“. Visi bandymai išspręsti šiauri
nės Airijos problemą iki šiol nepasisekė.
To pasaulio kampelio reikalai ir proble
mos taip yra susipainioję, kad norint juos
išpainioti, geriausiai būtų perkirpti ir
pradėti megzti iš naujo.
Žurnalistas Peter Simple bando į Airijos
reikalus pažiūrėti iš linksmesnės pusės.
Pirmiausia jis bando apibūdinti pietinės
Airijos nepriklausomybę. Jis klausia, ar
galima laisvu vadinti ‘kraštą, kuris neturi
savo pinigų, nekalba savo kalba, laisvai
keliauja ir gyvena-kitame krašte, kur jis
turi teisę net rinkti parlamentą. Anot jo,
idėja apie romantišką nepriklausomą, galų
kalbą vartojantį kraštą, kuris norėtų būti
atsparos tvirtove prieš morališkai nusilpu
sį modemišką pasaulį, vargu bus kada
nors įgyvendinta.
Vienintelis būdas beveik utopiškai nepri
klausomybei pasiekti esąs Airijos Socialis
tinės Respublikos įsteigimas... Tada ji pa
sidarytų dalis padidėjusios Rusijos komu
nistų imperijos, prie kurios vėliau prisi
jungtų Anglijos, Škotijos ir Valijos socia
listinės respublikos. Isle of Man ir Corn
wall pasidarytų autonomiškais regionais...
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to suplanuotam evoliuciniam (o gal ir re
voliuciniam) perversmui Sovietuose?
Dr. Sacharovas neigia vakariečių spėlio
jimus, kad Sovietuose esąs gerai suorgani
zuotas, pastovus pogrindis. Jo teigimu,
esančios tik paskiros mažesnės ar didesnės
žmonių grupės, o ir jų svarbiausias uždavi
nys esąs padėti tik politinių kalinių šei
moms.
Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai mums, lie
tuviams, visi šie įvykiai galėtų reikšti tik
tai, kad buvo dar vienas mėginimas pasi
priešinti, dar vienas nevilties šauksmas ir
dar viena teroro banga, tą šauksmą nutildžiusi.
»*»

Sovietuose Solženitsynas ir Sacharovas
yra laisvosios žmogaus dvasios milžinai.
Sunku įsivaizduoti, kad juodviejų lyg ir
sutartinis viešumoje pasirodymas nebūtų
turėjęs jokio tikslo ir buvęs iš anksto ap
galvotas. Dr. Sacharovas kreipėsi tiesiog į
Vakarų vadovaujančius politikus. Jis krei
pėsi dramatiškai ir heroiškai, tikėdamasis
sukrėsti Vakarų sąžinę ir širdis. Nėra abe
jonės, kad jis taikė Į Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konferenciją Ženevoje,
kuri jau prasidėjo ir tęsis gal daugiau, kaip
pusę metų.
Ar Sacharovo ir Solženitsyno maištingas
prieš Kremlių įspėjimas Vakarams paveiks
konferencijos eigą ir jos išdavas?
Vakarų Europos politikai tuo tarpu, at
rodo, laikosi tos pačios nuomonės, kaip ir
Helsinkyje — geležinė uždanga turi būti
sulydyta ir žmogus išlaisvintas. Reikia tad
tikėtis, kad konferencijos metu jų nuomo
nė nepasikeis ir geležinė uždanga nepaliks
kabėti, ‘kur kabėjusi. Bet galėtų atsitikti ir
kitaip, kai Sovietai pradės siūlyti milijar
dinius biznius su milijoniniais pelnais. To
kiais atvejais labai dažnai žmogus užmirš
tamas.
Amerikos pozicija ir toliau lieka neaiš
ki. Prezidentas Nixonas ir dr. Klssingeris
yra apsėsti minties (o gal net raganų už

burti), kad Nixono prezidentavimas turi
būti apvainikuotas visos Europos (Rytų ir
Vakarų) apjungimu ir amžina taika pa
saulyje.
Kaip keista ir gal juokinga (jeigu ne
būtų taip ‘skaudu), kad prieš trisdešimt
metų kitas JAV prezidentas Rooseveltas
turėjo tokias pat ambicijas ir tikslus. Bet
užuot Europą apjungęs, jis ją padalijo į
Rytus ir Vakarus. „Amžinosios taikos“ žai
dimas nėra naujas išradimas. Vartydami
pasaulio istorijos lapus, tų „amžinųjų tai
kų“ rasime ‘gana daug.
Dabar dr. Kissingeris jau pradėjo puo
selėti naują idėją, kad krašto vidaus (šiuo
atveju Sovietų) santvarka neturėtų įtai
goti tarptautinių reikalų, jeigu jie svarsto
mi pasauliniu mastu. Atseit, ar Sovietų
Sąjungoje būtų demokratija ar pasiliktų ti
ronija, pasaulis ir valstybių santykiai nuo
to neturėtų pasikeisti.
Tokia mintis yra įžūli nesąmonė ir pro
tingasis dr. Kissingeris tai puikiai turėtų
žinoti. Tad ar jis mėgina prisigerinti So
vietams tos „amžinosios pasaulio taikos“
ir Europos apjungimo vardu? Bijau, kad
šitaip galvojant, išeis ne apjungimas, bet
Vakarų pasaulio prie Rytų prisijungimas.
Tuo atveju Nixonas būtų pralenkęs ir Rooseveltą ir galėtų užsidėti „pasaulio vieny
tojo“ vainiką Kremliuje.
Kaip ‘bus iš tikrųjų — pamatysime. Bet
šiuo metu ‘būtų labai pravartu, kad Vaka
rų Europos atstovai išmoktų ir gerai įsisą
monintų Sacharovo žodžius ir kad prisi
mintų Lenino pasakymą, jog Sovietų Są
junga galinti sudarinėti sutartis ir su pa
čiu velniu, bet jas vykdyti tik tada, jei So
vietų Sąjungai naudinga.

Per penkiasdešimt metų Kremlius nie
kada neprasižengė šitam Lenino nuosta
tui. Deja, nei Nixonas, nei dr. Kissingeris
neturi priemonių šiam Lenino nuostatui
pakeisti.
Iki pasimatymo.
Stasys Kuzminskas

Septynios DIENOS
— Naujasis Švedijos karalius, mirusiojo
Gustavo vaikaitis, vadinsis Carl XVI Gus
tav. Karūnacijos apeigos Švedijoje nebe
vykdomos.
— Vokietijos kancleris W. Brandt atsi
sakė sudaryti koaliciją su komunistais.
— Penki Sovietų mokslininkai vėl pa
skelbė, kad valdžia neturi teisės varžyti
asmenų laisvės. Jų protesto pasirodymas
nustebino KGB.
— D. Britanijos eksportas į Japoniją pa
didėjo 58%.
— Essexe pasirodę apie 45 jugoslavų el
getos, kurie rodė anglų kalba rašytus „pa
žymėjimus“ ir prašė išmaldos. Jie atvyko
specialiai elgetauti.
— Sąryšy su Čilės vyriausybės, nuverti
mu, Londone įvyko didelės marksistų ir
socialistų demonstracijos. Hyde Parke kal
bėjo darbiečių parlamento atstovė Judith
Hart.
— Čilėje areštuota 7-10.000 kairiojo
sparno aktyvistų. Jie laikomi futbolo sta
dione ir jo pastatuose.
— Rusai išrado pagerintą būdą tarpkontinentalinėms raketoms iššauti.
— Britų liberalų partijos vadas Jeremy
Thorpe savo konferencijoj pareiškė, kad
per ateinančius rinkimus tikisi laimėti at
stovų daugumą. Dabar jie turi parlamente
10 narių.
— Brežnevas, kalbėdamas Bulgarijoje,
įspėjo, kad Rusija nepasiduos Vakarų
spaudimui dėl „dissidentų“ persekiojimų ir
jų siūlomos asmens ir žodžio laisvės siste
mos.
— Maskvoje nutarta šaukti viso pasau
lio komunistų kongresą.
— Suomiai atsisakė pasirašyti numatytą
prekybos aktą su E. Bendruomenės kraš
tais. Manoma, kad jie tai padarė Maskvos
spaudžiami.
— Anglijos vyriausybė pripažino naująjį
Čilės režimą.
— JAV senatas kreipėsi į prezidentą Nixoną, kad darytų žygių intelektualų per
sekiojimui S. Sąjungoje sustabdyti.
— Kubos atstovas J. Tautose apkaltino
JAV už perversmą Čilėje.
— žmogaus teisių organizacijos Amnes
ty International pirmininkas S. Macbride
vyksta į Maskvą tartis dėl „dissidentų“
persekiojimo.
— Inturisto Leningrado skyriaus direk
torius Viktoras Sorohin’as nubaustas 15
metų sunkaus darbo už kyšių ėmimą.
— Britų spauda nurodo, kad JAV ir So
vietų atstovai tariasi dėl TU-144 ir Boeing
747 lėktuvų apsikeitimo. Tai būtų naujas
smūgis Concorde programai.
— Rytų ir Vakarų Vokietijos priimtos į
J. Tautas kaip dvi atskiros valstybės.
— Jordano karalius paleido visus politi
nius kalinius ir pasižadėjo leisti Palestinos
sukilėliams grįžti į Jordaną.
— Britų ministeris pirmininkas Heath

pranešė, kad jeigu š. Airijos politiniai va
dovai iki kovo mėnesio nesusitars dėl sa
vivaldos, tai š. Airija bus prijungta prie
Anglijos.
— Sovietų ambasadorius Lunkovas, su
grįžęs iš Maskvos, aplankė britų užs. reik,
ministerį Sir Douglas-Home. Buvęs palies
tas ir „dissidentų“ klausimas.
— Vokietis, prof. R. Darrendorf paskirtas
žinomos London School of Economics di
rektorium.
— Iki šiol jau 31.000 Sovietų žydų atvy
ko į Izraelį.
— JAV kongresas vis labiau priešinasi
Nixono pateiktam įstatymo projektui sunormuoti prekybos santykius su Sov. Są
junga. Pagrindinė priežastis — žydų per
sekiojimas.
— Prancūzijos bankai taip pat pakėlė
palūkanas už kreditus iki 11%.
— Concorde supersonic lėktuvas pirmą
kartą apsilankė JAV Dalas aerodrome.
— Europos parlamentas nutarė papeikti
Europos komisiją ir ministerių tarybą už
sviesto pardavimą Sov. Sąjungai.
— Sovietų profesorius Ryženko istorijos
žurnale paskelbė, kad nežiūrint visokių
atolydžių, revoliucinė marksizmo politika
lieka nepasikeitusi.
— Prof. Kašin Ženevoje pranešė, kad vi
sose Sov. Sąjungos mokyklose anglų kalba
bus pati pirmoji užsienio kalba.
— „Frankfurter AUgemeine Zeitung“ 17.
9. 73 įsidėjo plačius Sacharovo pareiški
mus, kuriuose -minimas ir Simo Kudirkos
vardas.
— Naujai paskirtas Londono anglikonu
vyskupas dr. G. Ellison pareiškė, kad baž
nyčia tebegyvena viduramžių palikimu.
— Sov. Sąjunga ir R Vokietija nutraukė
diplomatinius santykius su Čile.
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Povilas ir Petronėlė MILERĮAI
Kas iš mūsų, toliau nuo JAV gyvenančių,
žino ką nors apie Petronėlę ir Povilą Mile
rius? Tur būt, arba niekas, arba labai ir
labai retas kas. Tie abu tautiečiai plačiai
reiškėsi JAV lietuvių gyvenime, ir ten jie
buvo reikšmingi žmonės, jų įnašas į lietu
vių veiklą buvo svarus. Vadinas, jų veik
los faktai yra dalis JAV lietuvių veiklos
istorijos.
Abu Mileriai jau yra mirę, o kad jų veik
los pėdsakai neišnyktų, M. Gudelis para
šė knygą Povilas Mileris — biografijos
bruožai (išleido Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugija 1973 m., 232 puslapiai, kai
na 3 dol.).
Kaip knygos pavadinimas rodo, tai yra
Povilo Milerio biografija. Jos, tur būt, ne
turėtume, jei ne Petronėlės Milerienės su
manymas parūpinti savo vyrui knyginį
paminklą. Ji paliko pinigų, kad tokia kny
ga būtų parašyta ir išleista, tą mintį ji kė
lė, kol dar buvo gyva, ir šį darbą pasiėmęs
vykdyti M. Gudelis užsirašė ir iš jos atsi
minimų, taip pat ir iš kitų velionį pažino
jusių. Kadangi ir pačios Milerienės vaid
muo lietuviškoje veikloje yra buvęs itin
reikšmingas, tai knygoje ir apie ją užtin
kame nemaža duomenų.
Mileriai nuo pat savo jaunystės buvo de
mokratinės srovės socialistai, Povilas —
vienas „Naujienų“ steigėjų ir pirmųjų tą
laikraštį leidusios bendrovės direktorių.
Rūpesčiai „Naujienomis“ buvo tik viena
jo veiklos sričių. Po pirmojo pasaulinio ka
ro jis su draugais įsitraukė į spaudos ben
drovę „Aušrą“ ('bendrovė, kuri vertėsi lie
tuviškų knygų platinimu, turėjo likviduo
tis, kai JAV palietė depresija). Nuo 1937
m. iki mirties (Pov. Mileris gimė 1890 m.,
atvažiavo į JAV 1909 m., mirė 1966 m.)
dirbo socialistuose, o kai jie suskilo į ko
munistus ir demokratus, jis buvo vienas
šulų, kurie energingai rėmė ir gynė demo
kratinę srovę. Jis rūpinosi čikagiške Lietu
vių auditorija. Kai po antrojo pasaulinio
karo pradėta rūpintis lietuviais pabėgė
liais, Mileriai iš savo sutaupų sudarė ne
maža siuntinių ir daugeliui dokumentus
įvažiuoti į JAV. Reikia pasakyti, kad abu
Mileriai buvo tokio tipo lietuviai, kurie
neturėjo didelių, riebias pajamas duodan
čių biznių (žmona dirbo siuvykloje), bet
taip pat nežinojo, ką reiškia prabangoje
gyventi. Tai idealistinio tipo žmonės, ati
davę širdį lietuvių visuomenės reikalams
ir net savo sutaupąs palikę visuomenei.
Du dalykai Milerius labiausiai traukė —
daina ir teatras. Mileris, paprastas žemai
tiško kaimo bernelis, turėjęs eiti kitiems
■bernauti, nutarė važiuoti į Ameriką, bet
užkliuvo iš pradžių metus Prūsuose pas
ūkininką, o paskui pustrečių metų Škoti
jos kasyklose. Jei jis padainuodavo ir savo
Žemaitijoje, tai Škotijoje buvo įtrauktas į
chorą, o paskui Amerikoje jau jis buvo ne
pamainomas choristas. Kai vedė, abu su
žmona dainavo choruose.
Kita abiejų Milerių mėgiama visuomeninio-kultūrinio darbo sritis buvo teatras,
vaidinimai. Mileris, gabus organizatorius,
daugiausia rūpinosi vaidinimų paruošimu
— sale, orkestru, skelbimais, atskaitomybe.
Vaidinti jam nesisekė taip, kaip jo žmonai.
Jos teatrinė veikla yra viena Amerikos lie
tuvių teatro viršūnių. Įsitraukusi į vaidy
bą 1913 m., kai gerai suvaidino savo vaid
menį „Parduotoje meilėje“, ji buvo labai
vertinama ir dirbo su įvairiais režisieriais.
Pirmasis žymesnis jos skatintojas ir vai

Jonas Gailius

Moteriške, kur tie, kurie tave
kaltino?

Ištisą popietę beprasmiai vaikš
tinėjo miesto gatvėmis, ir namo
grįžo dar labiau pavargęs. Matė
daugybę veidų, besišypsančių ir su
sikrimtusių; sutiko jaunų ir senų
porų, nuoširdžiai besikalbančių ir
atkakliai tylinčių; girdėjo jaunų
lūpų švelnius kuždesis ir įžūlius
priekaištus, — ir niekaip nerado
atsako į kankinantį klausimą.
Ypatingai įstrigo atmintin jau
nutis veidas, nulindęs ir abuojas,
juodu puslankiu išbrėžti antakiai
ir tartum garuojančiu krauju pa
teptos lupos. Svarbiausia: viena ji
vaikščiojo, šita mergaitė, ir kažin
ko lukuriavo. O kai ėjo pro šalį, —
ji mėgino šypsotis ir minkštu balsu
tarė:
— Ir jus, tur but, nuobodžiauja
te...
Nieko jai neatsakė, tik susigūžė
šviesiame lietpaltyje, nes pajuto,
kad jo svarstymai dar labiau raiz
gėsi.
Neliko kas daugiau veikti, kaip,
grįžus į namus, čiupti seną knygą
ir abejingai sklaidyti.
Tačiau greitai abuojumas pradė
jo tirpti, smalsumas šakotis, ir jam
pasirodė, jog senosios knygos pa
sakojime gludi nesurastas atsakas.
Senoje knygoje buvo rašoma —

dybinio talento vertintojas buvo B. Lauce
vičius, pats rašęs veikalus scenai. Ji vaidi
no daugelyje veikalų ir vis pačius žymiau
sius vaidmenis. Dar ji, pasirodo, tebevai
dindavo ir 1954 m., ir vaidmenis jai pa
rinkdavo ir ją kaip vaidintoją vertino ir
brangino ne tik teatrą lankiusi lietuviška
visuomenė, ibet ir tokie režisieriai, kaip
Unė Babickaitė, Stasys Pilka, Antanas Va
nagaitis, Juozas Vaičkus, Kleopas Jurgelio
nis.
Kai Amerikos lietuvių teatro istorija nė
ra išleista, nors jai parašyti medžiaga bu
vo renkama, tai šios knygos puslapiai apie
vaidinimus ir vaidintojus ir Milerių vaid
menį juose yra lyg ir nuotrupos tos srities
istorijos. Malonios nuotrupos, nes jos rodo,
kas tuo teatru gyveno, rūpinosi, kas vaidi
no, kas žymesnius vaidmenis turėjo, kas
režisavo, O kai su kai kuriais vaidinimais
iš Čikagos būdavo pavažiuojama ir į kitas
lietuvių kolonijas, tai anų režisierių ir vai
dintojų veikla apėmė platesnius plotus ne
gu vienas miestas siekia.
Milerių gyvenimo duomenys būtų, žino
ma, tik biografijos dviejų lietuvių emigran
tų, kokių buvo tūkstančai, ypač jaunystės
metais. Bet kai jie įsijungė į lietuvišką
veiklą, juos tai išskyrė iš daugelio tūkstan
čių. Nuo to laiko jų biografijoms skirtoji
knyga padeda atskleisti lietuviško judėji
mo Amerikoje tirštus puslapius.
K. Abr.

Ne visai taip
„Tablet“ apie Lietuvos vyskupus

Sąryšyje su naujų vyskupų Krikščiūno
ir Pletkaus paskyrimu ir Pavilonio perkė
limu į Kauną, „The Tablet“ (rugsėjo 15 d.)
įsidėjo K. M. Smogorzewskio straipsnį, pa
vadintą „The Church in Lithuania“.
Autorius pastebimai stengėsi teisingai
rašyti lietuviškus vardus ir pateikti isto
rines žinias, bet ne visur jam tatai pasise
kė. Blogiausiai jam išėjo su buvusiais Lie
tuvos vyskupais. Savo straipsnyje Smogorzewski‘s rašo, kad iš penkių 1939 m. rezi
davusių vyskupų, keturi buvę įkalinti ir
ištremti. Tik vienam A. Karosui pavykę
išvengti deportacijos, nes jis 1947 m. pasi
miręs. Ištremtieji vyskupai buvę: metro
politas J. Skvireckas, T. Matulionis, V. Borisevičius ir K. Paltarokas. Vėliau visi ke
turi vyskupai (po Stalino mirties) buvę
sugrąžinti į Lietuvą, bet tiktai vienam K.
Paltarokui buvę leista eiti pareigas.
Šitoks teigimas yra klaidinantis, nes
arkiv. Skvireckas negalėjo būti ištremtas,
o vysk. Paltarokas nebuvo ištremtas. Tas
pats žurnalas, berods, yra skelbęs žinią ir
apie arkiv. Skvirecko mirtį Austrijoje.
Tad savaime aišku, kad jis negalėjo būti
Lietuvoje.
Sprendžiant iš autoriaus kai kurių nu
rodytų šaltinių (pvz. Osservatore Roma
no), atrodytų, kad jis naudojosi patikimo
mis žiniomis. Nejaugi mūsų atitinkamos
įstaigos būtų vėl kur nors nedovanotinai
suklydusios, kaip suklydo 1943 metais po
piežiui siųsto prašymo autoriai, bent tri
mis šimtais metų nukeldami Konstancos
susirinkimą. Tą prašymą buvo pasirašę
vysk. V. Brizgys, gen. St. Raštikis, prof. J.
Ambrazevičius ir prof. J. Gravrokas (Ai-

Mėlyno ežero pakrantėje krykš
čia smulkutė mergaitė. Rankioja
sraigių kiautelius, įdeda į juos po
mažutį gėlės žiedą ir paleidžia pluduriuoti.
Už tankių citrinos krūmų baltuo
ja plati palapinė, šalia kurios ant
margaspalvio žolynų kilimo sėdi
moteris, varsto žvilgančius karolius
ir dainuoja.
Saulė nusileidžia. Mažoji mergai
tė baugščiai apsidairo ir kaip
paukštytė sprunka prie motinos.
Alyvų kalno pašlaite netvirtais
žingsniais kuduliuoja Rachelė. Jos
ilgi plaukai sutaršyti, paakyje —
tamsi mėlynė, o smulkutės baltos
rankos spaudžia perplėštus rūbus
prie krutinės.
Sustoja. Tamsių akių žvilgsniu
žvilgteri į ramiai tyvuliuojantį eže
rą, giliai atsidusta ir pradeda rau
doti.
Rachelė stovi kaip suakmenėjusi.
Vidaus įtampos kurstoma rauda iš
semia senkančias jėgas, ir kaip me
džio lapas krenta ant žemės. Smul
kus pečiai krūpčioja, palaidi plau
kai banguoja, rankų pirštai įsitve
ria apdulkėjusių žolių.
Prie palapinės išauga didelis se
nos moters šešėlis. Pradžioje ati
džiai klausosi skaudaus raudojimo,
paskum prieina artyn, pasilenkusi
apžiūri mergaitę, ir užlaužia ran
kas.
— Palaidūne! —kaip griausmas
trenkia švokščiąs moters balsas. —
Valkata!.. Mano namų gėda!..
— Mama! — aikteli Rachelė. —
Priglausk mane!..
— šalin iš mano akių, pasileidė
le ! — ištiesia sausas rankas mote
ris, o Rachelė liaunais pirštukais
užsidengia akis tartum nuo smūgio.
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Suomė prisimena Lietuvą
Žemiau pateikiame pluoštą gražių prisi
minimų apie Lietuvą, kurių autorė Armi
Klementti yra žmona žymaus Suomijos
chorvedžio Heikki Klementti (1876-1953),
dirigavusio Suomijos chorui „Suomen Lau
lu“ (Suomijos Daina) Valstybės Teatre
1924 m. Jos prisiminimus įdėįo Helsinkio
žurnalas „Uusi Maailma“ savo š. m. rugpiūčio 1 d. laidoje. Eltos korespondentas
Helsinkyje ta proga rašo: „Esu tikras, kad
Uusi Maailma (Naujas Pasaulis), atspaus
dindamas atsiminimus kaip tik šiuo mo
mentu, norėjo pabrėžti savo simpatijas
lietuviams“.
1924 m. maišytas choras „Suomen Laulu“ gastroliavo su koncertais Lietuvoje.
Mano atmintyje ypatingai liko gyvas vie-

. MIRĖ „TAUTŲ KAPINYNO“ AUTORĖ

Liepos pradžioje Švedijoje mirė H. Taut
vaišienė „Tautų kapinynas Sibiro tundro
je“ autorė. Kaip žinoma, šita jos knyga
(5.000 egz.) vaizduoja Sibiro tremtinių gy
venimą su visais jo žiaurumais ir perse
kiojimais. Išversta ir į anglų kalbą.
H. Tautvaišienės tėvas buvo švedų kil
mės, atsikraustęs į Lietuvą dar carų lai
kais ir apsigyvenęs Mažeikiuose. Jo duktė
jau buvo tikra lietuvaitė, ištekėjusi už
valsčiaus sekretoriaus Tautvaišo.
1941 m. Tautvaišos buvo ištremti, žmona
buvo apgyvendinta jakutų srityje prie Le
nos upės. Ten buvo dar apie 50 lietuvių.
Jų tarpe buv. Marijampolės direktorius
Daniliauskas su žmona ir Ž. Ū. akademijos
rektorius prof. Vilkaitis su žmona. Prof.
Vilkaitis toje stovykloje 1943 m. ir mirė
(žmona mirė kiek vėliau, JakutSko ligo
ninėje).
H.. Tautvaišienė bandė iš tos pragariš
kos stovyklos pabėgti, bet buvo pagauta
ir nuteista 25 metams. Kadangi jos tėvas
nebuvo atsisakęs Švedijos pilietybės, tai
po ilgo laiko, Švedijos vyriausybei pade
dant, jai pavyko išsilaisvinti ir atvykti
Švedijon.
Patekusi į laisvąjį pasaulį, H. Tautvai
šienė pasiryžo tremtinių kančias papasa
koti plačiajam pasauliui. Tokiu būdu, K.
Bieliniui padedant, atsirado „Tautų kapi
nynas“, kuris lietuvių grobstyte buvo iš
grobstytas.
Daug vargo ir kančios patyrusi moteris
sugrįžo amžinajam poilsiui į žemę, iš ku
rios jos tėvas buvo atkeliavęs.

dai, Nr. 6, 1973, psl. 248). Turint galvoje,
kad „The Tablet“ yra plačiai naudojamas
informacijai, neteisingos apie mūsų vysku
pus žinios turėtų būti atitaisytos.
Įdomią smulkmeną K. M. Smogorzewski‘s pateikia apie mons. Steponavičiaus
paskyrimą Panevėžio ir Vilniaus vyskupu.
Greit po to jis buvęs paskelbtas Vilniuje
nereikalingas, nes nei Maskva, nei Lietu
vos valdžia nenorėję turėti vyskupo Lietu
vos sostinėje. Nors rusų ortodoksų vysku
pas ten reziduojąs.
Smulkmeniškai aprašęs visus religinius
įvykius Lietuvoje, autorius gale vėl pa
klysta, paskelbdamas, kad naujuoju reli
gijos reikalų komisaru esąs paskirtas Jus
tas Rugienius.
Bltm.

— Sakiau: sėdėk namuose ir gerų
mergaičių pavyzdžiu skaityk Rašto
žodžius, bet tu neklausai! Tuoj visi
žmonės ant namų stogų kalbės apie
senojo Izraelio garbingos atžalos
Rebekos dukrą palaidūnę. Musų tė
vų amžino, vienintelio Dievo vardu
sakau tau...
— Neištark Dievą gundančių žo
džių, Rebeka! — staiga tarp moti
nos ir dukters atsistoja žilagalvis
senis. — Nenorėk nusidėti Jehovai
labiau, nei šis kūdikis, nes matau,
kad tavo meilė — sudužusių kank
lių žvangėjimas. Pirma, negu ką
nors pasakysi, paklausyk senojo tė
vo žodžių. Ne Rašte juos išskaičiau,
— pats mačiau ir girdėjau...
Rebeka nori kažin ką pasakyti,
bet senojo tėvo rūsčios akys nuplieskia ją žaibu, žvilgteli į rau
dančią Rachelę ir piktai sugniau
žia kumštis. Senis gi pakelia į dan
gų rankas ir taria:
— Mano Mokytojau, vedžiojęs
mane Genezareto ežero pakrantė
mis ir mokęs meilės bei gailestin
gumo! šventasis Rabi, dėl savo
mokslo numiręs ant kryžiaus! Pa
dėk, kad mano žodžiai skambėtų
kaip Dovydo arfa!..
Paskum sukumpusiu knibiu ka
žin ką braižo smėlyje, kažin ką ra
šo ir pasakoja...-----------------------Kas tai yra meilė, mano dukra
Rebeka?
Ak, meilė — kaip arfos muzika,
kaip šventų psalmių skambesys,
kaip alyvų krūmo žiedų kvapsnis...
Ne, aš ne taip pasakiau: meilė —
auksinių varpelių skambėjimas,
svaiginąs rausvas vynas, žydinčių
rožių purpuras...
Ne, ne tai yra meilė: ji yra gyve

nas mūsų pagerbimas. Jau pasienio stoty
je buvom sutikti didžiulės žmonių minios,
nors tenai teturėjome sustoti vos dešimčiai
minučių. Mokyklos buvo paleistos. Orkest
rai ir chorai sutiko mus su muzika. Suo
mių ir lietuvių vėliavos plevėsavo tarp
vainikų, jaunos mergaitės tautiniais rū
bais barstė gėles. Pradžios mokyklos moki
niai giedojo Suomių himną suomiškai,
nors mums sunku buvo atpažinti savo kal
bą. Ant platformos staleli lūžo nuo tortų,
pyragų ir obuolių vyno. Skanumynai, ku
rių nesuvalgėm, buvo sunešti į mūsų va
goną. Abi pusės sakė kalbas. Vertėja buvo
vyresnė moteris iš Turku (Suomijos mies
to), ištekėjusi už lietuvio. Ašaros riedėjo
susijaudinusios moteriškės skruostais, kai
ji, pasistojus ant statinės, vertė prakalbas
į jos gimtąją kalbą, įkuria kalbėti neturėjo
progos dešimtį metų. Iš visų kalbų mano
atmintyje liko vienas sakinys: „Jei jūs,

ROŽIŲ VAINIKAS

Spalio mėnuo yra skirtas ypatingai ro
žančiaus maldai.
Po II Vatikano susirinkimo, pajutus vi
same didesnę laisvę, kai kurie net drįso
tvirtinti, jog ši maldos rūšis yra jau at
gyventas dalykas. Anaiptol! Ši malda bu
vo labai reikalinga praeityje, reikalinga
ypač dabar.
Kas gi yra tas rožančius? Tai minties
ir lūpų junginys : apmąstome Jėzaus
Kristaus ir Marijos gyvenimo įvykius, o
su tokiu apmąstymu jungiame prie kiek
vieno įvykio vieną Tėve mūsų, dešimt
Sveika Marija ir vieną Garbė Dievui. Vi
sa rožančiaus malda apima 15 įvykių ar
ba paslapčių, o visas rožančius apima tris
dalis. Kiekviena dalis turi penkias pa
slaptis. Pirmoji dalis vadinasi džiaugs
mingoji, nes ji vaizduoja džiaugsmingus
Jėzaus vaikystės įvykius: Jėzaus įsikūni
jimo apreiškimą Marijai, šv. Elzbietos
aplankymą, Kristaus gimimą, Jėzaus au
kojimą ir jo atradimą bažnyčioje. Antroji
-— skausmingoji dalis liečia Kristaus kan
čią: Jėzaus maldą Alyvų sode, jo nuplaki
mą, erškėčiais vainikavimą, kryžiaus ne
šimą ir nukryžiavimą bei mirtį. Trečioji
— garbingoji dalis mini amžinąjį Jėzaus
ir Marijos išaukštinimą: prisikėlimą iš
numirusių ir įžengimą į dangų, Šv. Dva
sios atsiuntimą, Marijos ėmimą į dangų
ir jos vainikavimą. Šios maldos ir mąsty
mas yra tartum rožių vainikas Kristui ir
Marijai. Todėl jis vadinamas lotyniškai
rosarium — rožančius (rožinis, rožynas).
Rožančiaus maldoms skaičiuoti varto
jama pašventintas karolėlių vėrinys. Daž
niausiai rožančiui pridedami atlaidai, ku
riuos gauna jo vartotojas. Tačiau rožan
čiaus laikymas rankoje nėra esminis da
lykas. Jei rankos užimtos, maldas galima
skaičiuoti mintimis, rožančių bent prie

nimo pilnuma, nes kai meilė nu
miršta, — žmogus nebegyvena...
Kodėl tai sakau?
Kai jūsų sielos dar su dausų an
gelais skrajojo, o žemėje žmonės
tiesos ilgėjosi, — mano jauna aš
tuoniolikos metų širdis gyveno,
plakė ir džiaugėsi meile. Koks lai
mingas buvau, kai alyvų sode ma
čiau nudegusį veidą, nuleistas tam
sias akis ir ilgus, banguojančius
plaukus.
— Myriam!.. — sušukau, o mano
širdis garsiau už tuos žodžius pla
kė: — Myriam!.. Pakelk į mane
akis, leisk tavo rankų pirštų prisi
liesti... Myriam!..
Tačiau ji idar nespėjo mano var
do ištarti, kai sušlamėjo alyvų krū
mai ir pavydu degąs balsas su
švokštė :
— Myriam! Tavo širdis turi man
priklausyti! Nejau po to, kai tiek
laiko kartu praleidome, tu eisi pas
kitą?! Prisiekiu musų tėvų Dievu:
tu tik mano busi! Jei laisva valia
manęs nepamilsi, — jėga ir pink
lėmis tave palaušiu...
Pirma negu nugriuvau nuo
plykstelėjusio smūgio, mano ausis
palietė Myriam žodžiai:
— Aš nemyliu tavęs, Jokūbai, nes
tau tik mano kūnas reikalingas... O
nuo tavo pinklių išgelbės mane gai
lestingasis tėvų Dievas!
Kai atsipeikėjau, buvo tyli nak
tis ir rasos lašai riedėjo mano vei
du. Vienas buvau alyvų sodelyje,
tik toli, dykumoje, ūkavo laukinių
žvėrių balsai.
Atsiminiau tada Myriam nusi
gandusį veidą, o ausyse tebeskam
bėjo virpąs jos balsas: „Aš nemyliu
tavęs, Jokūbai!“ Nė nemėgindamas
galvoti apie savo ateitį, didžiulės

suomiai, kada nors patirtumėt badą ar
vargą, kreipkitės į mus. Pažvelkit į šiuos
plačius javų laukus — iš jų mes dosniai
sušelpsim jus, brangūs Suomijos bičiu
liai“. Tada nenujautėme, kokia tamsi atei
tis laukė mūsų.
Koncertavom Kauno operos teatre. Mū
sų dainavimas buvo sutiktas dideliu entu
ziazmu. Po koncerto operos patalpose mus
laukė iškilminga vakarienė. Operos perso
nalas — nuo direktoriaus iki primadonos,
norėdami pagerbti, patys aptarnavo mus
susėdusius apie stalus. Kas gi iššaukė tokį
nepaprastą draugiškumo pareiškimą? To
priežastis buvo ne vien mūsų dainavimas:
lietuviai neužmiršo, kad „Suomen Laulu“
buvo pirmas svetimas choras, kuris 1917
m. gegužės mėn. didžiojoje Helsinkio Uni
versiteto salėje sugiedojo Lietuvos Himną.
Jie taip pat su dėkingumu prisiminė, kad
lietuviai, laisvės kovotojai, sunkiais prie
spaudos laikais rado Suomijoje prieglau
dą. Lietuvos laikraščiai, pranešdami apie
„Suomen Laulu“ atvykimą, dėkingai prisi
minė apie tai.
(ELTA)

savęs turėdami, norint skirtus atlaidus
pelnyti. Bet bus taip pat malda, jei ir ro
žančiaus neturėsi, kai jį kalbėsi.
Pats pirmasis rožančius buvo mazguota virvutė. Tokį ir panašų rožančių turi
ortodoksai ir net kai kurie nekrikščionys
kaip priemonę savo maldoms skaičiuoti.
Rožančiaus maldą ypatingai buvo pa
mėgusi anglų rašytoja Maisie Ward ir
net specialią knygą parašė: „The Splen
dour of Rosary" (Rožančiaus didingu
mas). Rožančius yra labai civilizuota, in
telektualinė malda; anot jos, kas tik ją
supranta — susižavi. Atsakydama į prie
kaištą, kad kartojamoji malda gali nusi
bosti, ji pareiškė:
— Kartojimas neturi būti bedvasis: juk
žmona niekada nepavargsta girdėdama
savojo vyro kartojimą „Aš tave myliu“.
Motina niekada nepavargsta klausydama
vaiko pirmųjų žodelių, kartojamų daž
nai...
Ir kita Anglijos rašytoja CarylI Houselander, pasakodama apie baisias oro ata
kas II Pasaulinio karo metu Londone,
daug kartų jautusi sustiprinimą, laikyda
ma kišenėje rožančių.
Gražiai apie maldą, ypač rožančių, at
siliepia Prancūzų akademijos narys, filo
sofas ir teologas J. Guitton. Kalbėdamas
Sveika Marija, jis jaučia kažką neįpras
tą, kai taria žodžius „malonės pilnoji“ ir
„dabar“. Jis sako, kad nuostabi yra šv.
Bernardo malda: „Atsimink, maloningoji
Mergele Marija..." Savo gyvenime, anot
jo, turėjęs stebėtinos pagalbos šios mal
dos dėka.
Ne vienas gal pasakys, kad jam per
daug laiko užimtų kasdien kalbėti rožan
čių. Užteks, jei sukalbėsi tik vieną pa
slaptį, atsieit, 1 Tėve mūsų, 10 Sveika
Marija ir 1 Garbė Dievui. Kaip gražu bū
tų, jei šeimos nariai šią trumpą maldą
drauge kalbėtų. Minėta rašytoja M. Ward
žino vieną parapiją, kur net apie 500 nekatalikų kasdien kalba rožančių.
Ypatingai rožančių patarė Švč. Marija
savo apsireiškimuose Liurde ir Fatimoje.
Skirkime šią maldą už mūsų tėvynėje
pasilikusius, kad jie išliktų tvirti tikėji
me ir Lietuva Marijos užtarimu greičiau
atgautų laisvę.
J. S.

meilės deginamas prisiekiau:
— Jokūbai, nors abu esame Izra
elio vaikai, bet už tavo piktus pla
nus ir kietą kumščio smūgį prisie
kiu mūsų tėvų Dievu: tu nebegy
vensi!
Rytą sutikau Myriam prie šuli
nio. Buvo išblyškusi, o tamsios akys
ašarojo. Nieko šalia nebuvo, tad
puoliau prie jos kojų ir tariau:
— Myriam, jau žinau: tu nemyli
Jokūbo! Tačiau tu nerami dėl jo
piktų keršto planų. Nebijok, aš ap
saugosiu tave, tik ištark mano var
dą!
Tada pasilenkė prie manęs My
riam, ir jos akyse pamačiau tvys
kantį džiaugsmą, kuris mano širdį
nepaprasta laime pripildė.
— Izaokai! — išgirdau jos balsą.
— Izaokai, tu žinai, kad tik tavęs
laukia musų namai...
Norėjau tada pasakyti, ką prisie
kiau didžiajam Jahoval, bet nepa
jėgiau: mano degančios lupos
spaudėsi į jos rankas ir nė žodžio
neištarė.
Staiga sudundėjo žemė, mane pa
spyrė kaip šunį kažin kieno koja,
o Jokūbas su draugais nutvėrė My
riam ir tempė į gatvę.
— Akmenimis užmušti! — rėkė
vienas.
— Drabužius nudraskyti! —
maurojo kitas.
— Jokūbui meilę pažadėjo, o su
kitu glamonėjasi!
Vos pasikėliau nuo žemės ir, įsi
kabindamas į tvoras, slinkau pas
kui. Mano širdis buvo paplūdusi
krauju. O mano Dieve! Jei tada
bučiau turėjęs jėgų, būčiau juos
visus kaip kirminus sutraiškęs!
1
(Bus daugiau)
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Vilniaus gatvė Londone
Gyvenant Londone, savaime kilo klau
simas, ar yra šiame pasaulio didmiestyje
nors viena gatvė, pavadinta Lietuvos ar
kurios žymesnės mūsų krašto vietovės
vardu. Atidžiai patikrinus Londono mies
to planą, gatvių sąraše radau gatvę, pa
vadintą Wilna Road. Pagalvojau, ar tik
rai ta gatvė yra pavadinta mūsų sostinės
vardu. Gal kartais gyveno koks žymus
asmuo, kuris turėjo panašią pavardę? Bet
patikrinęs anglų enciklopedijas, tokios
pavardės neradau. Ten aiškiai parašyta,
kad Wilna ar Wilno (kartais dar skliaus
teliuose Vilnius) yra Lietuvos sostinė.

kilo mintis, kad reikia surasti ir tos gat
vės pabaigą. Žiūrint j planą, atrodo, kad
ji yra ilgoka ir gal dar ne visa nugriauta.
Aplinkiniais keliais apsuku pro užtvaras
ir surandu jos pabaigą. Pasirodo, kad dar
likusi gan didelė gatvės dalis. Stilingi
dviejų aukštų grupiniai pastatai. Prie
kiekvieno namo yra darželis, įkuriame žy
di įvairiausios gėlės. Pati gatvė yra rami,
nėra didelio judėjimo, nė triukšmo. Žiū
riu į tuos margažiedžius gėlynus, ir jie
man primena lietuviško kaimo darželius.
.Tik gaila, kad čia nesimato lietuvaičių ir
nesigirdi jų Skambių dainų.

LIETUVOJE
KURIAMAS BUITIES MUZIEJUS

Kauno marių pakrantėje pradėtas kurti
buities muziejus arba, geriau pasakius, at
kurti senasis Lietuvos kaimas. Kiekviena
Lietuvos provincija kuriasi atskirai. Čia
statomi dzūkų kaimo namai, suvalkiečio
sodyba, aukštaitiškas kiemas ir žemaičių
ūkis, kuriame stovinti ir senoviška ubladė
—■ pastatėlis duonai kepti. Į žemaičių sek
torių atgabenta ir dūminė pirkia, statyta
1856 m.
Be ūkio trobesių čia taip pat perkeliami
malūnai, milo vėlykla, aliejaus spaudykla
ir net dvi smuklės.
Muziejaus teritorija užima 176 ha, ku
rių dalis bus paversta natūraliu parku su
dreviniais aviliais, tvoromis, šuliniais ir
rūtų darželiais. Prie marių būsiąs žvejų
kaimas ir švyturys. Keletas pastatų ski
riama įvairios rūšies liaudies meistrams.
Kadangi kaimas Lietuvoje yra sunaikin
tas, tai šis buities muziejus yra vieninte
lis kelias išsaugoti senosios Lietuvos pa
likimą. Gerai, kad dar laiku apsižiūrėta,
kol paskutiniai natūralaus kaimo pėdsakai
nėra išnykę.
BALTUŠIO ATSIMINIMAI

„Parduotų vasarų“ ir keletos kitų kny
gų autorius J. Baltušis išleido savo atsi
minimų pirmąją knygą, pavadintą „Su kuo
valgyta druska“. Sprendžiant iš kritikų pa
sisakymų, knyga esanti įdomi ir stilingai
parašyta.
STAMBINS ŪKIUS

Vilniaus gatvė

Nuotr. M. Balčiūno

Tad beveik galime būti tikri, kad ta gat
vė yra pavadinta mūsų sostinės Vilniaus
vardu. O kai šiemet minime Vilniaus įkū
rimo 650 metų sukaktį, tai susidarė gera
proga tą gatvę surasti ir aprašyti mūsų
spaudoje.
Wilna Road yra pietvakariniame Lon
done, Wandsworth rajone, S. W. 18. Pra
džia gatvės yra beveik nugriauta. Tik li
kęs kertinis namas, prie kurio sienos pri
kabinta metalinė lentelė su įrašu: „Wilna
Road, S. W.“. Kiek toliau, kieme dar li
kęs medinis namelis, ir kitoj gatvės pusė
je klebonija. Toliau nepraeinama užtva
ra, už kurios statomas didžiulis pastatas.
Pagalvojau, kodėl neatvykau anksčiau,
kol gatvė dar buvo nenugriauta. Staiga

Įdomu, ‘kieno pastangomis ta gatvė bu
vo pavadinta Wilna Road? Kalbėjau su
keletą Londono senųjų lietuvių, bet jie
tokiu vardu gatvės visai nežino. Kaip ten
bebūtų, bet yra pagrindo galvoti, kad šiai
gatvei vardą davė iš Lietuvos kilusieji iš
eiviai.
Be to, Londone dar yra dvi Baltic var
du pavadintos gatvės. Baltic, Street yra
miesto centre, E. C. 1, o Baltic Close yra
pietvakarių Londono pakraštyje, S. W.
19.
Taigi iš daugiau kaip 36 tūkstančių
Londono gatvių, yra ir trys lietuviams
artimi pavadinimai.
V. Vytenictis

Lietuvos taip vadinami tarybiniai ūkiai
ir kolūkiai, vidutiniškai imant, yra gero
kai smulkesni negu kaimynų. Taip pvz.,
Lietuvoje esama iš viso 1.321 kolūkių, ku
rių vidutinis dydis yra 2.325 ha. Tuo tarpu
Latvijos vidut. kolūkio dydis yra 4.300 ha,
o Estijos net 6.300 ha.
Tarybinių ūkių (jų esama 295) vidutinis
dydis Lietuvoj yra 3.991 ha, Latvijoj —
6.200 ha ir Estijoj — 7.360 ha.
Lietuvoj neskubinta su ūkių stambini
mu todėl, kad, atsižvelgiant į ž. ūkio dar
bininkų išsiblaškymą ir mechaniškų susi
siekimo priemonių trūkumą, jie negalėjo
būti tinkamai išnaudojami.
Tačiau paskutiniuoju laiku vis dėlto
planuojamas ūkių stambinimas, kurio nebeišvengs ir vidutiniųjų ūkių šalininkai.
Kolūkių skaičių numatoma sumažinti iki
1.129 (vidut. plotas 2.100 ha) ir tarybinių
ūkių skaičių sumažinti iki 279 (vidut. plo
tas 4.100 ha).
Tačiau ir po šito pertvarkymo Lietuvos
ūkiai pasiliks dar vis smulkesni negu kitų
Sov. Sąjungos respublikų.

Kiti, rasoi
J
„Draugas“ savo Dr. S. Aliūno „Spyglių Tas pats ir su giminyste. Kai mes patys

ir dyglių“ (Nr. 172) Skyriuje įsidėjo rašinį sielojamės tėvynėje palikusių savo arti
mųjų dalia, stengiamės jiems įmanomai pa
„Ar aš nesakiau“. Šičia yra jo pradžia.
dėti, džiaugiamės su jais palaikydami ryšį
„Ar aš nesakiau, kad taip bus“, visi laiškais, tuo tarpu čia gyvenantis jaunimas
mėgstame tarti. Net ir daina „Ar aš tau, su anos pusės kad ir kraujo giminystės ar
sese, nesakiau“ remiasi tuo svarbiu saki timaisiais nepalaiko kontakto vien dėl to,
niu. Juk giriasi, ar aš tau, sese, nesakiau, kad visa tai jiems svetima. Neįmanoma
kad reikia kiemą šluoti ir kad atjos kokie būti broliu ‘kitam broliui, jeigu nesi su juo
ten bernai. Ir, žinoma, šią dainą dainuoja augęs, susirišęs su juo tiesioginiais ry
visi ir šiais laikais, tik, žinoma, visus kitus šiais.“
žodžius numesdami, o palikdami tik svar
„Nepriklausomoje Lietuvoje“ (Nr. 36)
biuosius „ar aš tau nesakiau“. Ar aš ne
Henrikas Nagys Tautos šventės proga apie
sakiau, kad taip bus, dabar politikas rė dabartinę padėtį šitaip pasisako:
žia salėje. Esą aš sakiau, kad rusai už
„Dabar jau atėjo tasai laikas, kai pradė
grobs Lietuvą, aš sakiau, ateis vokiečiai, jome vienas kitą rūšiuoti į tikruosius ir
aš sakiau, kad jie pralaimės karą, aš sa netikruosius patriotus, į išdavikus ir tvir
kiau, kad mums reikėjo kariauti, aš sa tus kaip ąžuolai, j bendradarbiautojus ir
kiau ir sakiau. Ak, kai paklausai tų visų, nenorinčius net pažvelgti į tuos, kurie iš
kurie žinojo, kad taip bus, net keista pa tėvynės atvyksta, žodžiu, prasidėjo neiš
sidaro, kokie mes esame visų sričių žino vengiama išeivijos liga, tasai kraujo vėžys,
vai ir supratingi žmonės, viską žinojom kuris tiek daug egzilinių grupių pamažu
iš anksto. Jeigu koks Hitleris būtų pa ištirpdė ir palaidojo. Ir keista, kad tie, ku
klausęs mūsų ir jam būtume pasakę, kaip rie ‘balsiausiai rėkia apie savo patriotinę
bus, būtų jis ir karo nepradėjęs. „Ar aš nekaltybę, kurie visur mato piktą Maskvos
nesakiau, kad taip bus“, pas mus skamba agentą, yra kaip tiktai tie, kurie pila van
visur ir labiausiai ten, kai liečia praeitį.“ denį ant rusiškojo imperializmo malūno.
Jie patarnauja Kremliui ir jie gramzdina
Juokais pasakyta teisybė.
savo kovojančią tautą į vis gilesnę neviltį
„Mūsų Pastogė“ (Nr. 36) straipsnyje ir tamsesnes okupacines sutemas.“
„Jaunimas ir tėvynė“ labai taikliai apibū
dina senimo ir jaunimo santykius su tėvy
GADDAFI PAŽADAI
ne.
„Vyresniajai kartai, kilusiai tiesiog iš
Libijos vadas Gaddafi iš visų jėgų sten
Lietuvos ir čia įsikūrusiai, paprastai lietu giasi sujungti Libiją su Egiptu. Tam rei
vybė ir tėvynė galioja kaip viena ir ta pa kalui pagreitinti, jis buvo suorganizavęs liti sąvoka. Tuo tarpu svetur augęs ir bren bijiečių žygį į Egiptą. Čia jie turėjo įteikti
dęs lietuvis šias sąvokas griežtai skiria. Egipto prezidentui susijungimo reikalavi
Kaip minėta, jis gali būti geras ir net la mą, pasirašytą Libijos moterų krauju.
bai sąmoningas lietuvis, bet menkas arba
Žygio dalyviams darbdaviai turėjo išmo
dažniausia joks patriotas. Ir tai tik dėl to, kėti vieno mėnesio atlyginimą ir aprūpinti
kad šitokiam lietuviui tėvų gimtoji žemė mašinomis. Bet egiptiečiai, bijodami ne
negalioja kaip jų tėvynė ir ji negalios, kol ramumų, buvo užminavę kelius. Daug ma
jis pats tiesiog su ja nesusigyvens, kol jis šinų ir keleivių žuvo nuo minų.
jos nepamatys ir nepamils. Nes jokia mei
Tačiau du pagrindiniai Gaddafi pažadai,
lė abstrakčiu keliu neperduodama, juo la daugiausiai pritraukę dalyvių, buvo vynas
biau tėvynės meilė. Galima išmokyti ir ir moterys. Libijos vyrams buvo pasakyta,
perduoti kultūrą, tikėjimą, pasaulėžiūrą, kad Egipte galės iki sočiai gerti alkoholio,
idėjas, bet ne meilę. Gal dėl to ir mūsų vi kuris Libijoj draudžiamas, ir parsigabenti
sos kalbos apie tėvynės meilę, jos ilgesį, egiptietes žmonas.
galioja ne kam kitam, o tik mums patiems.
Iš to didelio žygio, kaip žinia, niekas ne
išėjo.

Lietuvos Laisvės Varpas

A. JEFREMENKOS MONOGRAFIJA

Su [iotuiMiis
pasaulyje^
PASIKEITIMAS SU UKRAINIEČIAIS

APIE REDAKTORIŲ

Wasagoje (prie Toronto) buvo suorgani
zuota ateitininkų stovykla, kurioje dalyva
vo daugiau kaip 120 jaunuolių. Naujas da
lykas buvo vizitų pasikeitimai su stovyk
laujančiu ukrainiečių jaunimu. Apie tą pa
sikeitimą V. R. „Tėviškės Žiburiuose“ taip
rašo:
„Šiais metais naujas dalykas buvo išky
la į ukrainiečių stovyklą ir ukrainiečių at
vykimas mūsų stovyklom Dėl didelio sto
vyklautojų skaičiaus į ukrainiečių stovyk
lą vyko tik jaunučiai su savo vadovais.
Ukrainiečių stovykla yra netoli Orillia
miesto — Hawkstone. Nuvykom autobusu,
kartu iškėlėm lietuvišką ir ukrainietišką
vėliavas, sportavom, lenktyniavom, buvom
puikiai pavaišinti. Po to' ukrainiečiai pasi
rodė su puikiu koncertu. Pilni gražiausių
įspūdžių grįžom savo stovyklom
Sekančią savaitę ukrainiečiai atvyko
mūsų stovyklom Tai buvo tikra draugystės
diena su kaimynais Europoje. Vyresnie
siem daug džiaugsmo suteikė ukrainiečių
.gimnazistų atvykimas. Apie 25 ukrainie
čiai tuo metu lankė 4 savaičių ukrainie
čių mokyklą. Tai vyresnio amžiaus gimna
zistai, kurie ypatingai gražiai pasirodė su
savo šokiais ir dainomis. Reikia prisipažin
ti, kad jie su savo koncertu mus pralenkė.
Juos šiltai priėmėm, vaišinom, ir tai buvo
viena -puikiausių stovyklos dienų.“

Argentinos Lietuvių Balsas rašo, kad
R. E. Maziliauskas buvęs „Europos Lietu
vio“ ir „Nepriklausomos Lietuvos“ redak
torium, o dabar, kartu su žmona, dirbąs
„Tėviškės Žiburiuose“. Ši žinia nėra tei
singa. R. E. Maziliauskas niekada nėra
redagavęs „Europos Lietuvio“. Ar jis dir
ba „Tėviškės Žiburiuose“, neturima žinių.

LENKŲ SPAUDOS GINČAI APIE
VILNIŲ

„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad
Buenos Aires mieste eina du lenkų savait
raščiai: Kurier Polski, kurį redaguoja vil
nietis Eduardo Jurkojc ir Glos Polski, ku
rį redaguoja Roman Dąmbrowski.
Abu laikraščiai dažnai mini Vilnių ir
Lvovą — Lietuvos ir Ukrainos miestus,
negailestingai lenkintus Pilsudskio vieš
patavimo Lenkijoje laikais.
Kadangi abu tie miestai dabar yra Ta
rybų Sąjungos ribose, tad Glos, atsaky
damas Kurjerui 31. 8. 73, teigia, kad dėl
tų miestų priklausomybės lenkai galės
tartis tik su ukrainiečiais bei su lietu| viais.

LAIŠKAS MINISTERIUI
PIRMININKUI

Dail. L. Urbonas parašė Australijos
ministeriui pirmininkui laišką, kuriame
primenama, kad suteikus nepriklausomy
bę Naujos Gvinėjos gyventojams, dar ne
bus likviduotas ‘kolonializmas, kaip skel
biąs ministerls pirmininkas. (Čia dail. Ur
bonas išvardijo visas valstybes (įskaitant
ir Lietuvą), kurios yra paverstos Rusi
jos kolonijomis.
NAUJAS LEIDINYS

Vokietijoje išleistas kunigų R. Kra
sausko ir K. Gulbino paruoštas leidinys
„Die neusten Berichte und Dokumente
ueber die Lage der Kirche in Litauen“. Iš
tikrųjų tai yra atspaudas iš Actą Baltica
(1972), kurį išleido Baltų Institutas. Ga
lintiems naudotis vokiečių kalba, tai yra
puikus dokumentų rinkinys, supažindinąs
su bažnyčios padėtimi Lietuvoje.
V. LOZORAITIENĖS ATSAKYMAS

Vincenta Lozoraitienė gražiai atsakė į
lenkų „Kultūros“ žurnalo priekaištą, kad
lietuviai turį lietuvinimo aistrą ir nenorį
pripažinti 500 metų bendrojo gyvenimo su
Lenkija istorinių pasikeitimų. V. Lozorai
tienė, pasiremdama lietuvių kalbos savy
bėmis, nurodė, kad lietuviai nei kiek dau
giau nėra pasinešę vardų ar vietovių lietuvinti, negu lenkai lenkinti. Jos atsaky
mą išspausdino tas pats „Kultūros“ žur
nalas liepos mėnesio laidoje.
Ta proga pažymėtina, kad „Kultūra“
renMa žinias straipsniui apie pabėgėlius
ir jų veiklą Europoje.

Istorijos mokslų kandidatas, Aleksand
ras Jefremenko parašė rusų kalba mono
grafiją apie „Agrarinius pertvarkymus bei
socializmo pradžią Lietuvos kaime 194041 m.“
Šitoje monografijoje smarkiai kritikuo
jama nepriklausomoje Lietuvoje pravesto
ji žemės reforma, „didinusi valstiečių iš
naudojimą ir rėmusi kaimo turtuolių
sluoksnį“. Autorius pripažįsta, kad prie ko.
lektyvinių ūkių kūrimo 1940-41 m. nebuvo
prieita.
SENASIS VILNIUS PASILIKS

Lenkų spaudos pranešimu, planuojant
Vilniaus naujas statybas, senasis miestas
nebus paliestas. Nebus platinamos ir jo
siauros gatvelės. Pagrindinė ir svarbiau
sioji Vilniaus gatvė pasiliksianti Lenino
alėja.
NUSIAUBĖ AMARAI

Agronomas P. VasinauSkas „Valstiečių
laikraštyje“ rašo, kad šiais metais Lietu
vos javų derlius labai nukentėjęs nuo
amarų. „Amarai nusiaubė Suvalkiją. Jų
puolimo neatlaikė vėlyvesnėsės sėjos mie
žiai visoje respublikoje. Visą penktadalį, o
kitur ir daugiau derliaus pasiėmė amarai.“
Autorius siūlo atidžiau planuoti ūkio sė
jomainą ir susirūpinti kovos su kenkėjais
priemonėmis.
KUNIGO SUTIKIMAS

1972. XI. 10 apie 15 vai. iš Kapsuko
griežto režimo lagerio buvo išleistas kun.
Prosperas Bubnys, kurį prieš metus laiko
nuteisė už vaikų mokymą tikėjimo tiesų.
Kalinį sutiko kunigai ir būrelis tikinčiųjų.
Net kai kurie iš lagerio administracijos
galėjo pamatyti šioje vietoje neįprastą
vaizdą — rožių puokštę kunigo-kalinio ran
kose.
Lapkričio 15 Girkalnio choristai kun. P.
Bubniui suruošė sutiktuves. Per pamaldas
giedojo choras, o bažnyčia buvo pilna žmo
nių, nors iš anksto tikintiesiems apie su
tiktuves nebuvo paskelbta. Visi jautė, kad
metai praleisti lageryje buvo ne vien kun.
Bubnio, bet ir visos Lietuvos Bažnyčios
laimėjimas.
Raseinių rajono valdžia kun. P. Bubniui
pareiškė neturinti jokių pretenzijų ir ne
darysianti jam jokių ‘kliūčių eiti kunigo
pareigas. Praslinkus keliems mėnesiams,
kun. P. Bubnys buvo paskirtas klebonu į
Lygumų parapiją.
(ELTA)
JEZERSKIS — PASAULIO ČEMPIONAS

Kaunietis Česlovas Jezerskis, Sov. Są
jungos ir Europos čempionas, Teherane lai
mėjo aukso medalį imtynininkų varžybo
se. Antrąją vietą laimėjo jugoslavas S.
Obadovas.

V. Mingėla

Be to, diplomato B. K. Balučio sukurtas
įrašas: „O, SKAMBINK PER AMŽIUS
VAIKAMS LIETUVOS, TAS LAISVĖS NE
Ak, ir vėl tas varpas, skambėjęs Karo VERTAS, KAS NEGINA JOS“.
***
muziejaus sodely! Kas buvo tas tikrasis
jo iniciatorius? — Man rūpi šis klausi
mas.
Kajetonas Šnuolis atiduodavo paskutinį
Skaitę Lietuvių Enciklopediją XIV t., centą lietuvybės išlaikymo ir nepriklauso
neabejodami pasakys, kad to Varpo mosios Lietuvos idealų įgyvendinimui. Pi
iniciatorius, be abejo, yra advokatas Jo nigo jis visiškai neturėjo. „O kam jų rei
nas Bagdžiūnas-Borden. Taip pat tai pa kia?“ — sakydavo — „Tegu Tėvynė gy
tvirtina ir XXXVI L. E. papildymų to vuoja!“ Bet užėjus 1933 m. depresijai, K.
Šnuolis prarado darbą. Prarado sveikatą.
mas tomas 76 p.
Sunkiai susirgęs, Felikso pagalba, buvo ap
Taip ir ne! Gal atsirastų daugiau ži gyvendintas valstybinėje prieglaudoje, kur
nančių apie tai?
1935 m. ir mirė. Tas pats velionio draugas
Štai anų laikų žymus Detroito lietuvių F. Motuzas savais pinigais K. šnuolį palai
visuomenininkas ir stambaus masto pat dojo ir pastatė kuklų paminklą.
riotas Kajetonas šnuolis dar prieš 1919
O vis tiek, Kajetonas Šnuolis mus įpa
m. birželio 8-11 d. įvykusį Čikagoj seimą reigoja netylėti, nes jis, anot F. Motuzo,
Feliksui Motuzai yra minėjęs apie Lietu buvo tikras lietuviškos kultūros partiza
vos Varpo nuliedinimą pagal JAV Fila nas. Todėl be reikalo jo vardas išmestas iš
delfijos Laisvės Varpo pavyzdį. Feliksas Lietuvių Enciklopedijos.
Motuzas, pasiekęs gražaus amžiaus, šiuo
metu tebegyvena Detroite.
Abu Varpo sumanytojai kažkodėl ne
pakliuvo L. E. puslapiuosna. Tiesa, bu
vau pasiuntęs Lietuvių Enciklopedijos
redaktoriui į Bostoną 1958 m. Kajetono
šnuolio biografiją ir Felikso Motuzo gau
tąją nuotrauką. Gaila, Enciklopedijoje
nebuvo paskelbta.
Kadangi Lietuvių Enciklopedijos redak
cija Kajetono šnuolio biografijos ir jo
veiklos JAV neskelbė ir po kiek metų man
ją grąžino kartu su nuotrauka, tai 1969 m.
ryžausi apžvelgti šio žymaus patrioto at
liktus lietuviškus darbus L. E. papildymų
tome. (Jame taip pat K. Šnuolio vardo ne
simato. Red.).
Nutylėtas daugelio lietuviškų darbų
autorius Kajetonas š n u o 1 i s

*»»

Kajetonas Šnuolis buvo vienas tų, kurie
1919 m. birželio 8-11 d. Čikagoj įvykusia
me Amerikos lietuvių seime nutarė surink
ti pinigų ir už juos nuliedinti Lietuvos
Laisvės Varpą. Aukų rinkimo komitetui
vadovavo adv. J. Bagdžiūnas-Borden. Va
jus gerai pavyko. Užteko Varpui ir dar li
ko 8536 doleriai Lietuvos taikos delegaci
jai Paryžiuje paremti, šnuolis buvo Varpo
nuliedinimo ir Lietuvai pristatymo Komi
sijos narys. Varpas buvo pagamintas Ame
rikoj, nulietas pagal JAV Filadelfijos Lais
vės Varpo pavyzdį. Svėrė net 1200 svarų.
1922 m. sausio 12 d. Varpas buvo nuga
bentas į Kauną ir įkeltas į Karo Muziejaus
bokštą. Amerikos lietuvių buvo galvojama
tą Varpą įkelti į Vilniaus Gedimino pilies
bokštą, bet lenkų okupacija neleido. Vie
name Varpo šone reljefinė Vytis su įrašu:
„LIETUVIŲ SEIMAS AMERIKOJE,
CHICAGOJE, 1919 m. BIRŽELIO 8-11 d.
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1974 M. KALENDORIUS
Susirinkimas buvo baigtas priimant 3
Tradicinis nuplėšiamas 1974 metų ka naujas nares, kurios aktyviai dalyvavo
lendorius jau atspaustas ir atiduotas į ri diskusijose ir pažadėjo veikliai dalyvauti
šyklą. Neužsisakykite kalendorių kitur, nes Dainavos darbuose.
jais pasirūpins Nida.
RUDENS BALIUS

KAS GALĖTŲ PRISIŲSTI?

Londono šv. Onos Draugija spalio 13 d.
rengia

Nidos klubas pritrūko V. Alanto knygos
Rudens balių,
„Amžinasis lietuvis“ pirmojo tomo. Jeigu
kuris skaitytojas knygų nerenka ir turi kuris įvyks Sporto ir Soc. klube, 345A Vic
švarų šios knygos atliekamą egzempliorių, toria Park Rd., London, E.9.
Pradžia 8 — 12 vai.
maloniai prašomas prisiųsti Nidai. Būsime
Įėjimas — 50 p.
dėkingi.
Nidos klubas

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Buvęs Wolverhamptono DBLS skyriaus
pirmininkas ir uolus Namų B-vės akcijų
platintojas J. Kairys buvo apsilankęs Lie
tuvių Namuose.
Šiuo metu J. Kairys yra gražiai įsikū
ręs Australijoje, Mornington-Victoria.
Išsikėlęs į kelionę po JAV ir Kanadą,
neužmiršo aplankyti ir Anglijos, kurioje
anksčiau gyveno.
18 Londono jis buvo nuvykęs aplankyti
senųjų prietelių — Petkevičių, Ivanauskų
ir kt. — Wolverhamptone. Ta proga apsi
lankė ir Bradforde įvykusiame lietuvių
sąskrydyje.
Išvykdamas iš Anglijos, J. Kairys užsi
sakė „E. Lietuvį“ ir sieninį kalendorių.
ARTĖJA KALĖDOS

Kas norėtų Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga pasveikinti savo draugus ar klien
tus, jau dabar laikas astiųsti sveikinimo
tekstą laikraščiui. Spaustuvė prieš Kalė
das turi daug darbo, todėl ji norėtų
skelbimus ir sveikinimus pasiruošti iš
anksto.
DR. A. JALOVECKAS

Grįždamas iš medikų konferencijos Lon
done buvo sustojęs Venecueloje gyvenąs
dr. Algimantas Jaloveckas. Ta proga ne
pamiršo kartu su savo uošviu B. Dauno
ru apsilankyti ir Lietuvių Namuose.

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ PRANEŠIMAI
Turgelis

Trečiasis dainaviečių turgelis įvyks
spalio 27 d. Portobello Rd. (Conservative
Club Hall). Pradžia 11-4 vai. p. p. Įėji
mas 3 p.
Rudens Balius

Skelbtasis Dainavos rudens balius spalio
10 d. neįvyksta. Baliaus naujoji data bus
paskelbta vėliau.
Dar nevėlu

Nuoširdžiai prašome paremti mūsų ar
tėjantį turgelį, siųsdami Jums nereikalin
gus daiktus, kaip rūbus, indus, plokšteles
ir t. t., viskas mums naudinga. Londoniečiai turgeliui skirtus daiktus gali palikti
Z. Juro krautuvėje arba Lietuvių Namuo
se.
Siuntinius siųsti iki spalio mėn. 20 d.
„DAINAVA“, 1 Ladbroke Gdns., London,
W.11.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
LABDARINGAS VAKARAS

Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčiai Lon
done pagelbėti statybos darbuose lapkri
čio 10 d. ruošiamas Sporto ir Socialinia
me 'klube, 345A Victoria Park Rd., Lon
don E.9 labdaringas vakaras — šokiai su
muzika ir bufetu. Pradžia 7.30 vai.
Lietuvių bažnyčios adresas: 21 The
Oval (Hackney Road), London, E.2 9DT
Telefonas: 01.739.8735
„DAINAVA“ KRUTA

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 16 d. Daina
vos Moterų Sambūrio pirmininkės Meli
tas Varkalienės namuose įvyko Dainavos
narių visuotinis susirinkimas. Buvo ap
svarstyti įvairūs šalpos reikalai ir nusta
tytos šių metų veikimo gairės. Buvo nu
spręsta suruošti spalio 27 d. trečią turge
lį, kuriuo rūpinasi p. D. Ribokienė. Aukos
(vartoti drabužiai, nereikalingi smulkesni
daiktai ir t t.) jau renkamos.
Aptarti rudens baliaus reikalai. Jo data
bus paskelbta vėliau.
Tradicinis Kalėdinis Bazaras įvyks gruo
džio 1 ir 2 dienomis ir yra ruošiamas kartu
su Latvių ir Estų labdarybės draugijomis
ir jų atstovybių visokeriopa parama, čia
mes visos lietuvės Anglijoje — ne tik dainavietės — turėtume kuo aktyviau prisidė
ti. Mes negalime pasirodyti prasčiau, negu
mūsų kaimynės, tuo labiau, kad šį paibaltiečių bazarą, pagal tradiciją, atidaro ang
lės.

MANCHESTER^
TAUTOS ŠVENTĖ

Š. m. rugsėjo 8 d. DBLS Manchesterio
skyrius MLS klube surengė Tautos šventės
minėjimą, į kurį susirinko pusšimtis tautie
čių.
Minėjimą atidarė DBLS Manchesterio
skyr. p-kas A. Jaloveckas. Paskaitą skaitė
A. Podvoiskis.
Paskaitoje buvo prisimintas ilgas ir var
gingas amžių 'bėgyje tautos nueitas kelias
ir pasiekta jos garbė Vytauto laikais. Bu
vo prisiminti ir pagerbti tylos valandėle
visi tie, 'kurie žuvo ir tebekovoja už tautos
laisvę. Čia Mindaugas išryškėjo kaip tau
tos tėvas, nes jis suvienijo lietuvių gimines
ir Įkūrė Lietuvos valstybę, buvo karūnuo
tas Lietuvos karaliumi, ir tas sudarė sąly
gas vystytis 'ir bręsti Lietuvos valstybei.
Bet jis mūsų tautos tėvu dar nėra pripa
žintas. Dabar tauta yra išstatyta didžiau
siam jos bandymui, kuriam praėjus, ji vėl
bus laisva ir nepriklausoma. Ji, Dievui pa
dedant, tą bandymą atlaikys. Tikimasi per
galės sulaukti netolimoje ateityje. Minėji
mas praėjo gedulo ženkle.
Šiai progai pritaikintą eilėraštį dekla
mavo V. Motuzą. Minėjimas baigtas tautos
himnu. Svečius pavaišino rūtietės.
Šis minėjimas buvo 'kuklus, ir žmonių
nedaug. Tautos šventę 'turėtume švęsti vi
si ir, kiek sąlygos leidžia, iškilmingiau, nes
ši šventė yra visos tautos šventė, kuri sa
vo reikšme ir svarba prilygsta pačioms di
džiosioms šventėms.

Taigi, tas pats, bet kitaip. Įdomi buvo ir
kanklių muzika. Gražiai pasirodė ir jau
nimas, vadovaujamas V. Jurienės ir E.
Senkuvienės. Matėsi, kad senieji lietuviai
gražiai išlaikė lietuviškas tradicijas iki
vėliausios kartos. Naujieji emigrantai nė
ra tokie stiprūs, per greit pasidavėme lai
ko dvasiai. Būtų gera, kad Škotija būtų
kur nors vidurinėje Anglijoje, tada būtų
kas padeda išpildyti parengimų progra
mas. Bet, turint gerų norų, ir dideli at
stumai nugalimi. Bradfordiškiai tikra nu
sipelnė pagarbos už surengtą tokio pla
taus masto minėjimą. Be to, mes iš jų šį
tą pasimokėme.
Didžiausias trūkumas, kad gale salės
esantieji mažai ką girdėjo. Kalbėtojams
buvo pastatomas neveikiantis mikrofonas.
Salės gale vyko šnekos, triukšmas. Nebu
vo, kas palaiko tvarką. Viršutiniame ba
re, esant uždarytiems langams, buvo per
karšta. Bet šios suminėtos negerovės mi
nėjimo nenuvertina.
Patiko vaišių kambaryje pasirinktas
maistas, įsidedant lėkštėn ko ir kiek nori.
Lig šiol, rodos, niekur taip nebuvo praktikuoj ama.
Nuvažiuojant ir parvažiuojant lijo. At
sitiko panašiai, kaip prieškarinėj dainoj:
Kalendoriuj rodo giedrą,
o čia pila, kaip iš vėdro.
Toks jau Anglijos rudens oras. Bet lie
tingas oras nuotaikos nesugadino. Visi
pilni patirtų įspūdžių laimingai sugrįžo
me namo.
A. P-kis

1973 m. spalio 2 d. Nr. 40 (1179)

buvo paskirų apylinkių pirmininkų prane
šimai. Gražiai pravesta Tėvynės valandėlė
ir išrinkta valdyba. Buvo balius su gražia
Spalio 6 d., šeštadieni, Lietuvių Sodyboje
linksma programa, sveikinimais, linkėji ruošiamas didžiulis
mais. Užbaigta bendra sekmadienio malda
Rudens Balius.
— šv. Mišiomis, kurias atlaikė kun. Kazys
Veiks
ypatingai
geras bufetas, gros žino
Senkus. Iš Hamburgo buvo nuvykę net 10
mas „Original Shades“ orkestras, kuris
asmenų.
kartais pasirodo radijo ir T. V. progratno-

LIET. SODYBA

Šokių pradžia 9 vai. v. iki 1 vai. ryto.
Bilietų kaina, įskaitant bufetą, £2,50.
Norintieji,
galės Sodyboje ir pernakvoti,
LIETUVIAI KREIPĖSI Į FEDERALINĘ
bet nakvynė nėra įskaityta į bilieto kainą.
VYRIAUSYBĘ
Bilietai ir nakvynė iš anksto užsakomi
Tokia antrašte straipsnyje „Neue Zuer- Lietuvių Sodyboje.
cher Zeitung“ 1973. IX. 22 rašo:
Telefonas — Bordon 2810.
Ryšium su Europos saugumo ir 'bendra
darbiavimo konferencija Ženevoje, Šveica
rijos Lietuvių Bendruomnė prisiuntė fede- ■■■■■>«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
raliniam (Šveicarijos) užsienio reikalų miLIETUVIŠKOS PAMALDOS
nisteriui raštą, šiame rašte ji prašo federalinę vyriausybę pasipriešinti Ženevos
konferencijoje visoms sovietų pastangoms, KETTERINGE — spalio 7 d., 12 al., St.
Edward's, London Rd.
siekiančioms tiesioginio ar aplinkinio Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų prisijungimo. NOTTINGHAME — spalio 7 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
Nepripažindami aneksijos, laisvieji Euro
pos kraštai galėtų tuo pareikšti solidariš- BIRMINGHAME — spalio 14 d., 11 vai.,
19 Park Rd., Moseley, B.13.
kurną pavergtoms Europos tautoms.
NOTTINGHAME — spalio 14 d.. 11.15
Vertė J. J.
vai.; Židinyje.
DERBYJE — spalio 21 d., 11 vai., Bridge
PAIEŠKOJIMAI
Gate.
NOTTINGHAME — spalio 21 d., 11.15
Pranas Rakūnas, gyvenąs Anglijoje, ieš
vai., Liet. Židinyje.
ko savo sūnaus Eduardo, gyvenančio Mel
ECCLES
— spalio 14 d., 12.15 vai.
bourne, Australijoje.
Jis pats, ar žinantieji jo adresą, prašomi BRADFORDE — spalio 7 d., 12.30 v.
rašyti „E. Lietuviui“, 2 Ladbroke Gdns.,
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•
London, W.ll. England.

ŠVEICARIJA

***

PRIEŠ 25 METUS
Paieškomas Jonas Vasiliauskas, gimęs
1926
m.
Kavolių
(Sanažiškės)
km.,
Kazlų
„Britanijos
Lietuvis“,
Š. m. spalio 21 d., 6 vai. vakaro, Man
chesterio Liet. Soc. klube sekmadienio vis., Marijampolės aps. Vokietijoj gyveno
1948
m. rugsėjo 30 d.
mokyklos ir skautų tėvų k-tas šaukia vi prie Muencheno, Dachau karių stovykloj.
— Daug rašoma ir komentuojama apie
sus Manchesterio ir apylinkės tėvus, ku Į Angliją atvyko 1947-48 m. ir gyveno
vykstančią Berlyno blokadą. Ta proga
rie domisi sekmadienio mokykla ir skau- Škotijoj. Paieško brolis Antanas. Rašyti:
A. Vasiliauskas, 1802 Temple St., Hyatts britų užs. reikalų ministeris Bevinas ap
tybe, pasitarti.
kaltina Sov. Sąjungą už galimą atominį
Laukiame atsilankant kuo didesnio ville, Md. 20783. U. S. A.
karą.
skaičiaus tėvų.
— J. K. rašo, kad lietuviai perdaug grei
M. L. S. Mokyklos ir Skautų Tėvų K-tas
tai „suanglino“ savo kalbą ir vartoja be
SKAUTIŠKUOJU KELIU
gales angliškų žodžių su lietuviškomis ga
lūnėmis.
SKAUTŲ
STOVYKLOS
GLOUCESTERIS
— K. Barėnas dailiai aprašo Manchestery
įvykusį Tautos šventės mnėjimą, į ku
MIRĖ EVA BRITAIN
Didžiosios lietuvių skautų ir skaučių sto
rį vyrai atvyko samdytu automobiliu net
vyklos įvyksta taip:
Rugpiūčio 28 d. London West Middlesex
TAUTINĖS STOVYKLOS — kas dešimt 300 mylių.
ligoninėje mirė lietuvių draugė Eva Bri metų, pradedant I-ąja (minint Lietuvos
tain. Velionė visą laiką gyveno Gloucesteškautijos įsikūrimą — 1918. XI. 1) 1928 m.;
ryje lietuvių tarpe, dalyvaudama lietuvių
PADĖKA
II-ji Tautinė Stovykla įvyko taip pat dar
subuvimuose ir minėjimuose. Ji visur pri Nepriklausomojoje Lietuvoje 1938 m.; IIINaudojuos proga pareikšti padėką už su
sidėdavo darbu ir aukomis, maloniai visus čioji TS įvyko 1948 m. V. Vokietijoje; o teiktą man galimybę atstovauti Anglijos
priimdavo į savo namus ir vaišindavo.
IV-JOji TS — 1958 m. ir V-oji TS — 1968 m. lietuviams Jubil. skautų stovykloje, JAV
Velionė nuvažiavo į Londoną aplankyti įvyko jau Amerikos kontinente.
lietuvių kolonijose, parapijose ir spaudoje.
sūnaus, pasijuto blogai ir, nevežta į Mid
KLUBO NARIŲ BALIUS
Per keturias savaites aplankiau daug
Nuo 1953 m„ kad ilgi dešimtmečio tar
dlesex ligoninę, suparalyžuota numirė.
pai tarp dviejų Tautinių Stovyklų sutrum vietovių ir organizacijų ir turėjau progos
Š. m. rugsėjo 15 d. Manchesterio Liet.
Palaidota Greenford Park kapinėse.
pėtų, pradėta ruošti vadinamos JUBILIE stebėti ir išsikalbėti su visuomenės, jauni
Soc. klubas surengė metinį savo narių poVelionė prašė sūnaus, kad duotų žinią JINĖS STOVYKLOS. Jos buvo 1953 m„ mo ir skautų atstovais. Džiaugiuose, kad
būvį-balių. Jame dalyvavo virš 80 žmonių, Gloucesterio lietuviams. Todėl, palikę dar
tūkstančiai jaunuolių, susispietę po skautų
kurie sudaro tik trečdalį narių. Klubas vi bus, laidotuvėse iš Gloucesterio dalyvavo 1963 m. ir dabartinė — 1973 m.
Į šias visas dideles stovyklas suplaukia vėliava, gražiai saugoja lietuviškas tradi
sų savo narių negalėtų sutalpinti. Pobūvin P. Bielskis, S. Sidlauskas, M. Faridins, K.
skautiškojo jaunimo iš įvairių skautų ir cijas ir kalbą. JAV lietuviai, jų organiza
atsilankė ir mūsų kapelionas kun. V. Ka- Pabrėža ir J. Gustaitis. DBLS skyriaus
skaučių organizacijos sektorių. Paskutinio cijos, parapijos ir spauda įtikinančiai ro
maitis.
vardu padėtas vainikas.
dešimtmečio tokiose stovyklose ir dalyvių do, kad lietuviškoji dvasia yra gyva ir dar
Pobūvį atidarė klubo p-kas V. Bernata
Laidotuvėmis rūpinosi J. Starkevičius ir buvo gausu. Pvz., Jubiliejinėje Stovykloje ilgai tokia bus.
vičius. Besivaišinantiems prie turiningo ir velionės sūnus.
1963 m. dalyvių buvo apie 700 asm., V
Už man suteiktą galimybę aplankyti
gardžiai MLM Ratelio RŪTA narių — B.
Amžiną atilsį duok mirusios sielai, Vieš Tautinėje Stovykloje 1968 m. jų perėjo JAV lietuvius ir pamatyti jų gyvenimą
Barauskienės (pirmininkė), O. Ramonie patie!
apie 1.750, šių metų Jubiliejinėje Stovyk ypatingai dėkoju Lietuvos atstovui V. Ba
nės, Valiukevičienės — paruoštų vaišių sta
Skyriaus Valdyba
loje registruotų stovyklautojų buvo apie ltokui, DBLS, „E. Lietuviui“, R. Giedrailų, paįvairinimui, MLKR-telio p-kas D.
čiui-Spaliui, S. Kasparui, V. O'Brien, A
1.250.
Damauskas paskaitė jumoristinių dalykė IIUDDERSFIELDAS
Tos stovyklos įvairuoja savo programo Saulaičių!, L. Milukienei, P. Moliui, C. Ki
lių iš pasaulio lietuvių einamojo gyvenimo.
mis, veikimo turiniu ir p. O ir didelė dalis liuliu!, V. Kizlaičui, V. Bacevičiui, A. Gu
Kitą laiką užpildė pašnekesiai, dainos, šo
MIRĖ KAZYS LEVINSKAS
daičiui, M. Banevičiui, J. Balčiui, V. Smė
stovyklautojų taip pat keičiasi.
kiai.
Bet tai labai svarbūs, ypatingi ir reikš liui, Anglijos rajono sesėms ir visiems prie
Rugsėjo 22 d., kada lietuviai rinkosi
Šiame pobūvy matėsi, kad esame didelė
mingi didelės organizacijos įvykiai, įtakin mano kelionės pasisekimo prisidėjusiems.
organizacinė šeima, kurioje per ilgą laiką Bradforde sąskrydžio, kaimynystėje po ii-1 gi visam lietuvių skautybės sąjūdžiui.
v. s. J. Maslauskas
gos
ir
sunkios
širdies
ligos
mirė
a.
a.
Ka

suartėjome ir susivienijome. Be to, gražiai
zys
Levinskas.
sugyvename ir veikiame.
Velionis gimė 1914 m. vasario 22 d. Ska
Linkėtina, kad mūsuose sugyvenimas ir
rulių kaime, Panatarių bažnytkaimyje,
dama 'klestėtų ir toliau.
dvaro ūkvedžio šeimoje. Nuo pat vaikystės
PERSITVARKO KLUBAS
teko dirbti samdiniu ūkyje, vėliau lent
Jau ilgas laikas, kai mūsų 'klube vyksta pjūvėje. Atleistas nuo kariuomenės, akty
dekoravimas, pataisymai bei pagerinimai. viai dalyvavo šaulių rinktinėje, o vokie
Klubas atrodo švarus ir jaukus. Gražiai su čiams okupavus Lietuvą, buvo savisaugos
tvarkyta ir klubo aplinka. Kluban atsilan bataliono kariu. Po karo Vokietijoje gy
ko daug tautiečių. Kad būtų švaresnė veno keliose stovyklose, kol 1947 m. emi
publika, neįsileidžiama per daug svetim gravo j Angliją. Nuo 1949 m. gyveno Hudtaučių, ypač mėgstančių perdaug pasigerti. dersfielde.
Tuo norima sudaryti jaukesnę, švaresnę ir
Velionis buvo draugiško būdo nuoširdus
lietuviškesnę atmosferą klube. Tai daroma lietuvis, uoliai dalyvaudamas lietuviškoje
tautiečių labui, kad jie noriai lankytųsi. veikloje. Dėl bendrų reikalų negailėjo lai
Pelno nepaisoma.
ko, nei jėgų. Tačiau liga pamažu artinosi,
Pagerinimų padaryta ir klubo kieme. Čia išsemdama jo jėgas.
buvo nukirsti nereikalingi krūmai, nuvers
Rugsėjo 28 d. gedulingas Mišias Šv.
ta akmeninė tvora bei praplėstas ir išžvy- Juozapo bažnyčioje atlaikė kun. J. Kuzruotas kiemas mašinoms pastatyti. Bet kie mickis, dalyvaujant gražiam būriui lietu
mo sąskaiton 3 m patrumpėjo krepšinio vių ir pažįstamų. Pamoksle iškėlė velionio
aikštė. Dabartiniu laiku krepšinio aikštės būdo geras savybes, ypač draugiškumą,
yra įrengiamos trumpesnės. Artimoje atei nuoširdumą, paslaugumą.
tyje norima vieną kambarį iškloti nauju
Saulė sužvilgo pro debesis, kai gedulin
kilimu, pertvarkyti bilijardo kambarį, su ga eisena palydėjo a. a. Kazimierą į am
tvarkyti biblioteką, išasfaltuoti takus.
žino poilsio vietą. Nukrito keli lietaus la
Klubo valdyba stengiasi sudaryti kuo šai, tarsi apraudodami dar vieno lietuvio
palankesnes sąlygas klubo lankytojams,
kapą šiame krašte.
kurių ji mielai laukia.
Amžiną atilsį!
A. P-kis

EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Š. m. rugsėjo 22 d. L. V. S. RAMOVĖS
Manchesterio skyrius suruošė ekskursiją
į Bradfordą, kur vyko Tautos šventės ir
650 m. Vilniaus įkūrimo minėjimas.
Čia išklausėme kun. J. Kuzmickio pa
skaitos, pažiūrėjome programos ir paro
das. Vėliau smagiai pašokome. Su įdomu
mu klausėmės P. Dzidoliko vadovaujamo
Šv. Cecilijos choro dainų. Choras, visais
atžvilgiais, be priekaištų. Čia išgirdome
dar mums negirdėtų dainų. Kitos, nors ir
žinomos, buvo naujai suharmonizuotos.

ŠAUKIAMAS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

VOKIETIJA
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
STUTTGARTE

Rugsėjo 15-16 d. Stuttgarte posėdžiavo
Lietuvių Moterų Klubų Federacija. Orga
nizatorės: E. Lucienė, Z. Glemžienė ir Ali
na Grinienė. Paskaitas skaitė: Kr. Brazaitienė — „Lietuvė moteris vestuviniuose pa
pročiuose“; Irena Banaitienė — „Įsiparei
gojimas lietuvybei“; Regina Žymantaitė —
„Lietuvių Moterų Klubų Centras Ameriko
je“; I. Banaitienė — „Pranešimas apie
LMKF ir Amerikos klubų veiklą“. Paskiau

Sveikinimas „Europos Lietuvio“ skaitytojams

