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Kai nueinu į mūsų miesto biblioteką, 
randu čia daugybę knygų, kuriose minima 
ir Lietuva, bet žinios daugiausia paimtos 
iš sovietinių šaltinių. Aš galėčiau nurodyti 
daugybę pavyzdžių, kur neteisingai rašoma 
apie Lietuvą ir jos okupantus. Pvz. vienoje 
knygoje rašoma, kad šiuo metu Lietuvoje 
yra didžiausia laisvė ir žmonės labai pa
tenkinti, o Enciclopedia Judaica nurodo, 
kad lietuviai partizanai kartu su vokiečiais 
šaudė žydus Lietuvoje, bet nieko nesako 
apie <tuos, kurie rizikavo savo gyvybes, juos 
gelbėdami. Gi viską apvainikuoja W. P. & 
Z. K. Coates „A History of Anglo-Soviet 
Relations“. Ten pasakojamas visas tas me
las, kaip Baltijos valstybės „savanoriškai“ 
įsijungė į Sovietų Sąjungą.

Šitos visos ir daugelis kitų knygų yra 
mūsų miesto biliotekoje, kur kasdien susi
renka šimtai studentų, jas skaito ir renka
si žinias apie Lietuvą ir lietuvius. O ar ge
riau yra kitų miestų ir daugelio universi
tetų bibliotekose? Žinau, kad Amerikoje, 
Kanadoje ir Australijoje net svetimtaučiai 
studenai rašo savo diplominius darbus lie
tuviškomis tmomis. Neseniai skaičiau „Eu
ropos Lietuvyje“, kad ir vienas anglas ra. 
šė savo diplominį darbą lietuviška tema. 
Bet ar jie rado pakankamai teisingų davi
nių apie Lietuvą, kuriuos būtų galėję pa
naudoti savo darbams?

Knygų, kuriose būtų teisingai nušviesta 
okupuotos Lietuvos byla, mūsų biblioteko
se beveik nėra. Tai yra labai didelė spra
ga ir ją būtinai reikia užpildyti. Žinau, kad 
Amerikoje, Kanadoje ir Australijoje lietu
vių kolonijos tuo reikalu susirūpinusios ir, 
jei ne pati biblioteka, tai lietuviai tokių 
knygų nuperka ir bibliotekoms įteikia. Gi 
Europoje, atrodo, tik mažoji Šveicarijos 
lietuvių kolonija užsakė net 7 bibliotekoms 
Lietuvių Enciklopediją anglų kalba.

Neteko girdėti, kad kas nors būtų įtei
kęs anglų bibliotekoms naująjį dokumen
tų šaltinį „The USSR-Genman agression 
against Lithuania“.

Pas mus, atrodo, tik Bradforde šiek tiek 
šis reikalas pradėtas: Vyties klubas mies
to bibliotekai užsakė Lietuvių Enciklope
diją anglų kalba. Tai ir viskas. Nežinau, ką 
daro kitos lietuvių kolonijos, ypač ten, kur 
yra klubai, DBLS skyriai, Katalikų ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės.

Pagaliau, jau ne paslaptis, kad ir didžio
sios lietuvių kolonijos mažėja. Po 20 ar 30 
metų gal tik kapuose paminklai liudys, kad 
čia būta lietuvių, o jie niekieno neprižiūri
mi išnyks ir nepaliks jokio pėdsako. Tuo 
tarpu mes galėtume miestų ar universitetų 
bibliotekose lietuviams ir Lietuvai pasta
tyti nemirštantį paminklą ir atliktume dvi
gubai naudingą darbą: paremtume mūsų 
knygų leidyklas ir duotume teisingos in
formacijos apie sovietų okupuotą Lietuvą.

Vlk. Ignaitis

BRITAI TURTINGIAUSI
Europos biznio žurnalas „Vision“ pa

skelbė, kad iš 500 Europos firmų, daran
čių didžiausią apyvartą, 170 yra britų fir
mos. Vokiečiai turi 102, Prancūzija — 80. 
Pelningumo atžvilgiu britų firmos taip pat 
pirmauja. Pelningiausia bendrovė yra Rank 
& Crox, toliau eina Kodak-UK, Rank Or
ganisation.

Penkios didžiausios Europos bendrovės 
yra šios: Royal Dutch Shell (anglų-olan- 
dų), Unilever (anglų-olandų), IRI (italų), 
Philips (olandų), British Petroleum (ang
lų).

MEDVEDEVO PASKAITA
Londone gyvenąs Sovietų paso netekęs 

mokslininkas Ž. Medvedevas 13 lapkričio 
Užsienio Reikalų Karališkajame Institute 
skaitys paskaitą. Jis bandys nurodyti, koks 
turi būti numatomas pasirašyti Europos 
saugumo sutarties tekstas. Medvedevas lai
komas Sovietų dissidentu.

a|a
DBLS Manchesterio skyriaus 

pirmininkui
ANTANUI JALOVECKUI, 
tėvui Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia

skyriaus nariai ir Manchesterio 
lietuvių visuomenė.

MIN. S. LOZORAIČIO LAIŠKAS

Ryšium su Ekumeninės Bažnyčių Tary
bos laikysena tikėjimo persekiojimo Rytų 
Europoje klausimu, vienas svarbiausių Va
karų Vokietijos laikraščių „Die Welt“ pa
skelbė tokį min. S. Lozoraičio laišką:

„Die Welt“ rugpiūčio 29 dienos numery
je buvo atspausdinta žinia, pavadinta „Ra
portas apie smurtą nutyli Rytų Europos 
kraštus“. Joje buvo pranešta, kad Ekume
ninės Bažnyčių Tarybos Centrinė Komisi
ja Ženevoje, apsvarsčiusi kalbamą reportą 
apie smurtą bei jo vartojimą, balsų daugu
ma prieš 2 balsus ir 26 nariams susilaikius, 
nutarė neminėti jame apie Rytų Europos 
kraštuose vykdomą smurtą.

Negaliu susilaikyti nepastebėjęs, rašo to
liau S. Lozoraitis savo laiške, jog šis neti
kėtas nutarimas primena man šitokį nuo
tykį iš pirmųjų Rusijos komunistinės revo
liucijos laikų. Būtent, viename fabrike ko
munistai pareikalavo, kad darbininkai ap
svarstytų ir balsavimu išspręstų klausimą, 
ar Dievas egzistuoja. Darbininkų susirinki
mas nusprendė, kad Dievo nesą.

Aš cituoju šį atsiminimą, nes logiškai 
galvojant, Centrinės Komisijos nutarimas 
turėtų reikšti, kad jos narių daugumos ma
nymu sovietų užvaldytuose kraštuose ti
kintieji nesą persekiojami. Nebent tas 
aukštasis susirinkimas Ženevoje kitais su
metimais nutyli Rytų Europos tikinčiųjų 
kančias.

Tokiu atveju tačiau, užbaigia S. Lozorai
tis, Centrinė Komisija, atsižvelgdama pa
čios Ekumeninės Bažnyčios Tarybų intere
sų, privalėtų tuos sumetimus atvirai pa
skelbti, ypač kad tikėjimo dalykuose slap
toji politika yra neleistina.

Žydų DP
Žydų emigracijos į Izraelį problema yra 

painesnė, negu iš tolo atrodo. Išvykdami iš 
Sov. Sąjungos, jie gauna leidimą vykti tik 
į Izraelį.'Jų pasai neturi net tranzito vizų.

Atkeliavus iki Austrijos sienos, visus 
emigrantus perima Žydų Agentūra, kuri 
turi Austrijos vyriausybės įgaliojimą ir 
pareigą emigrantus globoti. Toji agentūra 
atima net jų pasus. Visi emigrantai yra ga
benami į pereinamąją stovyklą Schoenau, 
kurią dabar grasina uždaryti. Čia jie ne
beturi net DP teisių, o yra beveik kaliniai, 
negalį be leidimo net pro vartus išeiti. Su
tvarkius dokumentus, emigrantai iš tos sto
vyklos yra gabenami į Izraelį.

Labai dažnai pasitaiko, kad emigrantų 
pasitikti atvyksta turtingi giminės iš Eu
ropos ar net JAV. Jie pageidauja pasiimti 
juos pas save, bet formaliai negali gauti 
jų dokumentų. Tam reikalui buvo sudary
ta kita žydų labdaros organizacija HAJAS 
kuri išgaudavo iš Schoenau pabėgusiems 
giminėms dokumentus. Tokiu būdu ne ma
žas skaičius žydų, nepasiekę Izraelio, įsikū
rė Vakarų Europoj. Tačiau po nelemtojo 
traukinio užpuolimo NAJAS organizacijai 
nebeleidžiama padėti emigrantams.

Emigrantų padėtis žymiai pasunkėjo. 
Žydų Agentūra nežino, ką su jais daryti, 
nes pasiekus Vakarus, reikia juos perkelti 
į lėktuvus ar laivus, kad galėtų toliau ke
liauti į Izraelį. Uždarius Schoenau stovyk
lą, reikės ieškoti kitos vietos. Buvo minima 
Olandija ir D. Britanija, bet arabai spau
džia ir grasina prekybos suvaržymais ir 
teroro aktais.

Arabų spauda smarkiai puola ir Sovietų 
Sąjungą už žydų išleidimą. Jų laikraščiai 
rašo, kad tai daroma pataikaujant JAV ka
pitalistams. Tuo tarpu naujai atvykstą žy
dų emigrantai esą stiprina Izraelio ekono
minį ir karinį pajėgumą.

Iš tikrųjų Sov. Sąjunga žydų emigraci
jos perdaug nebevaržo, nors visų laukian
čiųjų padėtis yra nepavydėtina. Pareiškę 
norą emigruoti, jie netenka darbo ir pasiti
kėjimo. Tad kelio atgal nebėra. Žinoma, 
emigracijos sunkumai iš karto pranyktų, 
jei Sovietai leistų žydams laivais ar lėk
tuvais keliauti tiesiai į Izraelį. Bet iki šiol 
jie tik pasiunčia specialiais traukiniais iki 
Austrijos sienos...

Tuo tarpu Izraelio valstybė pilnai pajė
gia naujuosius imigrantus priimti ir ap
gyvendinti. Visame pasaulyje išblaškyti 
žydai sudarė specialius fondus, kurie pa
dengia įsikūrimo išlaidas. Nors pasitaiko 
nusiskundimų, bet dauguma yra patenkin
ti. Tačiau dirbtinai sudaryti transporto 
sunkumai žymiai pralenkia buvusius po
karinius DP sunkumus ir net graso pasun
kinti ir taip jau nelengvą tarptautinę pa
dėtį.

BItm.

KARAS VYKSTA Į KINAI APIE ŽENEVOS KONFERENCIJĄ

Plačiau rašyti apie žydų-arabų karo ei
gą lietuviškame savaitraštyje būtų nerei
kalingas laiko ir popieriaus eikvojimas. 
Visi tą karą seka ir visi apie jį kalba.

Pažymėtina tik tai, kad karas nelauktai 
užsitęsė, plečiasi ir sunku numatyti jo 
rezultatus.

Karui prasidėjus, kitą rytą žydai vie
nas kito klausė, ar karas dar nepasibai
gęs. Tuo duodami suprasti, kad tai yra 
tik vienos kitos dienos tankų ir lėktuvų 
demonstracija. Deja, karas dar nepasi
baigė ir Izraelio ministrė pirmininkė jau 
užsiminė apie paliaubas. Arabai pasirodė 
kietesnis riešutas, negu buvo tikėtasi. Ir 
kiekvienam žydui reikės įveikti 12 ara
bų, jei jie norės karą laimėti.

Tuo tarpu pasaulio didieji žiūri ir lau
kia. Vašingtono ir Maskvos pozicijos da
rosi vis karštesnės, nes abeji yra įsiparei
goję teikti pagalbą. Abiejų kraštų vy
riausybės nuoširdžiai nori, kad karas 
baigtųsi paliaubomis ir derybomis. Bet 
jei viena pusė perdaug nukraujuos ir 
šauksis rimtos pagalbos, tada pasaulio 
pabaiga gali būti priartėjusi.

HUMANISTŲ MANIFESTAS

Britų ir JAV akademikai-humanistai pa
sirašė manifestą, kuris pasmerkė marksiz
mą ir dogmatinę religiją. Tarp pasirašiu
siųjų britų mokslininkų yra J. Huxley, lor
das Ritchtie-Calder, prof. Eyseneck, H. 
Bondi ir kt.

Nors manifestas ir pripažįsta religijos 
reikšmę, bet pasisako prieš jos amžinojo iš
ganymo dogmą.

Įdomu, kad manifestą pasirašė ir rusų 
mokslininkai Sacharovas ir Medvedevas. 
Tačiau pirmasis jų (Sacharovas) pridėjo 
pastabą, kad jis nesutinka su manifesto 
pareiškimais apie religiją ir jos santykį su 
mokslu.

BLOGIAUSIA ŽYDAMS

Londono „Mažumų teisės draugija“ iš
leido brošiūrą apie religines mažumas Sov. 
Sąjungoje. Ten rašoma, kad nežiūrint var
žymų, rusų ortodoksų bažnyčia turi pa
čias didžiausias teises ir privilegijas. Rytų 
apeigų unitai ir Lietuvos katalikai jau žy
miai daugiau persekiojami. Unitai net ver. 
čiami susijungti su ortodoksais. Protestan
tai, kuriuos atstovauja baptistai, iki 1960 
m. buvo labai persekiojami, bet dabar 
jiems leidžiama rinktis į pamaldas.

Nors Maskvos žydų skaičius yra antroje 
vietoje po New Yorko, bet jų religinis gy
venimas beveik nebeegzistuoja. Visoje Sov. 
Sąjungoje esama tik apie 35-40 rabinų. 
Ypač žydų religiniai reikalai pablogėję 
prasidėjus emigracijai j Izraelį.

Visai kitokia padėtis esanti satelitiniuo
se kraštuose. Taip, pvz., į Čekoslovakiją 
1971 m. atgabenta 70.000 biblijų; Lenkijo
je kasmet išplatinama po 130.000 biblijų; 
Rumunijoj ir R. Vokietijoje nuo 1968 m. iš
platinta po ketvirtį milijono biblijų. Tuo 
tarpu kai Sov. Sąjungoje per paskutinius 
17 metų atspausdinta tiktai 140.000 bibli
jų-

SUVALSTYBINIMO PROGRAMA

Blackpooly vykusioje britų Labour Par
ty konferencijoje buvo paskelbta gana pla
ti privatiškų įmonių suvalstybinimo progra
ma. Jei darbiečiai laimės ateinančius rin
kimus, tai pirmoje eilėje bus suvalstybin
tos šios įmonės: uostų įrengimai, laivų sta
tyba, natūralių dujų gamyba, vaistų pra
monė, mašinų ir įrankių fabrikai, statybų 
bendrovės, statyboms skirtoji žemė, mine
ralų ištekliai, kelių transportas, lėktuvų 
gamyba, statybos ir konstrukcijos pramo
nė.

NAUJAS LAIKRAŠTIS „EUROPA“
Keturi Europos Ekonom. Bendruomenės 

dienraščiai — prancūzų „Le Monde“, italų 
„La Stampa“, vokiečių „Die Welt“ ir anglų 
„The Times“ išleido naują jungtinį laikraš
tį, pavadintą „Europa“.

Iš tikrųjų tai yra minėtų keturių didžių
jų laikraščių svarbiausiųjų politinių ir eko
nominių straipsnių vertimai ir santraukos.

Nepaprastai naudingas ir patogus leidi
nys susipažinti su V. Europos problemomis.

Kinijos atstovas J. Tautose Chiao Kuan- 
Hua pareiškė, kad rusai naudoja Ženevos 
konferenciją konsoliduoti Europos kraštų 
okupaciją, įvykdytą antrojo pas. karo pro
ga ir suskaldyti Vakarų Europą, kad galėtų 
joje visiškai viešpatauti. Kalbėdamas apie 
santykių pagerėjimą, jis pasakė, kad yra 
sumaišytos sąvokos. Iš tikrųjų esą reikia 
kalbėti apie santykių pablogėjimą ir įtam
pos padidėjimą.

REIKALAUJA LAISVĖS

„The Timees“ (spalio 8 d.) išspausdino 
atvirą laišką apie Europos konferenciją. 
Jame sakoma, kad Helsinkyje pasiektieji 
rezultatai nedžiugina Centrinės ir Rytų 
Europos gyventojų. Baltijos valstybės ten 
iš viso neturėjo savo demokratiškai rinktų 
atstovų, nes tokie rinkimai komunistų si
stemoje nepripažįstami. Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bulgari
jos atstovai nors ir dalyvavo, bet tik pa
kartojo, kas jų valdytojų buvo pasakyta. 
Tuo tarpu laisvieji tų kraštų gyventojai ne
galėjo savo nuomonės pareikšti, nes jų į 
konferenciją neįsileido.

Toliau laiške reikalaujama, kad visuose 
kraštuose būtų įgyvendinta Jungt. Tautų 
Charta, pravesti laisvi rinkimai, sudarytos 
demokratinės vyriausybės, grąžinta gyven
tojams spaudos ir sąžinės laisvė ir pa
smerkta Brežnevo doktrina, leidžianti So
vietams kištis į kitų kraštų reikalus.

Laišką pasirašė:

J. Lang, SJ (Čekoslovakija), V. Partel 
(Estija), J. Andrups (Latvija), A. Brans- 
kūnas (Lietuva), Koezi Horvath (Vengri
ja), lon Ratin (Rumunija) ir E. Raczyns
ki (Lenkija).

SeįitijnloS DIENOS
— Prezidentas Nixonas iš naujo pateikė 

Kongresui įstatymo projektą,, pagal kurį 
Sovietams suteikiamos išimtinai palankios 
prekybos sąlygos.

— Egipto ministerio pirmininko pava
duotojas Abdul Kader Hatem vyksta i Pe
kingą pasimatyti su Chou En-lai.

— Blackpoolio konferencijoje nutarta, 
kad Darbo partijai laimėjus rinkimus, D. 
Britanijos įstojimą į E. E. Bendruomenę 
turės perbalsuoti visas kraštas, o įstojimo 
sąlygos iš naujo persvarstytos.

— Sovietų ilgo skridimo žvalgybos lėktu
vai atidžiai seka Nato laivyno manevrus 
Šiaurės jūroje.

— Laivas su 13.000 t Sov. Sąjungai par
duotų kviečių iš JAV pasuko tiesiai į Indi
ją-

— Neseniai miręs kunigaikštis Buccleuch 
buvo didžiausias žemės savininkas D. Bri
tanijoj. Jo valdos Škotijoj siekia 30.000 ak
rų-

— Popiežius privačioje audiencijoje pri
ėmė Tibeto budistų aukščiausią dvasinin
ką Dalai Lamą.

— Hitlerio kepurė buvo parduota iš var
žytinių už 1.100 svarų.

— Tautinės dienos proga, Kinijoj išleis
tas manifestas, kuriame gyventojai įspėja
mi dėl galimo rusų užpuolimo.

— Sovietų policija suėmė keturis žydus, 
kai didelė jų grupė buvo susirinkusi Babi 
Jar vietovėje, kur naciai sušaudė apie 
70.000 žydų.

— Buvęs komunistas Wehner, kuris yra 
Vokietijos kanclerio Brandto padėjėjas, 
viešėdamas Maskvoje, sukritikavo savo 
viršininko vedamąją atsargią „ostpolitiką“.

— Benzino kainos Anglijoje pakilo po 1 
peną už galoną.

— Darbiečių vadas Wilsonas siūlo įsteig
ti Anglijoje žydų emigrantų pereinamąją 
stovyklą.

— Sov. Sąjunga pradėjo tiekti V. Vokie
tijai dujas. Tam tikslui pravesti iš'Ukrai
nos 3.200 mylių vamzdžiai.

— Kinijos 24-tųjų metinių proga „Prav- 
da“ aštriai puola Mao Tse-tungą, bet iškil
mingai sveikina Kinijos liaudį.

— Madrido spaudos žiniomis, Argentinos

JEI ATIDARYTŲ VARTUS

Anglų žurnalistas, žydas Chaim Berman- 
t‘as, lankėsi Sov. Sąjungoje ir susitiko dau
gelį savo tautiečių. Vieni jų gyrė sovietinę 
santvarką, kiti peikė, vieni buvo neturtin
gi, kiti gyveno prabangoje. Nevienodos ir 
priežastys, kodėl toks didelis skaičius nori 
emigruoti į Izarelį. Bet vienoda nuomonė 
apie tai, kad, kartą pareiškęs norą išvykti, 
pasidarai visais atvejais raupsuotas.

Ch. Bermanfas po savo apsilankymo 
Sov. Sąjungoje priėjo tokios išvados: jei 
Sovietai plačiai atidarytų savo vartus į Va
karus, tai piliečiai pro juos nebėgtų... Žmo
nės norį emigruoti todėl, kad jaučiasi esą 
kalėjime. Jeigu jie žinotų, kad gali laisvai 
iškeliauti, tai, greičiausiai, ta laisve nesi
naudotų.

TURKŲ PROBLEMA

Pagal 1936 m. Montreaux Konvenciją, 
pro Dardanelų sąsiaurį draudžiama pra
plaukti lėktuvnešiams. Naujai pastatytas 
Sovietų lėktuvnešis „Kiev“ neturi kito iš
ėjimo iš Juodosios jūros. Jei turkai jj pra
leis, tai turės praleisti ir JAV lėktuvnešius 
į Juodąją jūrą. Jie norėtų, kad tų lėktuv
nešių iš viso nebūtų...

KISSINGERIS Į PEKINGĄ

Dr. Kissingeris spalio pradžioje vyksta į 
Pekingą. Jo pasikalbėjimų pagrindinė te
ma — Sovietų naftos vamzdžiai į Vladivos
toką. Dėl tos naftos vyksta derybos tarp 
Japonijos ir Sov. Sąjungos. Japonai norėtų, 
kad JAV taip pat dalyvautų milžiniškame 
naftos tiekimo biznyje. Bet kinai baimina
si, kad pravedąs naftos vamzdžius, Sovie
tams susidarys palankesnės sąlygos apsup
ti Kiniją. Iš Pekingo dr. Kissingeris vyksta 
į Tokio.

JESSE OWENS

Jesse Owens yra 64 m. amžiaus Ameri
kos atletas, negras. 1936 m. Berlyno olim
piadoje jis pralenkė vokiečių bėgikus ir 
laimėjo aukso medalį. Hitleris dėl to taip 
įsiuto, kad atsisakė negrui įteikti medalį ir 
išbėgo iš savo balkono žaidynėse.

Dabar vokiečiai įteikė Los Angeles gy
venančiam Jesse Owens valdžios medalį už 
korektišką vokiečių traktavimą.

prezidento pagarsėjusios žmonos Evos bal
zamuotas, lavonas bus pervežtas į Argenti
ną.

— Graikijos prezidentas Papadopoulos 
pavedė Spyros Markezinis sudaryti civili
nių ministerių kabinetą. Graikija žadanti 
pasukti į demokratijos pusę.

— Persijoj suimta 12 žmonių, kurie ruo
šėsi nužudyti šachą ir jo šeimyną.

— Jei Austrija uždarys žydų pereinamą
ją stovyklą, Izraelio vyriausybė prašys So
vietų vyriausybę, kad ji atgabentų žydų 
emigrantus lėktuvais tiesiog į Izraelį.

— „Pravda“ apkaltino Nato kraštus ir 
Kiniją, kad jie sabotuoja Ženevos saugumo 
konferenciją.

— Austrijos kancleris Kreisky, nutaręs 
uždaryti žydų pereinamąsias stovyklas, 
pats yra žydas.

— Kandidatų skaičius į Londono univer
siteto teologijos fakultetą per paskutinį. 
penkmetį padidėjo 41%.

— Trys aukšto rango Tadžikistano ko
munistų partijos nariai žuvo netoli Kini
jos sienos. Jų žuvimo aplinkybės neskel
biamos.
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Leidinys apie PLB Seimą
PLB-nės Valdyba išleido atskirą leidinį, 

skirtą neseniai įvykusiam PLB Seimui at
žymėti. Iš tikrųjų tame leidinyje sudėta 
naudinga istorinė medžiaga ne tik apie Sei
mą, bet ir apie viso pasaulio lietuvių buvu
sias ir esamas bendrąsias organizacijas, 
pradedant Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti, baigiant Pasaulio Lietuvių Ben
druomene. Aprašytas pirmasis pasaulio lie
tuvių kongresas 1935 m. Kaune ir tuo me
tu įsteigtoji Pasaulio Lietuviu Sąjunga. 
Paminėtas „Pasaulio Lietuvis“, ėjęs 1937- 
1939 m. Lietuvoje. Papasakota apie Lietu
vių Tremtinių Bendruomenę, iš kurios iš
sivystė dabartinė PLB. Leidinys dailiai 
iliustruotas nuotraukomis. Be daugelio ki
tų straipsnių, jame išspausdinta Lietuvių 
Charta ir PLB konstitucija kartu su jos 
naujuoju projektu.

Nemaža vietos skirta atskirų kraštu 
Bendruomenėms ir jų veiklai aprašyti. At
rodo, tai yra santraukos pranešimų, ku
riuos padarė į Seimą susirinkę įvairių kraš
tų atstovai. Iš jų matyti, kokie platūs ir 
šakoti kultūrinio darbo barai varomi at
skiruose kraštuose.

Mums labiausiai rūpimas D. Britanijos 
lietuvių veiklos aprašymas, tur būt, yra 
pats originaliausias. Čia po gražiai besi
šypsančiu atstovo S. Kasparo atvaizdu su
rašyti visi D. Britanijos LB Tarybos ir 
Valdybos narių vardai ir išvardinta apie 
30 draugijų, sudarančių D. Britanijos Ben
druomenę. Atskiromis organizacijomis pa
skaityti net „Išeivių Draugas“, Jaunimo 
Židinys, šv. Kazimiero bažnyčia.

Apie Bendruomenės veiklą pridėtas tik 
toks pasisakymas: „Gal būt, kai kam atro-

KNYGA APIE KALĖJIMUS

Buvusi Sibiro kalinė Elena Juciutė pa
rašė didelę knygą apie Lietuvos ir Sibiro 
kalėjimus.

Mokytoja E. Juciutė pergyveno Lietuvo
je baisųjį pokario laikotarpį, matė elgetau
jančius vokiečius, partizanų veiklą ir gy
ventojų terorą.

Dėl tos partizanų veiklos ji buvo areš
tuota, nuteista 10 metų ir perėjo Vilniaus 
ir Sibiro kalėjimus. Pagaliau jai pavyko 
išeiti iš kalėjimo, atgauti pilietės teises ir 
net išvykti iš Lietuvos.

Visa tai E. Juciutė aprašo savo atsimini
mų knygoje, kuri neužilgo žada pasirodyti. 
Iki šiol turėjom šiek tiek raštų apie vergų 
stovyklas, o dabar E. Juciutė papasakoja 
apie sovietinius kalėjimus.

Knygą leidžia Simo Kudirkos šaulių kuo
pa New Yorke. Tuo tarpu knygos išleidi
mui trūksta lėšų ir todėl jos prenumerata 
renkama iš anksto. Atspausdintos knygos 
(daugiau kaip 500 psl.) kaina bus 10 do
lerių, iš anksto užsisakant — 8 dol. Ren
kami ir garbės prenumeratoriai bei mece
natai. Knygos leidėjų adresas: K. Bačkaus- 
kas, 84-55 86 Ave., Woodhaven, N. Y., 
11421.

A. Sandersonas

VANDENINIAI ŽMONĖS
Aš daugelį metų kaip grūdą prie grūdo 

kaupiau tai, apie ką pagaliau ryžausi papa
sakoti. Tačiau būtina pabrėžti, kad apie to
kius dalykus kalba nedaugelis: neafrikie- 
čiai retai kada būna liudininkais, o afrikie
čiai apie tai nemėgsta kalbėti.

1932 m. oficialus 'britų valdžios reziden
tas Pietų Kamerūne buvo mano pažįstamas 
N. Kleverlis, kuris man ir papasakojo pir
mąjį tokį atvejį.

Kartą vietinės policijos seržantas, su
grįžęs iš Ibibijo srities, atėjo į Kleveriio 
rezidenciją Kalabare ir pranešė, esą kai 
kuriuose kaimuose „blogai“ — afrikiečiai 
nenori mokėti mokesčių. Rezidentas pave
dė išaiškinti tą reikalą kadetui.

Seržanto afrikiečio lydimas, kadetas bai
dare iškeliavo į patį Ibibijo pelkių ir 'klam
pynių vidurį, kur kiekvienas, išskyrus vie
tinius gyventojus, bematant pasiklystų. Pa
galiau išsigavę į sausumą, jie nuėjo pro 
tankius brūzgynus į didžiausią kaimą, 'ku
rio gyventojai vengė mokesčių. Tačiau kai
mas pasirodė visiškai tuščias, gyventojai jį 
buvo palikę. Net visur esantys šunys ir na
minės beždžionės dingo be pėdsakų.

Nustebę ir 'kiek sunerimę, kadetas su 
seržantu nuėjo į 'kitą kaimelį, kuris taip 
pat pasirodė visiškai tuščias. Dar du kai
mai — taip pat.

Tokios gyvenvietės dažniausiai įsikūru
sios nedidelėje saloje, apsuptoje upių ir 
upelių. Žmonės susisiekia tik valtimis, ir 
takeliais nuo prieplaukos iki salos vidu
rio, kur paprastai stovi kaimelis. Nuo sa
los centro takeliai spinduliais vingiuoja į 
pakraščius. Tokia tvarka paveldėta dar iš 
vergų prekybos laikų.

Kruopščiai apgalvota kampanija davė vi
siškai nelauktus rezultatus. Pirmiausia, 
nors ir kaip keista, pakrantėse buvo pilna 
valčių. Trūko tik vienos mažytės baidarės. 
Įpykęs seržantas nutarė iškrėsti kiekvieną 
salos krūmą. Ir čia nė gyvos dvasios. Tada

dys keistokas D. Britanijos LB susiorgani- 
zavimas. Bet tos visos organizacijos ir 
draugijos atlieka didžiulį lietuvišką darbą“ 
(S. Kasparas).

DBLS į Bendruomenę sudarančių orga
nizacijų skaičių neįrašyta. Apie ją leidiny
je įdėtas atskiras aprašymas. Jame trum
pai suminėta prie DBLS įsisteigusios L. 
Namų bendrovės veikla, jos turimosios 
nuosavybės ir tų nuosavybių vertė. Apie 
pačią DBLS pasakyta, kad „tai viena di
džiausių D. Britanijos lietuvių organizaci
jų, veikianti atskirai, turinti skyrius pro
vincijos miestuosee“. Ir tiek.

Perskaičius tuos pranešimus, nenoromis 
gaunasi išvada, kad tos abi organizacijos 
nieko neveikia... Pirmoji skaičiuoja nuo
pelnus ją sudarančių draugijų, o antroji 
Lietuvių Namų bendrovės. Argi iš tikrųjų 
taip?

J. Vikis

VALDŽIA REMIA

Kanados valdžia paskyrė 4.000 dolerių 
„Gyvataro“ veiklai paremti. Laimingi ka
nadiečiai, kurių valdžia net materialiai 
remia krašto daugiakultūrę politiką ir 
veiklą.

EDMUNDAS DAPKCNAS

Sovietų Sąjungos diplomatinės mokyk
los paskutiniojo kurso studentas Edmun
das Dapkūnas Amerikoje atlieka trijų 
mėnesių praktiką J Tautose ir S. Sąjun
gos ambasadoje Vašingtone. Po to, grei
čiausiai, jis bus paskirtas dirbti S. Sąjun
gos ambasadoje.

PATI VIENA

Anksčiau Londone gyvenusi Stasė Pra- 
puolenytė-Bunker atstovavo lietuviams 
Sudburio (Kanadoj) tautinių grupių meno 
parodoj. Ji buvo išstačius! lietuviškas lė
les, savo pačios pieštus paveikslus, raštus
ir kt.

J. Kuzmionis

Akvarijus
Akvarijus žvaigždžių bėgimo nesulaiko - - - 
viliojo šviesūs pažadai, 

lyg pilys mažo vaiko.
Kad žaisti galima ugnim, — aš netikėjau, 
kaip krintantis siaubingai meteoras 

aš gyvent norėjau.

Suskilo žodžiai tartum meteoro šukės,
o Grigo ratai tūkstantį

ir šimtą kartų apsisuko.
Ir vėl dangus pajuodęs rankomis suspaudžia: 
ne žodžiai girdo, —

tai Akvarijus artyn nebeprileidžia.

Tikėjau, kad galiu, kad reikia patikėti, 
kai tikino mane vaizdai degą, 

žiedais nusėti.
Akvarijus tikrovę su sapnais supynė, —
Pažliugę debesys juodai nudažė 

raudančią mėlynę.

Giliai viduj šalti lašai takšnojo, laša.
Ranka lengvai vėl apie saulę 

ir gėles man rašo.
Kaip vaikas aš tikėjau. Kaip gi netikėsi?!
Akvarijau, tu per vėlai

ir ne laiku juokiesi.

Matau, kaip degdama šviesi žvaigždutė skrieja.
Aš paprašysiu savo draugą — 

šaltą šiaurės vėją.
Kad su žvaigžde įšėlęs išdykautų, žaistų, 
kol ji sudegusia anglim

nukris į gilų raistą.

jis paprašė leidimo nusimesti uniformą ir 
apsirengti kaip čiabuvis — mat, ketino nu
sigauti iki artimiausio „nepabėgusio“ kai
mo ir išklausinėti jo gyventojus. Eidamas 
jis sutiko kelis žmones, grįžtančius į kaimą 
iš tolimos kelionės. Jie pareiškė nieko neži
ną. Tuo patikėti buvo neįmanoma: afrikie
čiai, būdami net labai toli, visada palaiko 
ryšius su gimtuoju kaimu būgnais tamta
mais. Seržantas pradėjo grasinti, ir jie pa
žadėjo parodyti, kur pasislėpė kaimo gy
ventojai.

Grįžę į salą, jie nuvedė seržantą vos pa
stebimu takeliu prie upelio, kur nebuvo 
nei prieplaukos, nei valčių. Krantas toje 
vietoje buvo status. Palydovai patarė ser
žantui atsigulti ant skardžio krašto ir pa
žiūrėti žemyn.

Pamatė jis štai ką: visi kaimo gyventojai 
— vyrai, moterys, vaikai — nejudėdami sė
dėjo upės dugne, prisiglaudę prie stataus 
kranto, ir atrodė miegą. Šunys ir naminės 
beždžionės pintinėlėse gulėjo šalia. Seržan
tas diplomatiškai įkalbėjo savo palydovus 
grįžti į kaimą. Ten juos surišo ir paliko 
dviems teismo pasiuntiniams, kurie lydėjo 
„ekspediciją“. Po to jis nuvedė kadetą prie 
upės kranto. Pamatęs kaimo gyventojus 
2,5 m gelmėje, kadetas įsakė seržantui pa
sinerti ir juos pažadinti. Seržantas nesėk
mingai stengėsi išjudinti žmones. Niekas 
„nepabudo“. Pasirodė, kad visi jie buvo 
pririšti lij anomis „tai-tai“ prie kyšančių 
iš skardžio medžio šaknų.

Štai tada jaunuolis, matyt, ir sutriko: 
palikęs seržantą „vyresniuoju“, jis šoko į 
savo baidarę ir nusiyrė į Kalabarą. Jo 
veiksmų nederėtų laikyti bailumu. Papras
čiausiai jis norėjo bet kokia kaina skubiai 
pranešti savo vyresnybei apie įvykį. Kade
tas grįžo į mišką su pareigūnais, bet ser
žantas jau buvo spėjęs išvaryti žmones į 
darbą ir surinkti iš gyventojų duoklę.

...Turiu draugą Džefrį. Tai žinomas so-

PASAULYJE
A. RUKŠĖNO KNYGA

Kaip žinoma, jaunas JAV lietuvis Al
gis Rukšėnas neseniai išleido 'knygą apie 
Simo Kudirkos tragišką šuolį į laisvę, pa
vadintą „Day of Shame“.

„Pasaulio Lietuvių Jaunimas“ ta proga 
įsidėjo pasikalbėjimą su knygos auto
rium. Tarp kitko jis sako, kad knygą 
bandoma parduoti D. Britanijoje, o taip 
pat išversti ją ir į kitas kalbas. Viena 
Hollywoodo filmų bendrovė taip pat 
esanti ta knyga susidomėjusi.

Paklaustas, kuris yra jo didžiausias no
ras ir užsimojimas, atsakė: „Noriu para
šyti istorinę apysaką apie karo ir parti
zanų laikotarpį. Noriu parašyti taip, kad 
visas pasaulis atkreiptų dėmesį. Tą pada
ręs, galėčiau mirti laisvas ir ramus.“

L. ŽITKEVIČIAUS POEZIJA

Leonardas Žitkevičius Pavergtų Tautų 
savaitės proga sueiliavo ir pasiuntė New 
Yorko dienraščiui Daily News tokį posmą

PLB SEIMUI PASIBAIGUS
IV-sis PLB Seimas buvo iškilmingai už

baigtas labai gražioje Statler Hilton vieš
bučio didžiojoje salėje, Vašingtone. Užbai
gimo programą pravedė žymus Amerikos 
lietuvių veikėjas J. B. Laučka.

Buvęs PLB Kultūros Tarybos pirm. dr. 
A. Nasvytis įteikė 9 kultūrininkams Lietu
vių Fondo Mindaugo medalius, JAV LB 
centro valdybos pirm. V. Volertas pranešė, 
kad kompozitoriams J. Kačinskui ir J. Gai
deliui paskirtos premijos po 1.000 dol., A. 
Landsbergiui ir A. Kairiui už j u viena
veiksmių operų „Juodi laivai“ ir „Lakštu
tės meilė“ taip pat paskirtos premijos po 
300 dol.

Už geriausią beletristikos veikalą Lietu
vių Fondo vardu, dr. K. Ambrazaitis per
davė 1.000 dol. premiją Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkui fcun. dr. L. Andrie- 
kui, kuris maloniai sutiko įteikti ją rašyto
jui E. Cinzui, šiame bankete nedalyvavu
siam.

Savo nauja ir, sakyčiau, įdomia humoris
tine poezija Seimo atstovus ir svečius pra
linksmino rašytojas A. Gustaitis.

Naujosios PLB valdybos vardu kalbėjo 
Br. Nainys, naujosios valdybos pirminin
kas. Pasitraukiančios ir daug pasidarbavu
sios valdybos vardu kalbėjo St. Barzdukas, 
kuris buvo išrinktas PLB garbės pirminin
ku. Po trumpo J. B. Laučkos žodžio, IV 

ciologas ir apskritai įdomiausias žmogus. 
Štai ką jis man papasakojo.

Kartą jis nuvažiavo į Senegalą kartu su 
vietiniu gyventoju. Atvykus jo bendra
keleivis pasiūlė Džefriui parodyti vieną 
liaudies paprotį. Jie sėdo į valtį ir išplau
kė į jūrą.

Ant bangų suposi daugybė laivelių. Žve
jai traukė vieną po kitos pilnas pintines 
austrių, krabų ir kitų jūros dugno gėry
bių. O dugnu... vaikščiojo čiabuviai ir rin
ko austres panašiai, kaip mūsų kraštų so
dininkai skina braškes. Jie ramiai krovė 
laimikį į nuleistas ant virvės pintines. Tik 
tuo skyrėsi nuo žemės sodininkų, kad prie 
kulkšnies turėjo prisirišę po akmenį, kuris 
laikė juos gelmėje. Žvejai pasakė, jog kiek
vienas rinkėjas išbūna po vandeniu iki 
pusvalandžio.

Išklausęs Džefrio, aš užverčiau jį klau
simais. Svarbiausias buvo toks: kokiu bū
du austrių rinkėjai gali taip ilgai išbūti 
neiškilę į paviršių?

— Jie kažką vartoja, kažkokius vaistus, 
— atsakė jis.

Aš pats į tokius paaiškinimus žiūriu įta. 
riai, ypač kai „vaistais“ stengiamasi pa
aiškinti vos ne viską pasaulyje. Ir vis dėl
to tenka pripažinti, kad čia kažko esama.

Taigi „pasivaikščiojimas“ po vandeniu 
galėjo būti įmanomas kažką vartojant, ta
čiau visi, su kuo man tekdavo svarstyti šią 
keistą istoriją, ypač Vakarų Afrikos gy
ventojai, linko į 'kitą versiją; jie stengėsi 
šį „stebuklingą“ žmogaus sugebėjimą aiš
kinti tuo, kas netiksliai vadinama hipno
ze.

Fakirų triukas — gyvam išlįsti iš „ka
po“, 'kuriame jį užkasa publikos akivaizdo
je — yra ne naujas. Tai oficialiai patvir
tinta daugybės liudytojų. Aš pats savo ar
chyve turiu kopiją pranešimo, pasirašytą 
penkių žymių 'gydytojų. Publikai pasirodė 
jaunas meksikietis, matyt, indėnų 'kilmės. 
Gydytojams detaliai apžiūrėjus, jis buvo 
užkastas 24 valandoms. Ant jo „kapo“ iš
versti du sunkvežimiai molio. Tai vyko pa
grindinėje Hondūro sostinės aikštėje, dau
gybės miesto gyventojų akivaizdoje.

Daktaro R. Čevertono nuomone, fakiro

būklės negalima vadinti kataleptine, nors 
jo pulsas buvo labai silpnas ir beveik ne
įmanoma pastebėti kvėpavimo.

Nežinau, ar falkaras iš tiesų buvo laikinai 
nustojęs įkvėpuoti, arba tik sumažinęs kvė
pavimo intensyvumą, kad net patyręs gy
dytojas negalėjo pastebėti, bet išbuvo to
kioje būklėje dvidešimt keturias valandas. 
Jeigu tai sugebėjo padaryti fakiras, nėra 
priežasčių abejoti, kad visas kaimas nesu
gebėtų to išmokti. Ar gali būti geresnė ap
sauga nuo vergų pirklių antpuolių, kaip 
sugebėjimas pasislėpti po vandeniu?

O kaip gi tie žmonės, kurie rinko kriauk
les sūriame jūros vandenyje? Čia tikriau
siai jokios katalepsijos nebuvo, žinoma, ne
bent...

Afrikietis lyg netyčiom prasitarė žinąs, 
kaip sulaikyti kraujotaką.

Ir man pačiam ne kartą teko matyti, 
kaip žmonės sulaikydavo 'kraujo apytaką. 
Vienas mano mokslo draugas, sėdėdamas 
už stalo, išdykaudamas rankoje išsipiovė 
inicialus. Pasirodęs kraujas visus sujaudi
no, bet jis pasakė, tuoj sustabdysiąs krau
javimą. Taip ir padarė. Vos tik sudavė 
servetėle per žaizdą, ši liovėsi kraujavusi. 
Liko tik rausvas gilus piūvis. Vėliau, va
kare, mes paprašėme parodyti žaizdą. Piū
vis buvo sausas, be kraujo žymių ir beveik 
užsitraukęs.

žodžiu, aš sutinku su aiškinimu, kad tai 
katalepsija ir mokėjimas kontroliuoti vie
nas ar 'kitas organizmo funkcijas. Tik nie
kaip negaliu suprasti, iš 'kur žvejai senega- 
liečiai ima tiek energijos, kad užtektų pa
laikyti 'gyvybę tokiomis sunkiomis sąlygo
mis, renkant moliuskus.

Tačiau didžiausia 'bėda man yra ne ta. 
Niekaip negaliu surasti Vakarų Afrikos 
gyventojo, kuris suteiktų papildomos in
formacijos. Galima sakyti, kad tokios isto
rijos — besaikis melas, bet taip pat galima 
manyti, kad, gal būt, tai paprasta... teisy
bė.

Šiaip ar taip, aš primygtinai siūlau, kad 
visa, kas susiję su aprašytais atvejais, bū
tų ištirta moksliškai.

(Mokslas ir Gyvenimas)

(jis buvo išspausdintas to dienraščio Voi
ce of the People skyriuj):

Thanks to the summit meeting, 
no more cold war.
But the enslaved nations 
will suffer more and more.

B. RAILA APIE AISTĮ

Žinomas rašytojas ir žurnalistas Bronys 
Raila „Drauge“ išspausdino savo labai gra
žiai parašytus atsiminimus apie neseniai 
mirusį poetą Joną Aistį. Tuos atsiminimus 
B. Raila žada įterpti į savo „Nidos" klubo 
leidžiamus raštų tomus.

IŠTEKA

Anglijoje ilgokai gyvenusio veiklaus lie
tuvio T. Grikino vienturtė duktė Angelė 
lapkričio 10 d. išteka už Algio Bliūdžiaus. 
Palikusi Angliją, Grikinų šeima įsikūrė 
Los Angeles miesite. T. Grikinas neseniai 
sulaukė 65 m. amžiaus ir pasitraukė į pen
siją.

PLB seimas buvo užbaigtas Lietuvos him
nu.

Z. Juras
(Ateinančią savaitę pradėsime spausdin

ti Z. Juro įspūdžius iš JAV ir Kanados, kur 
jis lankėsi Seimo proga. Red.).

Morris Maskvoje
Tokiu pavadinimu savo įspūdžius iš ke

lionės po Sovietų Sąjungą pavadino Albert 
Morris „The Scotsman“ dienrašty. Auto
rius bando perduoti tuos įspūdžius skaity
tojams lengvu stiliumi, ignoruodamas net 
ir labai rimtas vadovų ar muitinės tarnau
tojų intencijas. Jo straipsnis gana ilgas ir 
jame ne maža humoro, čia pasirinkta tik 
vienas kitas charakteringesnis epizodas.

Jau pačioje turistinio vizito pradžioje 
Morris'o keltas „Rossia“ viešbutyje įstri
go tarp aštunto ir devinto aukšto tvankia
me, „Raudonosios Maskvos“ odekolono ir 
česnakų kvapo perpildytame ore. Autorius 
stebi nervingus 'bendrakeleivius ir nesu
pranta, kodėl taip atsitinka, kad Sovietai 
sugeba pasiųsti satelitus į Marsą, bet ne
pajėgia įsirengti padoraus kelto.

Garsiąją Maskvos Gum krautuvę Morris 
apibūdina kaip mišinį tarp rytietiško ba- 
zaro ir škotiško kooperatyvo. Moterys lau
kia iš Lenkijos atvežtųjų batelių ir tris 
kartus stovi eilėje: nusipirkti, sumokėti ir 
prekės atsiimti. Apie kokį nors batelių 
„prisimieravimą“ nėra ir kalbos. O kaina 
tik 17 svarų už porą. Paprasta vyriška ei
lutė — 140 svarų. Iš provincijos atvažiavę 
žmonės vis dėlto negali atsižiūrėti ir gar. 
šiai reiškia savo nusistebėjimą apie Mas
kvoje esančią prabangą.

Lenino mauzoliejuje jis stebi, kaip skotė 
moteris negali sulaikyti juoko dėl dirbtinai 
ginkluotų sargybinių palaikomos rimties. 
Jis praeina pro „proletarų faraoną“ nei nu
stebęs, nei sujaudintas.

Morris mato gatvėse „Žiguli“ automobi
lius ir teiraujasi jų kainos. Jos esančios 
2.500-3.000 rublių. Iš dirbančiųjų pajėgia 
nusipirkti tik tie, kurie gyveno ir taupė 
žiauraus klimato rajonuose, uždirbdami 
daugiau, nei Maskvos darbininkai.

Soči vasarvietė dvelkia senoviška archi
tektūra. Nemaža čia Vietnamo ir šiaurės 
Korėjos proletarų, o taip pat gerai nusipe- 
■nėjusių Katiušų, 'besilepinančių Juodosios 
jūros bangose. Čia jam pasiseka susitikti 
net ir vieną Anglijos profesinių sąjungų 
atstovą, kurį iš pradžių buvo palaikęs už 
rytinės Rusijos 'gyventoją.

Negavęs leidimo apsilankyti „Pravdos“ 
redakcijoje, Morris pasitenkino Soči vasar
vietės vietinio laikraščio leidėjų priėmimu 
Atsisveikindamas jis gauna vieną to laik
raščio egzempliorių prisiminimui. Bet kai 
Leningrado muitininkai, krėsdami jo laga
minus, atrado ir tą laikraštį, tai turėjo ke
lias valandas aiškintis, kodėl jis, nemokė
damas rusiškai, vežasi sovietišką laikraš
tį.

Leningradas padaręs geriausią įspūdį. Ir 
miestą aprodžiusi vadovė 'buvusi nepapras
tai gera agitatorė. Paklausus, ar Lietuva, 
Latvija ir Estija galėtų laisvu noru palik
ti Sovietų Sąjungos šeimyną, ji pasižiūrė
jusi į Morris kaip į niekus tauškiantį pra
džios mokyklos vaiką ir atsakiusi — „Ži
noma“. Tokį atsakymą kadaise yra davęs 
ir amžinos atminties Stalinas.

Užvis labiausiai autoriui patikęs eilinis 
Maskvos žmogus. Jis esąs toks paprastas 
ir natūralus. Kiekvienu kartu, kai jis au
tobuse neturėjęs reikalaujamų smulkių pi
nigų, kas nors iš keleivių įmesdavo kapei
kas į automatą ir maloniai šypsodamasis 
pasakydavęs „pažalstva“.
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Didžiosios Britanijos
Lietuvių Sąskrydis

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
brangi, — tiek vargo, kančių prityrei!

Bradfordo ir kaimyninių miestų lietu
viai, pradėję kurtis Yorko apygardoje 
1948 metais, visą laiką sielojosi ir tebesi- 
sieloja tautiniais, kultūriniais bei religi
niais reikalais. Jų ryžto nemažina nei 
nuolatinės emigracijos, nei išmanių visuo
meninės veiklos vadovų stiglius: susibur- 
dami savo pačių pastangomis įkurtame 
„Vyties“ klube, kelia sumanymą po su
manymo ir, gražiai sutardami, daugelį tų 
sumanymų įvykdo.

Praėjusiais metais iškilmingai paminė
ję 25 metų gyvenimo bei veiklos sukaktį 
ir apvainikavę atskiru leidiniu, pasi

DBLS Bradfordo sk. valdyba: St. Grybas, s-gos garbės narys V. Ignaitis, pirm. A 
Bučys ir A. Gudas

džiaugę bendromis pastangomis A. Bučio 
ir J. Gailiaus knygomis, šiemet su nepa
laužiamu ryžtu šoko rengti Didž. Britani
jos lietuvių sąskrydį, iš anksto pramatę 
užfiksuoti jį specialiame „E. Lietuvio“ 
numeryje.

Susiradę kelius į Škotiją, dideliu būriu 
nuvažiavo aplankyti ten dirbančių tautie
čių, susitarė su šv. Cecilijos choro vado
vu Pr. Dzidoliku bei choristais ir puolė 
ieškoti tinkamos salės, svečiams nakvy
nių, telkdami šeimininkes, muzikantus, 
fotografus, nepamiršdami nė savos lietu
viškos knygos bei tautodailės, kad paro
dytų, jog yra dirbama, kuriama, pjausto
ma.

Nebeužtvcnksi upės bėgimo...

Rugsėjo 22 dieną Vyčiu ir tautinėmis 
vėliavomis išpuošta Victorijos erdvi salė 
Shipley'je laukė viešnių ir svetelių. Diena 
nebuvo saulėta, o ir rudens lietutis ne
praplaukė pro šalį, tačiau apyvakarį ir 
pėsti, ir važiuoti pradėjo rinktis iš visų 
Didž. Britanijos kampelių.

Specialiu autobusu ir atskiromis maši
nomis atbildėjo šv. Cecilijos choro 25 cho
ristai su vadovu ir su juos atlydėjusiais 
Škotijos lietuviais; netrukus atburzgė 
žvilgą autobusai su gerai nusiteikusiais 
lietuviais iš Londono, Glouchesterio, 
Manchesterio, Wolverhamptono, Leigh, 
Birmingham©, Stoke on Trent, Notting
hamo, Derby, Prestono ir kaimyninio 
Huddersfieldo. {vairiomis, priemonėmis 
suplaukė būreliai lietuvių iš Yorko, Le
eds, Rochdalės, Halifaxo, Keighley, Har
rogate, Wakefieldo, Dewsbury...

Siūbtelėjo lietuvių nebeužtvenkiamos 
upės bangos į didžiulę salę, spaudė vieni 
kitų rankas, pasiskirstė net keliuose 
aukštuose. Ūžė, erzėjo kaip bičių avilyje: 
pasakojo kelionės įspūdžius, teiravosi 
apie pažįstamus, dairėsi, kur galėtų ke
lionės dulkes nuplauti, žiūrinėjo V. Ignai- 
čio, gražiai išrikiuotas knygas, K. Stepo
navičiaus medžio drožinius, atidžiai ste

Šv. Cecilijos moterų choras

bėjo tautiniais ženklais išpuoštą sceną.
„Kiek gi galėjo lietuvių suplaukti?“ 

teiravosi vietiniai ir, suskaičiavę autobu
sus bei jų važtą, pridėję vietos bei apy
linkės žmones, nustatė, jog galėjo atbil
dėti tarp 700-800 tautiečių. O buvo ir ki
tataučių svetelių, ištikimų draugų bei pa
žįstamų.

Geležinio vilko staugsmo aidai

Pagaliau nuščiuvo lietuviškas bičių 
avilys, kai scenoje pasirodė DBLS Brad- 
fordo skyriaus pirmininkas — veiklus 
kultūrininkas, dramaturgas ir poetas —

A. Bučys, pradėdamas oficialiąją dalį, 
pasidžiaugęs gausiai susirinkusiais są
skrydžio dalyviais ir pasveikinęs visus, 
priminė, kad susirinkta paminėti Tautos 

šventę ir Vilniaus įkūrimo 650 metų su
kaktį.

„Linkiu visiems, iš visų šio krašto vie
tovių čia atvykusiems“, pastebėjo, „šia
me mūsų bendrame sąskrydyje pajusti 
malonią lietuvišką nuotaiką. Pagyvenki
me nors trumpai kaip vienos motinos 
Lietuvos vaikai, kaip broliai ir seserys. 
Linkiu, kad liktų gražūs atsiminimai iš 
šio sąskrydžio, ir gal sustiprės mūsų jė
gos ateičiai.“ Paskaitai skaityti pakvietė 
kun. J. Kuzmickį-Gailių.

Prelegentas iš karto nuvedė susirinku
sius į senovės Lietuvą —

Didž. Kunigaikščio Gedimino sapnas 
apie geležinį vilką, staugusį šimtų vilkų 
kauksmu, krivių krivaičio Lizdeikos buvo 
išaiškintas didžiu lėmimu pastatyti stip
rią pilį, iš kurios sklis didžių Lietuvos 
kunigaikščių ir karžygių garsas toli ry
tuose ir vakaruose. Idealistiška, pranašiš
ka Lizdeikos vizija, realizuota Gedimino, 
teigia, kad lietuvių tautinis likimas 
tampriai rišasi su visos tautos likimu. 
Dvasinis, idealistinis mūsų nusiteikimas, 
gyvenant ne medžiagai, o laisvės idėjai, 
sudaro visų dvasinių vertybių pagrindą. 
Idealistiškai buvo nusiteikę ir stūgavo 
kaip legendariniai vilkai dr. J. Basanavi
čius, dr. V. Kudirka, vysk. M. Valančius, 
S. Daukantas, Maironis, V. Krėvė, Puti
nas, Vydūnas, o taipgi knygnešiai, lietu
viško rašto mokančios motinos prie rate
lių, į savo žemę įsikabinę pirmieji mūsų 
šviesuoliai — mokytojai, gydytojai, kuni
gai. Ir nepriklausomybės rytą rūpintasi 
tautos švietimu, žemės reforma, Klaipė
dos bei Vilniaus prijungimu prie lietuvių 
tautos organizmo. Mūsų tremtyje prisiri
šimas prie lietuvybės tolygus prisirišimui 
prie laisvės idealo dvasinės vertybės, nes 
mūsų asmenybę sąlygoja dvasiniai lobiai, 
kuriuos šimtmečiais krautus tautos sie
los gelmėse, pasisaviname ir įgyvendina
me savo buityje.

Vilnius. 1323 m. minimas kaip jo kuni
gaikštystės miestas, buvo tartum tautos 
aukuras, i'š kurio buvo siunčiami valsty-

biniaii raštai, kuriame buvo tariamasi dėl 
Lietuvos krikšto (1324 m.), į kuri buvo 
kviečiami pirkliai, amatininkai, dvasinin
kai, užtikrinant laisvę ir tinkamas darbo 
sąlygas. Kunigaikščių Algirdo, Kęstučio,
Vytauto Didžiojo, Žygimanto, Kazimiero, 
Aleksandro, Žygimanto Senojo ir Augusto 
laikais Vilnius buvo mūsų kultūros, kū
rybos, o taipgi kovų, gaisrų, naikinimų 
laukas. Senajame geležnio vilko mieste 
1917 m. buvo išrinkta Lietuvos Taryba, 
kuri 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę, nuaidėjusią ry
tuose ir vakaruose tartum kovingų vilkų 
staugsmas. Senoji mūsų sostinė — dra-

Rašytojai kun. J. Kuzmickis ir
Ir era Joerg

mistiškas geležinio vilko miestas, įkvė
piąs tautinį idealizmą, laisvės idealo dva
sinę vertybę.

Vilniaus — kunigaikščių miesto epilo
gas dar neužbaigtas: jį teberašo dabar
ties, o užbaigs būsimos kartos.

Tegyvuoja laisva Lietuva

Svečių švokščiantis bangavimas nuščiu
vo.

J. Alkis, DBLS C. Valdybos pirminin
kas, peržvelgė kupiną žmonių salę ir nuo
širdžiai sveikino svečius bei šeimininkus, 
susibūrusius šiame didingame sąskrydyje. 
Linkėdamas sėkmės ir energijos tolimes
nei veiklai, pasidžiaugė susiklausymu ir 
organizuotumu.

St. Kasparas, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirmininkas, ką tik 
sugrįžęs iš suvažiavimo J. A. V-se, šiltai 
pasveikino susijrinkusiue, pasidalindamas 
įspūdžiais ir perduodamas naujos Centro 
Tarybos linkėjimus. Naudodamasis proga, 
perdavė iš JAV atsivežtą tautinę juostą 
DBLS Manchesterio sk. valdybos pirmi
ninkui už gražiai pavykusio „Grandinė
lės“ koncerto surengimą.

Raštu sveikino Lietuvos Atstovas V. 
Balickas, pažymėdamas:

„Nuoširdžiai Jums dėkoju už pakvieti
mą į bendrą lietuvių sąskrydį Bradforde.

„Negalėdamas kvietimu pasinaudoti, 
sveikinu bent per šį laiškelį sąskrydžio 
dalyvius ir linkiu gražios lietuviškos at
gaivos.“

Mielą sveikinimą atsiuntė prel. J. Gu
tauskas, ilgametis Škotijos lietuvių kape
lionas ir D. B. Lietuvių Bendruomenės 
tarybos pirmininkas:

„Garbingieji Tautiečiai! Žemaičiai, 
Aukštaičiai ir Jotvingiai, iš Karalystės 
didmiesčių ir miestelių susibūrusieji šlo
vingo Bradford© mieste, būkite pasveikin
ti! Jūs būsite iki soties vaišinami skotie-

E. Vainorienė su dukra

čių dainų žavumu, londoniečių šokių dar
numu, nottinghamiečių muzikų jautrumu, 
manchesteriečių ir bradfordiečių meninės 
kūrybos pokyliu ir — Jūsų vadų kalbų 
įvairiomis idėjomis.

„Džiaukitės, grožėkitės, didžiuokitės ir 
aukite visa apimančios vienybės sąmonė
je.“

Kun. dr. J. Matulis, MIC, „Šaltinio“ re
daktorius ir sielovados vadovas, apgailes
taudamas, kad dėl sielovados pareigų ne
galįs dalyvauti, palinkėjo:

„Tegu sąskrydis neša daug kilnios nau
dos Lietuvai ir lietuviams!“

Kun. Ve. šarka (su Hamburge viešin
čiais P. ir Vyt. Karpavičiais) savo sveiki
nime pažymėjo:

„Šiuo savo žygiu Jūs parodote svetimie
siems, kad Lietuva, nors pavergta, per vi
so pasaulio lietuvius yra gyva, sąmonin
ga ir pajėgi laisvam gyvenimui. Savo gi 
tautiečiams skelbiate, kad lietuvis, nežiū
rint ilgos tremties, yra ištikimas Dievui, 
myli savo Tėvynę Lietuvą, brangina savo 
brolius ir seseris, supranta priešus, verti
na kiekvieną žmogų, nepamiršta savęs ir 
savo Tautos gyvenimo raidos. Priimkite 
mano ir visos šiaurės Vokietijos lietuvių 
katalikų nuoširdžiausius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus, kad šis Jūsų didin
gas sąskrydis pažadintų kiekvieną lietuvį 
iš nuovargio naujam gyvenimui, kuris 
galėtų dar labiau pateisinti turimą laisvę

ir galimybes padėti Lietuvai ir lietu
viams. Mes žavimės Jūsų organizuotumu 
ir didžiu tikėjimu.

„Nuoširdžiai šaukiame: tegyvuoja per 
Jus visus ir su Jumis visais laisva amžina
Lietuva! Telaimina Visagalis Viešpats Lie
tuvą prie Baltijos gintarinių krantų ir te
saugoja narsius jos vaikus visame pasau
lyje!“

Pabuskim iš miego!

Kalbų smilkalai ir myra kaip Alko lie
tuviškoji ugnis nuaidėjo salės firmamen- 
tuose ir nutilo.

Giliai atsikvėpė klausytojai ir sužiuro į 
sceną, kurioje puslankiu išsirikiavo tauti
niais rūbais pasipuošusios sesės ir linksmi 
broliai, šv. Cecilijos choro nenustygstanti 
dvasia. Suskardeno dūdelė, ir dirigentas 
Pr. Dzidolikas mostelėjo iškeltomis ranko
mis, tartum perplėšęs salėje pakibusią ty
lą.

Keistas šiurpulys perbėgo salę, kai miš
rus choras graiusmingai užtraukė „Pabus- 
kim iš miego“ herojinę dainą. Tartum 
„vargingos tėvynės vargingų vaikų“ šauk
liai, širdį veriančiu balsu pažadindami iš 
ilgų metų apsapnio, choristai tuojau visus 
nukėlė į Lietuvą, kur bėga Šešupė, kur Ne
munas teka, kur mūsų tėvynė graži Lietu
va, melsdami Aukščiausiąjį apsaugoti my
limą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių ka
pai. {kandžiui gražiai susirikiavęs moterų 
choras romantiškai nuteikė, apdainavęs lie. 
tuvaitę, kuriai nerūpėjo rytelį kelti, tiktai 
rūpėjo kiemelį šluoti ir laukti jauno ber
nelio. Toliau vaizduotėje sukėlė kalno ma
lūnėlį, ežere krykščiančią antelę ir gailiai 
raudančią mergaitę. Mišrus choras dar kar
tą nuvedė visus, kur giria žaliuoja, kur 
Nemunas banguoja, kur skamba graudi lie
tuviška daina.

Prabilo ir vyrų choras, svajingomis dai
nomis perkėlęs į giružės vienumą, kelian
čią meilės ilgesį ir mergaitės laukimą, kai 
jos darželio gėlės — laimės ir jaunystės 
šypsena.

Klausytojai nepaprastai jautriai išgyve
no planingai parinktų dainų montažą, nesi
gailėdami triukšmingų katučių. Ir nenuo
stabu, Pr. Dzidolikas, kelis kartus lankęsis 
Lietuvoje ir dalyvavęs dainų šventėje, par
sivežė ir iš tėvų žemės naujų motyvų ir 
akordų, naujomis varsomis nuspalvinančių 
tėvynės Lietuvos meilę, nes miela tėviškė 
yra viena visame pasaulyje ir visi esame 
pasiilgę rūtų ir .pušų šalies.

Choras padainavo septyniolika puikių, 
taip artimų sielai dainų ir išpildė niuan
suotai, įsigyvenęs, giliai įsijautęs, iškėlęs į 
ugnim liepsnojančio dangaus fontissimum 
ir darniai nusileidęs iki beauštančios auš
relės brėkšmės modulingos tylumos. Ga
lima pasidžiaugti ir taisyklinga tarsena, ir 
aiškiu galūnių tarimu ir logiškais kirčiais.

Valio šv. Cecilijos choro moterys, vyrai 
ir dirigentas! Gimtosios žemės meilė, iš
reikšta parinktų dainų melodingu, niuan
suotu, 'bet ir apvaldytų balsų išpildymu, 
suplūdo į visų vidų, kad dar labiau bran
gintų savo prarastą kraštą.

Yra rimtų pasiūlymų šv. Cecilijos choro 
dainas užrašyti plokštelėje, kad ilgam at
minimui ūktų Škotijos lietuvių — (gimusių 
svetimame krašte — šviesaus idealizmo 
realizavimas, negailint nei laiko, nei triū
so Lietuvos garbei. Ir mums, pagaliau, reik 
tų rimtai registruoti mūsų kultūrinius lai
mėjimus.

Atžalyno dainų ir šokių pynė

Gėrėdamiesi vyresniosios kartos meni
niais laimėjimais, sąskrydžio dalyviai 
džiaugsmingai sutiko ir mūsų tautiškų šo. 
kių jaunų šokėjų būrelį iš Londono. Būre 
liui gražiai vadovauja F. Senkuvienė ir V. 
Jurienė, kvėpdamos į jaunąją kartą d\ a- 
sinių mūsų tautos vertybių meilę.

Jaunasis atžalynas, akomiponuojant S. 
Gabaliui akordeonu, pašoko visą eilę mūsų 
tautinių šokių. Džiaugsmu švytį veidai, be
sišypsančios lūpos, ritmiški ju judesiai bei 
jaunatviška dvasia džiugino žiūrovus ir 
kuteno jų širdis, jog ir šiuo metu pasiau
kojusių vadovių pagalba galima privesti 
jaunuosius prie mūsų tautos dvasinių lo
bių aruodo, kad ir patys įsitikintų, ir ki
tiems įrodytų, jog galime didžiuotis mūsų 
liaudies plastiniu menu.

Jaunimėlis nepasitenkino tiktai tauti
niais šokiais: savo energiją išliejo sutarti
nėmis dainomis, apdainuodamas šaltyčių ir 
dūdą, kalvelį ir žagrę bei daug daug dai
nelių mokantį jaunimą. Nestigo ir nuotai
kingų eilėraščių, kurių deklamavimas įro
dė, kaip gražiai ir taisyklingai galima kal
bėti tėvų kalba, jei vyresnioji karta rūpi
nasi savo vaikų tautiniu auklėjimu.

Londono jaunimas šoka ir dainuoja

Kai Škotijoje gimę vyresnieji vertė su
simąstyti ir įvertinti jų meilę lietuviškai 
dainai, — Londono, Glouchesterio atžaly
nas džiugiai nuteikė, kad atžalynas — gra
žus ir kūrybiškas — auga.

Kanklėmis kankliuokime!

Kas nežino lietuviškų kanklių ir jų švel
naus bei jautraus skambėjimo! Jos, tar
tum gyvos, alsuojančios dainininkės, ma- 
estriškai išreiškia ir liūdesį, ir džiaugsmą, 
ir išdykaujantį šokį, ir graudų gedulo mar
šą.

EI. Vainorienė, Nottinghamo jaunimo 
dvasia judintoja, kiekviena proga pasirodo 
su kanklėmis, įvesdama tautiečius į šios 
suibtylios muzikos paslaptis. Tartum trokš
dama ir jaunajai kartai perduoti šį mūsų 
tautinį palikimą, su jauna savo dukrele 
įsijautusi ir pergyvendama paskambino 
tris lietuviškas dainas, kurios visus tarsi 
apramino švelniu skambumu ir lietuvišku 
melodingumu.

Dėkui, sveteliai!

Pagaliau nuskambėjo paskutiniosios miš
raus choro „Į naują žygį“ dainos uždegan
tis fortissimum: „Tėvynė mūsų pavergta... 
mūs laisvė priešų pasmaugta“... Tačiau 
teisingumas ateitį nušvies, kaip šaukė tau
tos pranašas Maironis, — ,,tik ženkime pir
myn drąsiai!..“

Šv. Cecilijos vyrų choras

Nesibaigiančios katutės. Entuziazmas ir 
pakili dvasia. Ašarų sudrėkintos akys.

Scenoje pasirodo Vyties klubo pirm. St. 
Grybas. Susijaudinęs dėkoja šv. Cecilijos 
chorui, Londono jaunųjų šokėju būreliui, 
kanklininkėms. Grakščios mergaitės įteikia 
gėlių puokštes choro vadovui, šokėjų bū
relio vadovėms, E. Vainorienei.

Suskamba Tautos Himnas.

Sąskrydžio dalyviai, išsiskirstę į atski
ras sales ir kambarius, dalinasi įspū
džiais, vertina užsitęsusią programą arba 
šoka, grojant Huddersfieldo vengrų ka
pelai, užkandžiauja, malšina troškulį. 
Daug kas sustoja prie V. Ignaičio kruopš
čiai surengtos lietuviškos spaudos paro
dos lentynų, įsigydami knygų ar pasigė
rėdami retais leidiniais. Būreliai slenka 
pro K. Steponavičiaus medžio drožinių 
eksponatus, ilgėliau sustodami prie lietu
viškos sodybos.

Viršuje laksto, zuja nepavargstančins 
šeimininkės, nešdamos į stalus išalkui- 
siems sveteliams užkandų. Kalbasi londo- 
niškiai su bradfordiškiais, manchesterie- 
čiais, nottinghamiškiai su birminghamie- 
čiais, derbiškiais. Susiranda lietuvių net 
iš tolimosios Australijos ir net Lietuvos!

Sąskrydis pavyko, kai visi — ir rengė
jai, ir programos dalyviai, ir svečiai — 
susiklausė, Subildėjo į senąjį Bradfordą 
ir pasijuto tartum gimtajame krašte.

Garbė Dievui!

Rugsėjo 23 d. nuošalioje šv. Onos baž
nyčioje susirinko gausus būrys lietuvių 
pasimelsti už savo gimtąjį kraštą, papra
šyti jam Viešpaties palaimos.

Giedotas lietuviškas Mišias aukojo 
kun. J. Kuzmickis. Šv. Cecilijos choras, 
kukliai susėdęs paskutiniuose suoluose, 
Pr. Dzidolikui diriguojant, nustebino mal
dininkus, sugiedodamas kun. Šukio Lie
tuvoje komponuotas Mišias: Garbė Die
vui aukštybėse, Tikiu vieną Dievą, Dievo 
Avinėli bei tradicines mūsų giesmes — 
Pulkim ant kelių ir Jėzau, pas mane atei
ki!

Žmonės klausėsi, (graudinosi ir džiaugė
si. Naujos giesmės kėlė visų dvasias Die- 
vopi, primindamos Lietuvos bažnyčias, 
skarelių mišką, pakilias giesmes.

Pamokslininkas priminė vertybių per
vertinimą, kai modernusis pasaulis keičia 
dvasinius lobius medžiaginėmis gėrybė
mis, kai atkakliai kovoja dėl savo egzis
tencijos, kai žmogus, pagaliau, paverstas 
gamybos įrankiu. Tiesa... kam ji šian
dien rūpi, kai ji vadinama ištižėlių prie-
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Tūkstantis mylelių...
Ak, nepailsdami dainavome „Tūkstantis 

žingsnelių pas mano mergelę"...arba savo 
žirgelio išriestą (kaklą glostydami ir jį avi
žėlėmis žerdami tyliai traukėme — „Ar 
nuneši mane jauną šimtą mylių?“...

Dabar tokie atstumai — vieni juokai. 
Eikliųjų žirgelių nors nebeturime, bet ir 
savo kojomis toli nevaikščiojame. Gara
žuose, tartum arklidėse, stovi žvilgančios 
nuosavos mašinos, ne vieno, bet keliolikos 
arklių pajėgumo ir laukia tik raktuko pa
sukimo. Tad pakeliaukime skersai ir išil
gai per šitą vaišingąją salą.

Prieš šių metų pradžią mūsų baro vedė
jas, skystimėlį Ibegirkšnodamas, su kultū
rinių reikalų vadovu užvedė kalbą:

DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDIS

tarų. Išliksime savo tėvynės ištikimais 
vaikais, jei išlaikysime savo viduje hur 
manišką idealizmą, neištiždami medžiagi
nių gėrybių tvane, bet siekdami dvasinių 
vertybių, sukrautų krikščionybės aruo
duose.

Tautos Himnas, kurį visi ryžtingai 
traukė, buvo tarsi malda, įkvėpianti lai
kytis vienybės ir susiklausymo.

Iki pasimatymo!
Sekmadienį pamaldų specialūs au

tobusas nuvežė choristus ir svečius į Vy
ties klubą.

Reikėjo net dviejų kambarių, kad visi 
prie pietų stalų sutilptų. Seimininkės, ne
spėjusius pasilsėti po sąskrydžio darbų, 
vėl lakstė sušilusios, nešdamos į stalą 
kvepiančius balandėlius, garuojančias 
bulves, vištieną ir net greitomis prama
nytą kugelį. Šeimininkai pilstė taures, 
dėkodami už didelę ir gražią talką, kėlė 
jas, kad greitai vėl pasimatytame.

Vyties klubo valdyba: P. Jakubėnas, pirm. St. Grybas, A. Bučys, J. Paulauskas, 
A. Gerdžiūnas, V. Kalpokas ir V. Sinkevičius.

Jonas Gailius

GELEŽINIS VILKAS
Legenda

Šventaragio atšlaitę myluoja naktis, nu- 
tildžiusi neramų vėją. Juodais sparnais už
dengia lazdynų krūmus, senas liepas ir ty
liai pasikužda su išdidžiais ąžuolais.

Suvirpa vinklūs senų medžių lapai, pa- 
simiuisto sukumpusios šakos, ir užsnūsta.

Apsisapnavęs balandis sulapatoja spar
nais ir vėl susigūžia, užmerkęs žvitrias 
akis.

Senų ąžuolų ir liepų šakomis nuslysta 
mėnulio išblyškę spinduliai. Bėgioja pala
pinių šile, pasišildo prie blėstančios ugnia
vietės, žvilgteri į akingus sargybinių vei
dus, sužvilgę sidabrinėmis liepsnomis iečių 
smaigtyse.

Dumsteli šiltas vėjas, paglosto palapinių 
paklodes ir nuskuodžia į lankas paerzinti 
snaudžiančius žolynus.

Aukštoje padangėje švysteli meteoras ir 
skuosdamas perrėžia tamsų dangų degan
čiu kardu. Krūpteli pavargę sakalai, pake
lia sparnus, o jų didelėse akyse suliepsno
ja meteoro degančios žiežirbos.

Mano senojo krašto kunigaikšti, kodėl 
neramiai krūpauji kvepiančio šieno guoly
je? Juk palapinės drobė uždengia liepsno
jantį meteorą, o senų medžių tyli lopšinė 
švokščiančiu lyliavimu ramina tavo įsisiū
bavusius jausmus----------

nuo tavo rankos bėgo piačiaragiai brie
džiai, pasišokėdamos skuodė lieknos stir
nelės, šuoliavo baukštūs kiškiai, vikruolės 
lapės; skubėdamos plakė sparnais laukinės 
antys ir žąsys, sunkiai lapatavo tetervinai 
ir kurapkos. Trumpą akimirksnį į tave 
įsmeigė rūsčias akis įšėlęs vilkas, tačiau, 
tavo kilpinės strėlės kliudytas, skausmin
gai sustaugė, šoktelėjo į viršų ir dingo žo
lynų tankmėse.

Kodėl neramiai krūpauji, narsusis kuni
gaikšti? Kodėl taip sunkiai alsuoji ir apsi

— Naujų metų išvakarės čia pat, o kas 
iš to? — ir laukia atsakymo.

— Taigi, o kas iš to? — pagalvojęs pasa
kė ir užklaustasis.

— Tai ir yra, kad iš to niekas neišeina! 
— trinkteli į baro stalą nugertą stikliuką, 
net brandy aukštyn pašoka, bet susikaupęs 
tęsia toliau:

— Ir kas gali išeiti!? Naujų metų išvaka
rėse uždaryk barą prieš vienuoliktą, o Nau
jų metų rytą eik į darbą! Kas tai matė!? 
Nei pasižmonėti, nei padoriai naujagimį 
sutikti negalima — ir, lyg nusivylęs, vėl 
paėmė lašiuką brandy.

— Bet ką daryti? — abejingai paklausė 
vadovas ir įmerkė ūsiukus į bokalą. Maty-

Nuoširdžias kalbas pasakė sk. pirm. A. 
Bučys, klubo pirm. St. Grybas, kun. J. 
Kuzmickis, anglų atstovai. Visiems išsa
miai atsakė Pr. Dzidolikas, kreipdamasis 
ypačiai į jaunimą, kad nepamirštų tėvų 
palikimo, puoselėtų lietuvišką dainą, tau
tinius šokius, tautodailę. Choro narių 
vardu visiems padėkojo Katriutė Rugie- 
nienė, pasidžiaugusi rengėjų nuoširdumu 
ir vaišingumu.

Sąskrydis pasibaigė.
Choristai, šokėjai, kanklininkai, svečiai 

išsiskirstė į namus.
Liko prisiminimai. Gražūs, šilti, nepa

mirštami. Liko atnaujinta draugystė, 
skambių dainų aidai. Liko ryžtas neiš
nykti kitataučių masėje, bet tęsti toliau 
lietuvišką darbą, organizuotai atstovauti 
savo gimtąjį kraštą.

Liko noras už metų vėl susirinkti, su
bėgti iš visų Didž. Britanijos kampų ir 
atsinaujinti laisvės idealo niekad neuž- 
gęstančiuose 'spinduliuose.

Liko perpildytos širdys.
J. K.

verti šiltame įgūdyje? Kodėl tavo rankų 
delnai pakyla iki ausų ir susigniaužia, tar
tum nenorėtum klausytis ošiančių medžių 
lopšinės?

— Vilkas! Geležinis vilkas! Kaip garsiai 
jis staugia! — suvirpa tavo prasičiaupusios 
lūpos ir vėl susispaudžia.

O taip, tu matai----------
pašiurpęs, vėjų gairinamas Lietuvos gi

rių valdovas stovi įsispyręs į kalvos vir
šukalnės uolėtą žemę. Jo eiklios kojos iš
sižergusios, tartum įaugusios į vėjų plaka
mą viršukalvę, pašiurusi galva užversta į 
viršų. Aštrūs, balti dantys, lyg priešą ty
kojančių vylyčių smailgaliai, žybsi, spjau
dą išdidų pyktį, gąsdinančią grėsmę, artė
jančią pergalę. Žemyn nukarusi uodega, 
tarsi plakančių botagų pluoštas, grėsmin
gai nusisukusi į vakarus, tarytum grasin
damas šarvotiems kryžuočių riteriams. Pa
sišiaušęs vilkas nepaprastas: jis spindi, žė
ri saulės spindulių nupliekstas, tartum vil
kėdamas žvilgančius geležies šarvus.

Tu krūpčioji, sunerimęs kunigaikšti, žiū
rėdamas į pražiotus, pašėlimo seilėmis var
vančius vilko nasrus, atsuktus į rytus, ir 
girdi ----------

nakties tylą skrodžia aršus, gąsdinąs 
staugūno vilko kauksmas, skrendąs per 
slėnius, laukus, upes ir kalnelius toli toli į 
rytus. Atrodo, ne jis vienas, geležimis šar
votas vilkas, stūgauja, o kaukia staugia 
šimtai įniršusių, pagiežių vilkų, nemanan
čių pasitraukti iš lietuviškos kalvos ir per
spėjančių veidmainiaujančius kaimynus...

Geležinio vilko staugesiui atliepia nir
šus viesulas, taškydamas Neries bei jo in
tako Vilnios vandens purslus ir lanksty
damas sutrikusius krūmokšnius, grakščius 
beržus, kuplias liepas ir išdidžius ąžuolus.

Įsisiūbuoja, išsilanksto medžiai ir, įnir
šusio viesulo linguojami, užgulę išverčia iš 
šaknų perdžiūvusį skroblą. Kaip kardo iš
tiktas karžygis, traškėdamas bildėdamas 
griūva tartum perkūno trenktas persenęs 
medis ir šimtais šakų įsikabina į lietuviš
ką žemę. nis...

Narsusis kunigaikšti, gamtos siausmas Lizdeika nusilenkia kunigaikščiui ir iš- 
pažadina tave iš miego ir pasimetęs trini kilniai pasitraukia: jis eina į Alką, prie de

EUROPOS LIETUVIS

ti, kaip sunkiai, iš lėto mąstydamas, putelę 
siurbia. Bet staiga:

— Palauk!
— Acha! — beveik abu kartu sušuko.
— Važiuojam į Škotiją! — vadovas, kaip 

kortas į stalą trenkdamas, paleidžia išga
ningą mintį.

— Į Škotiją! — kaip gusaras kardu rykš
tę kirsdamas, rėžia vedėjas.

Išvažiavo, žvilgančiu žirgu iššvilpė. Išly
dėjom, rankom pamojom.

— Gyvi grįžkit! — dar visi palinkėjom.
Po keletos dienų, kaip po atlaidų, grįžo 

abu gyvi, bet ne stiprūs. Grįžo ir tyli. Vie
nas kitam pro ūsą šypteli, viena akim pa
merkia. Aišku, kokią nors paslaptį nuo vi
sų slepia, kokį sąmokslą rengia. Laukiam, 
bet pagaliau pritrūksta kantrybės.

— Kaip ten buvo? — visi klausiam.
— Po 25 metų pirmą kartą Naujus me

tus padoriai sutikom, su savo žmonėmis 
pabendravom ir košę užvirėm, — pravėrė 
lūpas baro vedėjas.

— Apie kokią košę kalbate? — paklau
sėm.

— Kultūrinių ryšių mazgą užmezgėm, — 
paaiškino vadovas.

Per valandą ir kitą pagrindinai viską iš
siaiškinom. Ryšininkai visas kortas atiden
gė.

Vadinasi, mes, pavasario šventės metu, 
į Škotiją patrauksime, o rudeniop visa 
Škotija į Bradfordą atsikels. Taip ir prasi
dėjo bendradarbiavimas.

Pavasario saulei juokiantis ir gegutei 
kukuojant, visus partizanus ir šiaip pri
jaučiančius suorganizavę, į šiaurę pasilei
dome, į Škotijos kalnus patraukėme. Pir
miausia vyriausią būstinę Bellshill už- 
ėmėm, o rytojaus dieną Edinburgho pilį ir 
strategines aukštumas.

Grįžome vainikais ir medaliais apdova
noti ir pradėjome organizuoi didžią talką. 
Jau aišku buvo, kuo Škotija atsilygins.

„Baigės rugsėjis. Po orą tyliai
Voratinkliai draikės be vėjo.
Šypsojos saulė, bet jos spinduliai,
Tarytum sudiev bekalbėjo.“

Tikrai, tokia maironiška rudens nuotai
ka apsupo.

— Kaip ir kas bus? — klausėm vienas 
kitą, o kai kuris į nusivylimą įkrito:

— Pralaimėsim. — O dar saulė, kaip ty
čia, už rūškanų debesų visai pasislėpė ir 
dangus pradėjo rimtai ašaroti...

Bet ne! Mūsų jėgos iš visų salos krašte
lių, iš visų krypčių pradėjo nesibaigiančiai 
atplaukti. Atriedėjo visa virtinė autobusų 
ir daugybė blizgančių mašinų, net praban
gių!

Škotija irgi neapvylė, parodė savo jėgą. 
Tikrieji škotai pasauliniame kare savo gro
jančias pypkes pūsdami į ataką ėjo, ir vo
kiečiai nešė muilą, bijojo kareivių su sijo
nais. O šitie mūsų naujieji prieteliai iš 
Škotijos savo skambančiom lietuviškom 
dainom visus žavėjo ir stebino.

Bendrai paėmus, abiejose pusėse aukų 
nebuvo. Tik unguriai nukentėjo.

— 150 unguriukų per pusvalandį neliko. 
Tik ant vieno danties, galima sakyti, — 
lyg tai skųsdamasis, lyg patenkintas aiš. 
kino visiems mūsų žinomasis meškerioto
jas.

— 150 ungurių, o kaip tu juos pagavai?
— daug kas klausinėjo.

užmiegotas akis. Girdi viesulo šėlsmą, se
nų medžių alsavimą, tyškančio lietaus 
čiurkšles. Vėjo ūžesyje, lietaus čiuženime 
girdi tylantį vilkų stūgavimą----------

ir šoki iš guolio, praskleidi maršką, ap
sidairai.

Piliakalnio viršūnę glamonėja juodos 
nakties rankos.

Rimsta vėtra, dangindamasi j tamsos 
klostomus vakarus. Nuščiūva lietus.

Nekantriai pasipurto medžiai, nutėkšda- 
mi žemėn lietaus lašus.

Toli, toli, palei Neries krantus, stūgauja 
vilkas.

— Šviesusis valdove! — pakėlęs žilą gal. 
vą, prabyla krivių krivaitis Lizdeika, 
spausdamas rankoje didžiulę lazdą. — Die
vai tau siuntė pranašingą sapną. Jie nori, 
kad ant tos viršukalnės, kur stūgavo gele
žinis vilkas, pastatytum tvirtą pilį.

Pilį, krivaiti?! — apstulbsta kuni
gaikštis, įsmeigęs žvitrias akis į piliakal
nį. — Betgi vilkas žvilgėjo ir staugė kaip 
šimtas įniršusių vilkų...

— Geležimi vilkas žvilgėjo, valdove! Ge
ležimi turi būti apkaustyta ir tavo pilis, 
kad aštriausias kardas, smailiausia vyly- 
čia jos nepaimtų... Vilko niršus staugs
mas — didis garsas, kuris aidės rytuose ir 
vakaruose apie Lietuvos valdovo garsius 
žygius ir laimėjimus.

Lizdeika susimąstęs žiūri į piliakalnį, o 
jo akys žėruoja, dega.

— Tavo pilis, pastatyta ant Vilnios kran
to, bus didelio ir garsaus miesto įkūrimo 
pradžia. Dievų lėmimu, tą miestą Vilniumi 
pavadinsi. Jis bus mūsų sujungto krašto, 
laisvos Lietuvos, sostinė. Garsūs kuni
gaikščiai, narsūs valdovai iš to miesto val
dys Lietuvą. Daug kraujo plūs to miesto 
gatvėmis, daug narsių vyrų žus, gindami 
sostinę, tačiau tavo, narsusis kunigaikšti, 
pilis juos įkvėps, sustiprins žūtbūtinėms 
kovoms. Kol tavo pilis stovės, tol lietuvių 
širdyse degs laiavėe, ryžto ir ištvermės ug-
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Rankas trina — bus išgerti

— Labai paprašai. Vieną naktį prie eže
ro praleidau. Porą dešimčių pievoje, rasa 
šliaužiančius i ūkininko žirnius, pagavau. 
O prieš rytą prie meškerės pririštas var
pelis pradėjo skambėti. Pradėjau traukti. 
Pirmas ungurys mano slieką apžiojęs, o ki
ti vienas kitam uodegą įsikandę ir nepalei
džia. Taip ir išlupau visus iš karto — iš
dėstė žuvautojas ir pats nusišypsojo.

Taigi bendras visų laimėjimas. Tūkstan
tis mylių mums dabar, kaip anksčiau tūks
tantis žingsnelių, jei tik norime susitikti 
prietelius, susipažinti ir lietuviškų dainų 
pasiklausyti, pasidžiaugti mūsų šauniu, šo
kančiu atžalynu, ar išgirsti kanklių skam
bėjimą, kurio ir Maironis ilgėjosi:
„Gal išklausčiau tada, kur tos kanklės

auksinės 
Vaidelučių garsių,
Kai jas pirštais paliesčiau, užkaistų

krūtinės 
Nuo balsų įstabių...“ 

A. Bučys

Sąskrydžio rengėjai po iškilmių klubo kieme

ginamų aukų ugnies, savo kunigaikščiui 
ištvermės ir ryžto paprašyti.

Gediminas susimąsto----------
atsimena pasakojimus, kad kunigaikštis 

Vytenis radęs mažutį Lizdeiką šventojo 
Alko miško sename ąžuole, erelio lizde; 
kad buvęs šaunaus kunigaikščio Nariman
to sūnus; kad, atsidūręs pavojuose, kuni
gaikštis nenorėjęs sūnaus priešo vergijai 
atiduoti ir liepęs auklei į šventąjį mišką 
nunešti; kad jį užauginęs krivių krivaitis 
ir jam po mirties savo šventąją ugnį pali
kęs; kad Lizdeika vedė Vytenio dukterį 
Surjautą, kuri jam padovanojo daug ža
dantį sūnų Viršulį ir gražuolę dukrą Pa
jautą...

Kaip jam netikėti nuostabaus sapno dar 
nuostabesniam išaiškinimui... Kaip jam 
nestatyti ant piliakalnio pilies, kai šalia, 
Aukštaitijos srityje, taip tirštai lietuvių 
gyvenama... Juk Lizdeika —krivių krivai
tis, pačių dievų išrinktas ir jų iš nelaimės 
išgelbėtas, kad melstųsi už jo tėvynę...

Kunigaikštis sušaukia savo patarėjus, 
karžygius ir sargybinius. Tačiau neklau-1 
šia jų patarimo: žybteli akimis, mosteli 
ranka į piliakalnį ir pasako:

— Ant to piliakalnio statysime nesu-! 
griaunamą pilį, kad iš jos kuorų sklistų’ 
laisvės garsas ir karžygiška lietuvių dva
sia!..

Ir dideliais žingsniais nukaukši į Alką.

Daug kraujo tekėjo Vilniaus miesto gat
vėmis; daug narsių vyrų žuvo, gindami jį 
nuo vokiečių, rusų, švedų ir lenkų...

Ugnies liežuviai ne kartą laižė pilį ir 
miesto pastatus, rydami puikius rūmus, 
šventoves, mokyklas, kareivines.

Tačiau Gedimino pilis, skleidusi Lietu
vos garsą ir laisvės nepalaužiamą viltį, ne
subiro į pelenus, išlikusi padavimuose ir 
tautos dvasioje----------

kad Lietuvos sūnūs ir dukros semtųsi iš 
jos įkvėpimo, laisvės ir didvyriško ryžto; 
kad kantriai ir nepalaužiama dvasia per- 
kęstų vergiją; kad laisvės troškimo ir ko
vų garsas sklistų į rytus ir vakarus...

1973. IX. 20.

DĖKOJAME

Rašytojui kun. J. Kuzmickiui už paskai
tą;

Lietuvos Atstovui V. Balickui, prelatui 
J. Gutauskui, kun. S. Matuliui MIC ir kun. 
V. šarkai už sveikinimus raštu;

DBLS-gos pirm. J. Alkiui ir DBLB Val
dybos pirm S. Kasparui už tartus žodžius ir 
sveikinimus.

Už meninės programos atlikimą:
vadovėms V. Jurienei ir F. Senkuvienei 

ir jų jauniesiems šokėjams, deklamuoto- 
jams ir dainininkams; E. Vainorienei ir jos 
dukrai N. Cousins už švelnųjį kanklių 
skambesį: Armilavičiutei už eilėraštį; Šv. 
Cecilijos choro vadovui-dirigentui P. Dzi- 
dolikui ir jo visoms mieloms dainininkėms 
ir dainininkams; akordeonistui S. Gabalini 
už skambias lietuviškas dainas.

Darbo nepagailėjusiems ekskursijų va
dovams:

A. Jovarui iš Bellshill, Škotijos; S. Kas
parui iš Londono; K. Bivainiui iš Notting- 

hamo; M. Linkevičiui iš Birminghamo; P. 
Petkevičiui iš Wolverhampton©; J. Levins- 
kui iš Derby; K. Murauskui iš Mancheste-
rio; M. Gelvinauskienei iš Gloucester!©; S. 
Matūzui iš Prestono; P. Dudėnui iš Stoke 
on Trent; J. Blažiui iš Leigh; J. Baziliaus- 
kui iš Huddersfieldo.

Visiems pavieniui, grupėmis ir ekskursi
jomis atvykusioms į Anglijos ir Škotijos 
lietuvių sąskrydį, Tautos šventę ir Vilniaus 
įkūrimo 650 metų sukakties minėjimą 
Bradforde, nuoširdžiai dėkojame. Dėkoja
me visiems darbu prie sąskrydžio parengi
mo prisidėjusiems. Tik visi bendrai susi
būrę, galėjome pajusti -gyvą ir ryžtingą lie
tuvių dvasią ir mūsų vieningumo galią. Vi
siems ačiū!

DBLS Bradford© skyriaus ir Vyties klubo
Vaidybos

J. Paulauskas, didelis lietuviškos spau
dos draugas, šio puslapio rėmėjas ir 

aistringas meškeriotojas.

Vladas Mozūriūnas.

MYLIU TAVE

Myliu tave, senasis Vilniau, 
Kai slenka vasara lėtai. 
Kai debesėliai auksavilniai 
Virš bokštų supasi aukštai. 
Myliu, kada ruduo vėlyvas, 
Lapus nudraskęs nuo alyvos, 
Juos pažeria pilies kalne 
Arba ties katedra kilnia.

4
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Anglijos lietuviai 1934 m.
1935 m. Draugija Užsienio Lietuviams 

Remti išleido knygą „Pasaulio lietuviai“. 
Toje knygoje yra J. žmuidzino straipsnis 
„Anglijos lietuviai“. Jame paminėtos žy
mesnės lietuvių organizacijos, veikla ir 
apytikris mūsų tautiečių skaičius. To 
straipsnio įdomesnes ištraukas ir noriu čia 
pakartoti.

LONDONAS. 1934 m. Londone gyveno 
apie 2.000 lietuvių. Iš to skaičiaus apie 600 
atvykusių iš Lietuvos, o likusieji jau Lon
done gimusi jaunoji karta. Veikė vyrų sa
višalpos draugija „Vienybė“ (340 narių), 
moterų savišalpos šv. Onos draugija (300 
narių), tautinės kultūros ir meno draugija 
„Rūta“, šv. Kazimiero draugija, kurios na
riai bažnyčios ir parapijos reikalams mo
kėjo savaitinį mokestį nuo 1 p. iki 1 šil., 
Lietuvių klubas, kurio salėje kas antras 
šeštadienis ar sekmadienis buvo daromi 
susirinkimai, vaidinimai, minėjimai ir 
įvairūs kitoki parengimai. Dar veikė Vil
niui Vaduoti sąjungos skyrius, religinė šv. 
niui Vaduoti sąjungos skyrius, religinė šv. 
Sakramento brolija ir aštuoni Gyvojo ro
žančiaus rateliai, kiekviename po 15 žmo
nių.

Lietuvių vyrų sporto klubas, įsteigtas 
1925 m., turėjo apie 60 narių. Jų tarpe 40 
vyrų ir jaunuolių. Klubui ilgesnį laiką su
maniai vadovavo a. a. P. Kairys. Dalyvavo 
Londone gimęs lietuvių jaunimas. Prakti
kavo futbolo ir plaukiojimo sportą, rungty
niavo su anglų ir svetimšalių organizacijų 
komandomis. Šitas klubas buvo gana veik
lus ir, kartu su sportu, jaunojoje kartoje 
gaivino lietuvybę.

Lietuvių moterų sporto klubas turėjo 
apie 50 narių. Moterų sporto klubas veikė 
sutartinai su vyrų sporto klubu.

Lietuvybės išlaikymu jaunimo tarpe 
daug rūpinosi kun. V. Mažonas. Po ilgesnių 
pastangų jis gavo iš kai kurių anglų mo
kyklų sutikimą mokyklose, kur daug lietu
vių vaikų, tam tikromis valandomis pra
vesti lietuvių kalbos pamokas. Galvojo 
įsteigti suaugusiems ir mokyklinio am
žiaus vaikams lietuvių kalbos kursus. Tam 
reikalui rūpinosi iš Lietuvos gauti apmo
komą mokytoją. Gera priemonė lietuvišku
mui gaivinti, buvo anuometinės ekskursi
jos į nepriklausomą Lietuvą. Jaunimas, 
sugrįžęs iš Lietuvos, sukeldavo entuziazmą 
savo draugų tarpe.

Londono lietuviai prenumeravo 140 egz. 
„Šaltinio“ ir 35 egz. „Išeivių Draugo“. Klu
be turėjo bibliotekėlę, kuriai knygos dau
gumoj buvo atsiųstos dovanai iš Lietuvos. 
Tarpusavyje sugyveno gražiai ir nekėlė 
partinių ginčų.

MANCHESTERIS Mykolas Urbanavičius 
pasakojo, kad jis 1889 m. atvykęs į Man
chester!, čia jau rado gyvenančias 7 lietu
vių šeimas. Jos buvo atvykusios iš Lietu
vos 1884-85 m. 1934 m. veikė lietuvių savi
šalpos klubas ir turėjo apie 80 narių. Tai 
buvo centras, apie kurį spietėsi visi šio 
miesto lietuviai. Šv. Kazimiero R. K. Lie
tuvių organizacija turėjo apie 40 narių, ši

A. Gustaitis 

Nauji filmai
10 PASKUTINIŲ HITLERIO DIENŲ

Kiek anksčiau pagamintas ir jau visame 
pasaulyje rodytas filmas, pastatytas, kaip 
skelbiama, remiantis istoriniais duomeni
mis apie Adolfo Hitlerio 10 paskutinių die
nų, turi neteisingų ir nelogiškų epizodų.

Pvz., pradeda rodyti Europos žemėlapį, 
kur iš Vokietijas nacizmas pradeda plisti 
ir karo metu išsiplečia iki Juodųjų jūrų.

Šio žemėlapio parengėjai turėjo būti ko
kie nors apykvailiai, ar šiaip visiškai nie
ko nežinantieji apie Europos žemėlapį. Jie 
vaizdavo tik Vakarinę Vokietiją, tuo mes
dami kaltinimą dabartinei Vak. Vokietijai, 
kas yra visiškai neteisinga. Antra, besiple
čiančio nacizmo žemėlapis neapima Ryti
nės Vokietijos, nesiekia buv. Prūsijos. II 
Pasaulinio karo metu Hitlerio Vokietijos 
kariuomenė buvo užėmusi ne tik žemes iki 
Juodosios jūros, bet ir Lietuvą, Latviją, Es
tiją ir apsupusi Leningradą, pasiekusi 
Maskvos priemiesčius, kas žemėlapyje vL 
sai neparodyta.

Adolfą Hitlerį vaizdavęs žymusis anglų 
aktorius Alec Guinness buvo įtikinantis. 
Vien jo žvilgsnio bijodavo Vokietijos ge
nerolai. Bet slėptuvėje kai kurie buvę Vo
kietijos kariškiai parodyti suglušinti. Nie
kas neužsimena kaip tik tuo laiku Italijo
je pakartą B. Musolinį, kas tikrai turėjo 
būti Hitlerio slėptuvėje diskutuojama.

Hitlerio meilužę Evą Braun vaidinusi 
Doris Kunstmann parodyta per daug de
koltuota suknele, lengva salionų mergina, 
visai ne hitleriškos mergaitės tipas. Filmi- 
ninlkų išmonė.

Logikos stokoja dviejų Hitlerio karinin
kų bandymas pabėgti iš bunkerio, neturint 
leidimų. Jie čia pat sargybinių nušaunami.

Neįtikėtinai silpnai saugota toji vyriau
sia Hitlerio štabo slėptuvė, su kulkosvai
džio lizdu ant stogo. Tokią lengvą apsaugą 
gali turėti koks lauko batalionas, ne vy
riausia Reicho kariuomenės būstinė.

Filmas gana įdomus. Turi istorinių duo
menų. Pagamino anglų-italų bendrovė. 
Spavotas. Filmo direktorius Ennio de Gon
tini.

draugija pati save šitaip apibūdino: „Lie
tuvių katalikų tikybinis centras ir veiki
mas, užlaikyti lietuvių katalikų tikybą ir 
tautybę“. Abiejų draugijų pirmininku bu
vo V. Valinskas. Lietuvių dvasinius reika
lus aptarnavo kun. Ladyga. Tuo laiku 
Manchesteryje gyveno apie 1.450 lietuvių. 
Widnes — 450, St. Helens — 100, Liver
pool — 100, Leeds — 150 ir Ellaston — 150. 
Viso Lancashire srityje apie 2.400 lietuvių.

ŠKOTIJA. Daugiausia lietuvių gyveno 
Glasgowe. Po jo ėjo šios vietovės: Mossend, 
Bellshill, Bumbank, Carfin, Craigneuk, 
Shotts, Newtongrange, Edinburgh ir kitos 
vietovės. Glasgowe gyveno Lietuvos garbės 
konsulas Mac Gregor. Blaivybės draugija 
turėjo lietuvišką biblioteką. Bellshill lei
džiamas lietuviškas laikraštis „Išeivių 
Draugas“. Laikraščio buitis sunkoka, nes 
mažai skaitytojų.

Lietuviai daugumoje dirbo fabrikuose ir 
kasyklose. Buvo keletas amatininkų ir pre
kybininkų. Jaunimas noriai siekė aukštes
nio mokslo ir tuo laiku buvo apie 40 moks
leivių. Buvo ir baigusių universitetą, ku
rie dažniausiai dirbo mokyklose.

Škotijos lietuviai savo parapijos neturė
jo. 1934 m. kovo mėn. staiga mirė lietuvis 
kunigas J. Petrauskas. Tų metų rudenį jo 
vieton atvyko kun. J. Gutauskas. Kadangi, 
su mažomis išimtimis, vietos lietuviai bu
vo religingi, tai veiklus patriotas lietuvis 
kunigas galėjo daug padėti jų tautiškuose 
reikaluose. Atvykus naujam kunigui, Ško
tijos jaunimas subruzdo organizuotis. Pra
dėjo veikti vakariniai lietuvių kalbos kur. 
sai, padaugėjo choristų skaičius, įsisteigė 
jaunimo sąjunga.

Kai kuriose Škotijos anglų katalikų mo
kyklose mokėsi nemažai lietuvių vaikų. 
Pvz., 1934 m. Mossend mokykloje buvo 130 
lietuvių vaikų, New Stevenson — 72. O vi
sose Glasgow© mokyklose buvo apie 160 
lietuvių vaikų. Kun. J. Gutauskas, susita
ręs su kai kuriomis mokyklomis, kas sa
vaitę ėjo dėstyti tikybos pamokų lietuvių 
kalba. Tuo laiku Škotijoje gyveno apie 
3.000 lietuvių.

Pabaigoje straipsnio autorius nusiskun
džia, kad: „Surinkti tikslesnių bei plates
nių informacijų apie Škotijos lietuvius ne
pavyko, nes vietos lietuviai, nežiūrint pa
kartotinų prašymų, jų nesuteikė“.

Draugija Anglijos lietuviams dovanai at
siuntė 1.132 knygas. Jos paskirstytos Lon
dono, St. Hellens, Manchesterio, Glasgowo 
ir Bellshill lietuvių kolonijoms.

Baigiant tenka priminti, kad autorius su 
pasitikėjimu žvelgia į Anglijos lietuvių 
ateitį ir viltingai rašo: — „Kaip bebūtų, 
bet tenka tikėti, jog bendromis jėgomis pa
vyks išauklėti nors ir nedidelę, bet atspa
rią jaunosios kartos lietuvių įgulą Angli
joj ir ši lietuvių tautos atžala nenudžius 
svetimame klimate“.

Šios autoriaus pareikštos mintys yra 
reikšmingos ir mums, dabar gyvenantiems 
Anglijoje.

V. Vytenietis<

TARNAUTOJAS

Pagal L. P. Hartley romaną. Veiksmas 
vyksta apie 1920 m., kai Anglijoje buvo 
daugiau labai turtingų žmonių. Pagrindi
niai artistai Robert Shaw ir Sarah Miles. 
Anglų k. pavadinta „The Hireling“.

Didiko našlė (Sarah Miles) paleidžia
ma iš nervų ligoninės. Ji dar labai užsida
riusi. Jai patinka kalbėtis su jos šoferiu 
(Robert Shaw).

Ilgainiui šoferis įsimyli didikę, bet ji 
ne. Ji nutarusi vesti aukštesnės padėties 
vyrą. Šoferis skaudžiai pergyvena.

Visas filmas ir vyksta apie tuos du as
meniu. Pagamintas įdomiai. Malonu žiū
rėti. Sudaroma vykusi intryga. Stiprus 
veiksmas. Pasigėrėtinai išbalansuoti tie 
abu artistai, vienas už kitą geresni. Tinka 
visai šeimai.

Gražūs namų įrengimai, parkai. Fil
muota Royal Ascot ir Sutton Place (da
bar turtuolio J. P. Getty nuosavybė), sta
tyta XVI a. Šauni biblioteka, meniški bal
dai. Deja, meniški paveikslai buvo pa
slėpti, filmuotojai savus įstatė.

Filmavimas baigtas kitoje Anglijos 
puikioje vietoje — Regency mieste Bath, 
Somerset.

Šiuo filmu Robert Shaw ir Sarah Miles 
neabejotinai sutvirtino savo padėtį kaip 
filmų žvaigždės. Bendrai, visi artistai ge
ri.

Filmavo direktorius Michael Reed. Pa
dėjėjas Simon Relph. Redaktorius Peter 
Weatherley. Pagamino (Production Mana
ger) Hugh Harlow. Costume Designer 
Phyllis Dalton. Muzika Marc Wilkinson. 
Filmui pritaikė Wolf Mankowitz.. Vyriau
sias gamintojas (Executive Producer) Te
rence Baker. Pagamino World Film Ser
vices Ltd., 72 Brook St., London, England. 
Spalvotas filmas.

NAUJI LEIDINIAI
K. Jablonskis — „Lietuvių kultūra ir jos 

veikėjai“. Tai prof. K. Jablonskio paskaitų, 
straipsnių ir istorinių tekstų rinkinys apie 
Lietuvos kultūrą.

Jonas Dovydaitis — „Pavojų ieškotojai“, 
trijų dalių romanas.

K. Boruta — „Saulės parnešti išėjo“, 
šeštoji K. Borutos raštų rinktinė.

LIETUVOJE
KAPLANAS — TENISO MEISTRAS

Buvęs Lietuvos teniso čempionas Felik
sas Kaplanas prieš pusmetį atvyko į Izra
elį. Čia jis priimtas į Davis Gup rinktinę, 
kuri spalio mėnesį vyksta į Teheraną.

1968-71 m. laikotarpyje Kaplanas žaisda
vo Sov. Sąjungos valstybinėje rinktinėje.

APIE NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

„Gimtoji kalba“ įsidėjo pasikalbėjimą su 
neseniai Lietuvoje išleisto „Naujojo Testa
mento“ redaktorium, kunigų seminarijos 
vicerektorium kun. V. Aliuliu. Kaip žino
ma, Naująjį Testamentą išvertė į gražią li
teratūrinę lietuvių kalbą kun. Česlovas 
Kavaliauskas, talkininkaujant keliems Lie
tuvos kunigams. Patarėjas įkilusiems neaiš
kumams išspręsti buvo dr. kun. J. Grigai
tis. N. Testamento atspausdinta 11.500 eg
zempliorių, kurių dalis yra patekę ir į už
sienį. Platinamas per parapijų klebonus.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad neužilgo 
bus išleistas ir Psalmynas, kuris jau esąs 
surinktas.

„Lietuvos Bažnyčios Kronika“ (Nr. 6) 
apie Naująjį Testamentą rašo:

„Pasakojama, kad, spausdinant „Vaizdo“ 
spaustuvėje Šv. Raštą, darbininkų kolek
tyvas buvo parinktas tik iš partiečių. Ne
paisant jų „ištikimybės“ valdžiai, nemažas 
skaičius Šv. Rašto iš spaustuvės dingo.

Pasirodžius Šv. Raštui, kai kurie Vil
niaus ateistai, apsimetę katalikais, bandė 
iš klebonų nupirkti Šv. Raštą, kad kuo ma
žiau jo patektų tikintiesiems.

Vieni katalikai Šv. Raštu džiaugėsi, kiti 
kritikavo vertimą, o treti sakė: „Laimėta 
už vieną rublį, o pralaimėta už dešimtį“. 
Juk toks mažas Šv. Rašto tiražas praktinės 
naudos beveik neduos, o tarybinė valdžia 
juo pasinaudos savo propagandai — žiūrė
kite, kokia spaudos laisvė Tarybų Lietuvo
je!

Labai daug (tikslių žinių neturime) šv. 
Rašto egzempliorių pasiėmė partijos centro 
komitetas. Daug šv. Rašto knygų propa
gandos tikslais pasiųsta į užsienį lietu
viams, aukštiems Katalikų Bažnyčios atsto-

TUMĖNAS VIETOJ RUGIENIO

Vietoj buvusio religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio J. Rugienio paskirtas Kazimie
ras Tumėnas. Jis yra aktyvus komunistų 
partijos narys, mokslus ėjęs Maskvoje.

GULBĖS LIETUVOJE

Lietuvoje šiuo metu esama beveik 600 
gulbių. (1955 m. jų buvo tik 46). Su šių 
metų naujuoju prieaugliu jų jau būsią 
1.260.

Daugiausia gulbių gyvena Pietų Lietu
vos ežeruose. Didžiausia jų karalija — Žu
vintu ežeras. Šakiuose gulbės apsigyvenu
sios net miesto vidury telkšančiame ežerė
lyje.

RUDENS GĖRYBĖS

Kauno sporto halėje buvo suruošta pa
roda, pavadinta „Rudens gėrybės — 73“. 
Čia savo ūkio gaminių buvo išstatę dešim
tys geriausių daržininkystės ūkių, Vytėnų 
Mičiurino vardo bandymų stotis ir Ž. ū. 
akademijos daržininkystės ūkis. Šalia vai
sių ir daržovių buvo išstatyti ir bitininkys
tės ūkio eksponatai. Zarasiškiai į parodą 
buvo atgabenę iš vaško nulietą „Stelmužės 
ąžuolą“.

VILNIAUS VIRŠŪNĖ

Vilniaus sostinės 650 m. sukaktį origina
liu būdu paminėjo dvi Lietuvos alpinistų 
grupės, vadovaujamos Vilniaus „Prammon- 
tažo“ tresto inž. Viliaus Šaduikio. Pamyro 
Altajaus kalnagūbrių rajone, Fanų kalnuo
se, jos įkopė į 4.120 metrų bevardę viršūnę 
ir ją pavadino Vilniaus vardu. Viena alpi
nistų grupė, kurią sudarė vilniečiai, viršū- 
nėn įkopė stačia uoline siena, o antroji Vil
niaus, Kauno, Panevėžio ir Jonavos atsto
vų grupė tikslą pasiekė ketera. Tienšanyje 
ir Pamyre lietuviai alpinistai jau yra įvei
kę ir daugiau viršūnių, kurias pavadino 
Lietuvos, K. Donelaičio, M. K. Čiurlionio, 
Žalgirio, Lietuvos alpinistų ir kalnuose žu
vusio alpinisto Gedimino Akstino vardais.

MARCINKAUS DIENORAŠČIAI

„Švyturys“ paskelbė buv. Lietuvos lakū
no, kap. R. Marcinkaus dienoraščius, ku
riuos prisiuntęs P. Varkala iš Londono.

Lakūnas Romas Marcinkus, kaip žinoma, 
per antrąjį pasaul. karą tarnavo britų ka
ro aviacijoje ir per vieną orinį puolimą pa
teko į vokiečių nelaisvę. Buvo laikomas 
Sagau belaisvių stovykloje, iš kurios 1944 
m. išsikastu tuneliu pabėgo kartu su kitais 
86 belaisviais. Tačiau vokiečiai jį pagavo 
ir sušaudė.

MIRĖ K. MASILIŪNAS

Kaune neseniai mirė buvęs pedagogas ir 
Švietimo ministerijos generalinis sekreto
rius Kazys Masiliūnas. Jis buvo gimęs 
1902 m. Panevėžio apskrity. Buvo baigęs 
VD-universitetą, o studijas dar gilinęs 
Muenchene ir Ciuriche. Bolševikų buvo iš
tremtas į Sibirą, kuriame išbuvo beveik 15 
metų.

Kili rasoj
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 39), Pr. G. pa

sirašytame vedamajame sprendžia klausi
mą, kuri mūsų veiklos sritis šiuo metu la
biau puoselėtina — politinė ar kultūrinė.

„Vieni pirmenybę atiduoda kultūrinei 
sričiai ir žymi ją pirmuoju numeriu, kiti 
iškelia politinę ir jai teikia pirmąją vietą. 
Taigi, susidaro savotiškos varžybos. Jos iš
kilo net PLB seime Vašingtone. Jauna kal
bėtoja tvirtino, kad žymiai svarbiau dirbti 
lituanistinėje mokykloje, nei belstis į poli
tikų duris Lietuvos laisvės reikalu. Vyres
nės kartos atstovas pareiškė su tokia nuo
mone nesutinkąs — politinė veikla esanti 
nemažiau svarbi kaip lituanistinis švieti
mas. Galimas dalykas, politiniai mūsų vei
kėjai yra nuomonės, kad svarbiausias už
davinys yra Lietuvos laisvinimas, tačiau 
pastaruoju metu vis dažniau girdima prie
šinga nuomonė. Net kai kurie akademikai, 
stovį arti politinės srities, mano, kad poli
tinėje srityje dabar mažai kas galima pa

Tomas Manas Nidoje
„Neaprašomas šios gamtos savotiškas 

grožis, fantastiškas slenkančių kopų pasau
lis, briedžių gyvenami pušynai ir beržynai 
tarp įlankos ir Baltijos jūros — visa tai 
mus sužavėjo, jog mes nutarėme įsikurti 
čia...“ — rašė Tomas Manas, „Gyvenimo 
apybraižoje“ (1930 m.)

Nidoje prie Tomo Mano namo auga dvi 
senos pušys. Jos gerai atmena rašytoją.

Pirmą kartą Tomas Manas su šeima at
keliavo į Nidą iš Rytprūsių kurorto Rau- 
šeno (dabartinis Svetlogorskas) 1929 m. 
vasaros gale. Pamačius Kuršių nerijos 
gamtos grožybes, jam kilo sumanymas pa
sistatyti Nidoje vasarnamį. Susitaręs su 
Lietuvos miškų valdyba, išsirinko sklypą 
ant stačios pamario kopos, už dailininko 
Knaufo vilos. Gera kaimynystė ir rami, 
nuošali vietelė. Ypač džiūgavo rašytojo 
vaikai, šokinėdami apie dvi gražias pušis, 
kurios sergės jų būsimą namą.

Namas pagal Klaipėdos architekto pro
jektą turėjo būti panašus į Kuršių nerijos 
žvejo trobą: ilgas kaip barkasas, su daugy
be baltų langų, su išlenktu iškyšuliu stoge, 
kur_ jaukiausias kambarėlis kūrybai, su
vaizdu į marias.

Kitais metais vasarnamis buvo apdeng
tas švendrėmis, nudažytas tradicinėmis Ne
ringos spalvomis, o stogas papuoštas lietu
viškais žirgeliais.

Dažnai kyla klausimas, kodėl vokiečių 
rašytojas savo vasarviete pasirinko mūsų 
Nidą? Jis pats „Gyvenimo apybraižoje“ 
mini, jog Nida patraukė ryškiais kontras
tais, lyginant su įprasta Pietų Vokietijos 
gyvenama aplinka.

Aišku, svarbiausia jam buvo savita, ne
pakartojama Neringos gamta. Žinomas ra
šytojas bodėjosi savo populiarumu, ne
mėgo atsitiktinių smalsuolių, kurių nega
lėjo išvengti bet kuriame vokiečių kurorte. 
Tuo metu Nida dar buvo ramus žvejų kai
melis su natūraliu jūros paplūdimiu, su 
keliomis alinėmis, kur troškulį malšindavo 
negausūs vasarotojai. Be to, Vokietijoje

Skaitytoju tai&kai
BE REIKALO SULAUŽYTA TRADICIJA

Lietuvių Namų bendrovė, kaip labdarin
ga organizacija, nemoka ją sukūrusiems 
akcininkams jokių dividendų. Neturi privi
legijų ir bendrovės klubų nariai. Bet se
niau Liet. Sodyba, tarsi atsidėkodama ak
cininkams ir klubo nariams už jos nupirki
mą ir nuolatinį rėmimą, kas rudenį su
ruošdavo taip vadinamą „Sezono užbaigos“ 
pobūvį. Jo metu nariai ir akcininkai gau
davo nemokamai po keletą 'bokalų alaus ir 
užkąsti. Ne tiek čia jau daug tos naudos, 
bet matėsi gera valia.

Šiais metais, atrodo, toji tradicija panai
kinta. „Didžiulis rudens balius“ buvo pa
skelbtas (ir suruoštas), bet norint į jį pa
tekti, reikėjo mokėti po 2,50 sv. Visiškai 
neatsižvelgiant, ar esi klubo narys, ar ne. 
Kaina ne maža, nes į ją neįskaitytas nei 
alaus kaušas, nei nakvynė. Po tiek pat mo
kėjo ir apylinkės gyventojai — ne akcinin
kai.

Žinoma, negalima reikalauti, kad visą 
laiką lietuviai akcininkai gautų lengvatas 
(seniau gaudavome nuolaidą ir už atosto
gas), bet jau tas tradicinis rudens subuvi
mas galėjo būti ir toliau tęsiamas. Tuo la
biau, kai girdisi, kad Sodyba daranti gra
žų pelną.

K. Kerpė

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Naktinis sargas R. M. aiškina, kad jam 

nakties metu paršai nedingo, o paršelių 
prižiūrėtojas — šėrikas T. A ir sako, kad 
nepastebėjęs, kada jis dingęs“.

(Iš kolūkio valdybos posėdžio protokolo) 

daryti, Lietuvos okupacijos faktas jau ži
nomas visam pasauliui, o visa kita — ne 
mūsų galioje. Dėl to esą reikia mažiau 
energijos eikvoti politinei veiklai, visas jė
gas ir lėšas pakreipti kultūrine linkme, ku
ri esanti mūsų tautinio išlikimo laidas. — 
Tai mūsų veiklos dilema, kuri anaiptol nė
ra nauja. Nekartą ji buvo iškilusi ir spau
doje, tačiau aiški linkmė taip ir neišryškė- 
jo. Politikai labiau vertina politinę veiklą, 
kultūrininkai — kultūrinę. Abeji, atrodo, 
turi šalininkų visuomenėje, nors palinki
mas į kultūrininkų pusę darosi vis ryškes
nis.“

Išvadoje autorius siūlo sintezę:
„Mūsų uždavinys yra kelti tai, kas oku

puotame kraše yra draudžiama, ugdyti ne 
tik įkultūrinę, bet ir politinę jaunimo są
monę, nes mūsų idealas yra tautos pilnat
vė, pasiekiama pilnoje laisvėje. Lietuvių 
išeivijos kelias tegali būti sintezės kėlias, 
jungiąs ir kultūrinę, ir politine sritį.“ 

tais metais jau kilo fašizmas, o čia, pačia
me Lietuvos pasienyje, tarp žvejų, paly
ginti buvo tylu ir ramu.

Seinieji Nidos gyventojai dar prisimena, 
jog Tomas Manas retai pasirodydovo gy
venvietės gatvėse. Mėgdavęs su šeima iš
važiuoti į beržynus link Preilos, kur gany
davosi briedžių kaimenės. Priešpiečiais ga
lėdavai pamatyti jį pajūryje, sėdintį pin
tame krėsle su savo rankraščiais. Jis mėgo 
aplinką, kuri padėdavo susikaupti ir dirb
ti.

Dar Raušeno kurorto palūdimyje rašyto
jas sukūrė žinomą novelę „Mario ir bur
tininkas“, išjuokdamas italų fašizmo tra
giškas apraiškas.

Vasarodamas Nidoje, Tomas Manas rin
ko medžiagą stambiam romanui bibline te
ma „Juozapas ir jo broliai“. 1930 metais ra
šytojas rengėsi kelionėn į Egiptą ir Pales
tiną, kur vyksta to romano veiksmas. Nors 
Nidoje rašytojas nepriiminėjo lankytojų, 
tačiau, kartą sužinojęs, jog jį nori pamaty
ti Švėkšnos mokinių ekskursija ir klaipė
diečiai lietuviai, sutiko su jais pasikalbė
ti. Pokalbyje, kurį prisimena vienas eks
kursijos dalyvis, Tomas Manas gyrė Nidą 
ir jos žvejus, padovanojo atviruką, kuria
me rašytojas su šeima nufotografuotas ka
rietoje, važiuojant į mišką.

Kai buvo statomas Nidoje vasarnamis, 
rašytojas už romaną „Budenbrokai“ gavo 
Nobelio premiją. Dalis premijos tikriausiai 
buvo įdėta į šią statybą. Tačiau Hitlerio 
atėjimas į valdžią 1933 m. Vokietijoje pri
vertė Tomą Maną emigruoti į užsienį, iš 
pradžių Šveicarijon, o vėliau į JAV.

Namas Nidoje niekados daugiau nesusi
laukė gyvo rašytojo. Sugrįžo jis tik savo 
knygomis, kurios išstatytos rašytojui at
minti skirtame kambaryje.

„Kultūros barai“

Tręšiant dirvas, trąšos nubiro per gerą 
traktorininko širdį kitur.

(E skundo)

GALVOSŪKIS
Nr. 10

Gulsčiai: 1. Lietuvos šventasis. 6. Asilo 
patelė. 7. Ola. 9. šuns moteriškoji giminė. 
10. Augalų maistas. 11. Individualus.

Statmenai: 2 .Daugybė. 3. Daržo gėlė.
4. Aukštaičiai. 5. Su ragais. 8. Skambini
mo priemonė. 10. Ne arti.

GALVOSŪKIO NR. 9 ATSAKYMAI

Gulsčiai: 1. Kalnaberžė. 6. Adata. 7. 
Aulas. 9. Polo. 10. Gilė. 11. Panaktinis.

Statmenai: 2. Auka. 3. Živago. 4. Dar
žovės. 5. Vakaroti. 8. Liuoba. 10. Gyvi.
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Europos _
Lietuvių Kronika

SKAUTIŠKUOJU KELIU
JUBILIEJINĖ SKAUTŲ STOVYKLA

V. s. J. Maslauskas yra prisiuntęs la
bai smulkų Jubiliejinės Stovyklos ap
rašymą. Negalėdami dėl vietos stokos 
visos medžiagos panaudoti, pasirinko
me vieną ištrauką, vaizduojančią skau
tu parodą ir bendrąjį laužą.

(Redakcija)

J. Mekas Londone

PADIDINTAS LAIKRAŠTIS

Šis „Europos Lietuvio“ numeris išlei
džiamas padidintas. Dalis jo skiriama 
Bradforde įvykusiam Lietuvių Sąskry
džiui paminėti, o taip pat Bradforde gy
venančių lietuvių kūrybai.

VOKIETIJOS IR KITŲ EUROPOS
KRAŠTŲ SKAITYTOJAMS

Norėdami pagreitinti „Europos Lietu
vio“ pristatymą, nuo ateinančios savaitės 
siuntinėsime visiems Vokietijos ir kitų 
Europos kraštų skaitytojams laikraštį pa
didintu pašto tarifu. Kadangi šitoks siun
timas yra brangesnis, administracija lą- 
bai pageidautų žinoti, ar tuo būdu pa
siųstas laikraštis gaunamas greičiau, ne
gu buvo gaunamas prieš tai.

Būsime labai dėkingi, jei skaitytojai 
atsilieptų, per kiek laiko jie gauna nau
juoju būdu siunčiamą laikraštį. Jeigu pa
aiškėtų, kad tuo būdu pristatymo laikas 
nesutrumpinamas, tai neapsimokėtų di
dinti persiuntimo išlaidų.

Laukiame skaitytojų pranešimų ir iš 
anksto dėkojame.

Administracija

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.

1974 M. KALENDORIUS

Tradicinis nuplėšiamas 1974 metų ka
lendorius jau atspaustas ir atiduotas į ri
šyklą. Neužsisakykite kalendorių kitur, nes 
jais pasirūpins Nida.

LONDONAS
DAINA VIEČIŲ PRANEŠIMAI

TURGELIS

Tikslus adresas, kuriame spalio 27 d. 
įvyks dainavdečių turgelis, yra toks:

Portobello Court Club Room 
(Community Centre), Portobello Road.

Pradžia 11—4 vai. p. p. Įėjimas 3 p.

Dar nevėlu

Nuoširdžiai prašome paremti mūsų ar
tėjanti turgelį, siųsdami Jums nereikalin
gus daiktus, kaip rūbus, indus, plokšteles 
ir t. t., viskas mums naudinga. Londonie- 
čiai 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.

RUDENS BALIUS

MANCHESTERIS
ŠAUKIAMAS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. spalio 21 d., 6 vai. vakaro, Man- 
chesterio Liet. Soc. klube sekmadienio 
mokyklos ir skautų tėvų k-tas šaukia vi
sus Manchesterio ir apylinkės tėvus, ku
rie domisi sekmadienio mokykla ir skau- 
tybe, pasitarti.

Laukiame atsilankant kuo didesnio 
skaičiaus tėvų.
M. L. S. Mokyklos ir Skautų Tėvų K-tas

JUDĖJIMO NELAIMĖ

Š. m. spalio 8 d., Eccles mieste, Raimun
das Šiaučiulis vairavo savo mašiną, kurio
je kartu buvo jo tėvas Vytas ir Jonas Šab
levičius. Netikėtai nuo šaligatvio skersai 
kelio nužengė žmogus. Norėdamas išgel
bėti žmogų, vairuotojas staiga sustabdė 
mašiną. Nukentėjo žmogus ir V. Šiau
čiulis, kuris galva išmušė mašinos priekinį 
langą, o J. Šablevičius sužeistas stiklais. 
Varuotojas liko sveikas. Jis buvo blaivus 
ir gerai orientavosi padėtyje. Nukentėju
sieji po suteiktos pirmos pagalbos ligoninė
je sugrįžo namo.

Jei V. šiaučiulis, sėdėjęs prieky, būtų 
susijuosęs apsauginiu diržu, langas nebū
tų buvęs išmuštas.

A. P-kis

Lietuvių Namų klubas lapkričio 24 d. L. 
Namuose rengia

Rudens Balių.

Veiks labai geras bufetas, turtinga lote
rija. Gros Joe Daniel kapela.

Pradžia 8 vai. v. Staliukus iš anksto už
sisakyti Lietuvių Namuose. Tel. 727 2470.

Įėjimas 50 p.

LABDARINGAS VAKARAS

Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčiai 
Londone pagelbėti statybos darbuose lap
kričio 10 d. ruošiamas Sporto ir Sociali
niame klube, 345A Victoria Park Rd., 
London E.9 labdaringas vakaras — šo
kiai su muzika ir bufetu. Pradžia 7.30 vai.

Lietuvių bažnyčios adresas: 21 The 
Oval (Haokney Road), London, E.2 9DT 

Telefonas: 01.739.8735

BIRMINQHAMAS
PARDUODAMA

Savininkui mirus, parduodamas pilnas 
Lietuvių Enciklopedijos komplektas.

Taip pat parduodami Lietuvos ir kitų 
valstybių pašto ženklų rinkiniai ir pavie
niai ženklai.

Knygos ir ženklai yra gerame stovyje.
Kas norėtų šiuos daiktus įsigyti, prašo

ma kreiptis šiuo adresu:
M. Linkevičius, 62, Tenbury Road, Bir

mingham B14 6AH; tel. 021 444 3589.

NOTTINQHAMAS
VĖLINĖMS, KALĖDOMS IR 1974 

METAMS
Per Vėlinių oktavą ir lapkritį Liet, ži

dinyje yra ypač skiriamos šv. Mišios, pa
maldos už mūsų kankinius, žuvusius ir 
mirusius.

Kalėdoms Židinys turi kalėdaičių ir 
naujų kalėdinių lietuviškų įdomių atviru
kų didesnio formato. Atvirukan yra 
įjungti Vilniaus Aušros Vartai ir mūsų 
kunigaikščiai. Vieno su voku kaina tik 5 
penai arba 15 centų.

„Šaltinis“ ir 1974 metams išleidžia pa
gerintą, patogų mėnesinį sieninį spalvotą 
ir paveiksluotą kalendorių. Kaina 50 pe
nų arba 1.50 dol.

Kreiptis; 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, England.

ŠVEICARIJA
PASVEIKINTAS LIETUVIŲ DRAUGAS

Rašytojas Edzard Schaper, gyvenąs Brig 
mieste, Šveicarijoje, rugsėjo 30 d. minėjo 
65 metų amžiaus sukaktį. Visa šveicarų 
spauda paminėjo jo sukaktį ir iškėlė jo li
teratūrinį talentą.

E. Schaper savo keliuose romanuose pa
vaizdavo lietuvius, kaip veikiančius asme
nis. Jis yra atsidavęs lietuvių ir kitų baltų 
tautų bičiulis ir savo gausiuose straips
niuose bei paskaitose gina baltų tautų tei
ses. Rašytojas yra dalyvavęs kaip paskai
tininkas keliuose Šveicarijos lietuvių ren
giniuose.

Fribourgo universitetas suteikė E. Scha- 
periui garbės daktaro laipsnį, o Brigo mies
tas išrinko jį savo garbės piliečiu.

Dr. A. Gerutis, Berne, pasveikino dr. h. 
c. E. Schaperį sukakties proga ir padėko
jo jam už nuolatinį palankumą lietuvių 
tautai.

E. Schaper yra gimęs Poznanėje, bet il
gesnį laiką gyvenęs Estijoje. Iš tų laikų jis 
pažino baltų tautas ir giliai prie jų prisiri
šo.

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS

Š. m. rugsėjo mėn. Algiui Gegeckui buvo 
suteiktas medicinos daktaro titulas. Dr. 
Algis gimė jau čia Šveicarijoje 1940. V. 15 
Zueriche. Studijavo Zueriche ir Berlyne. 
Doktoratą parašė tema: Fallschirmsprin- 
ger-Unfaelle in der Schweitz. Dr. Algis dar 
studentaudamas 1965-1967 m. -buvo Šveica
rijos Lietuvių Bendruomenės pirmininku ir 
1966 m. atstovavo Š. L. B-nę jaunimo kon
grese J. A. V.

Š. L. Bendruomenė, džiaugdamasi šiuo 
dr. Algio laimėjimu, yra dėkinga visai p. 
Gereckų šeimai, suteikusiai jumorui gali
mybę svetur prasimušti į pirmutines gyve
nimo 'gretas.

J. J.

šeštadienį nuo ankstyvo ryto skautinin
kai, tėvai, rėmėjai ir Skautai pradėjo 
plaukti į stovyklos rajoną. Pravedama re
gistracija. Registracijos būstinėje nuskam
ba, kad užsiregistravusių stovykloje yra 
1.288 dalyviai. Didelė, graži ir skautiška 
šeima. Vyksta susipažinimai, senų laikų 
prisiminimai ir pasikalbėjimai. Visų nuo
taika pakili. Veiduose skautiška šypsena, 
naujos pažintys ir paskatinimai toliau tęs
ti pamiltą skautišką darbą. JS Vyriausioji 
vadovybė ir visi atvykę skautininkai džiau
giasi, matydami 1.000 skautų stovyklą, sa
vo darbų vaisių ir ateities planus Lietuvai 
Tėvynei...

Vakare, 5.30 vai., seserijos ir brolijos sto
vyklose išsirikiuoja skautai didžiajam pa
radui. Į JS atvyksta kitataučių skautų: iš 
Clevelando latvių vienetai su visa skautų 
vadovybe, latvių skautų prezidentas A. 
Gaujnieks, F. Sipolis, latvių vyr. skautinin
kas, R. Caks — latvių skautininkas ir Udo 
Jurima — estų skautininkas. Anksčiau mi
nėti skautininkai 'buvo LSS atžymėti Leli
jos ir Už Nuopelnus ordinais.

Didelėje ir gražioje salėje, visų skauti
ninkų ratelyje dalyvauja garbingas svetys, 
v. s. V. Šenbergas, švenčiąs 75 metų su
kaktį. Rajono Skautų vadijos ir rajono 
vardu turėjau progos pasveikinti sukaktu
vininką. Man tenka globoti latvių, estų ir 
lenkų svečius. Prasideda žygis-paroda. Die
na graži ir karšta. Prakaitas varvėjo per 
veidus, tačiau visų skautiška nuotaika 
linksma ir pakili. Žygyje nešamos skautiš
kos vėliavos. Pirmieji žengia latvių viene
tai. Po to, Anglijos Rajono atstovai. Man 
buvo leista pasirinkti: stoti su JS Vyriau
sia Vadovybe paradui priimti, ar reprezen
tuoti Anglijos Rajonui. Pasirinkau Angli
jos Rajoną ir žygiavau su sese V. Baraus
kaite, nešdami didelį užrašą „ANGLIJA“. 
Po mūsų sekė vienetai-vietovės su atitin
kamais užrašais.

V. s. P. Karalius per garsiakalbį prane
šinėjo pražygiuojančius vienetus. JS Va
dovybė priėmė paradą. Sustojame didelėje 
ir gražioje aikštėje prie ežero. Raportai. 
Visi vienetai raportavo ps. V. Alksniui. 
JS komendantas s. J. Šalčiūnas (Nepri
klausomybės laikais buvęs Lietuvos ka
riuomenės viršila) garsiu balsu duoda ko
mandą ir prašo JS Vadovybę priimti ra
portą. Raportą priima v. s. Antanas Sau- 
laitis, JS viršininkas. Pranešama, kad pa
rade dalyvauja 1.288 skautai-ės. Kadangi 
šiais metais buvo minima mūsų sostinės 
VILNIAUS 650 metų sukaktis, viduryje 
vėliavų aikštės skautai-ės sudarė labai 
įspūdingą ir gražią skaitlinę — 650.

JS viršininkas v. s. A. Saulaitis taria 
žodį į skautus ir visuomenę. Žodis neilgas, 
bet labai gražus. Vėliau per garsiakalbį 
buvo iškviesti į vėliavų aikštę skautai, da
lyvavę 1, 2, 3, 4 ir 5 Tautinėse Stovyklose. 
Iš pirmosios TS mažas skaičius dalyvių te
išėjo į aikštę. Tačiau iš 5-sios TS, įvykusios 
1968 metais, beveik visi žygio dalyviai su
ėjo į aikštę.

Vakare įvyko JS bendras seserijos, bro
lijos ii- akademikų laužas. Iš tikrųjų — trys 
laužai, piramidės pavidalu sukrauti. Juos 
uždegė JS Vyriausioji Vadovybė. Lauža- 
vedžiai prityrę — gerai moka ir žino, kaip 
pravesti laužus ir dainas. Į programą 
įtraukiami net ir jauniausi dalyviai.

Per garsiakalbį pasigirsta pranešimai. 
Kalba v. s. kun. A. Saulaitis SJ, priminda
mas VILNIAUS 650 metų sukaktį ir reikš
mę. alba neilga, bet turtinga ir graži. Vėl 
pasigirsta dainos, šūkiai, deklamacijos. Pa
galiau lietuviškai prabilo latvių Skautų 
prezidentas A. Gaujnieks ir estų skautinin
kas U. Jurima. Kalbą pasakė ir lenkų at
stovė.

Kanados sesės pasirodė su gitaromis — 
muzika ir dainomis. Labai gražiai dainavo 
„MIŠKO BROLIAI“ iš Čikagos, vadovau
jami s. J. Šalčiūno. „Miško broliais“ pasi
vadinęs skautų vienetas, į kurį įeina aka-

Rugsėjo 16 d. Londono National Film 
Theatre buvo rodoma Jono Meko filmą, 
užvardinta „Kelionės į Lietuvą prisimini
mai“ (Reminiscences of a Journey to Li
thuania).

Jonas Mekas (gimęs 1922 metais) yra 
veiklus išraiškinio kinematografo srityje 
ir gerai žinomas kino meno mėgėjams 
Europoje ir Amerikoje. Jis gyvena Ame
rikoje, ten redaguoja „Film Culture“ žur
nalą ir bendrauja artistinėje spaudoje. 
Macmillan leidykla yra išleidusi jo kny
gą „Movie Journal“. Lietuviškai yra pa
rašęs tris pasakų knygas ir kuria eilėraš
čius: jo poezijos rinkinys buvo išleistas 
Vilniuje 1971 metais.

Filmas „Kelionės į Lietuvą prisimini
mai“ buvo padarytas su Norddeutscher 
Rundfunk ir Vaughan Films (London) 
finansine parama ir prasideda nuotrupo
mis iš naujai į Brooklyn‘ą atvykusių emi
grantų gyvenimo 1950-53 m. „Dypukai“ 
linksminasi šokiuose, namuose ir geguži
nėse; jų tarpe matomi ir Jonas Mekas su 
broliu Adolfu.

Po tokios įžangos pagrindinė filmo da
lis yra pašvęsta Jono ir Adolfo pirmam 
apsilankymui tėviškėje (Sėmeniškių kai
me, netoli Biržų) po 25 metų. Tai yra 
nostalgiškas žvilgsnis į gimtinės žmones, 
vaizdus ir pastatus pro kameros lęšį. Fil- 
muotojas nesistengia pasiekti fotografi
nio tobulumo: aparatas kartais greitai 
„braukia“ iš vieno taško į kitą, kartais ir 
paveikslas lieka ne visai aštrus. Bet tas 
kaip tik duoda įspūdį nekantrių svečio 
akių, skubančių per ribotą laiką pamaty
ti kuo daugiau pasiilgtų vietų. Tas jau
nystės dienų ilgesys yra pabrėžiamas su
numeruotais epizodais „šimto vaizdų iš 
Lietuvos“, kurie bėga per ekraną, lyg 
verčiami seno foto-albumo lapai. Nr. 1 — 
sena močiutė pasitinka sūnus prie gimto 
namelio; Nr. X — kadaise lankyta kaimo 
pradžios mokykla; Nr. XY — atvažiuoja 
brolis Kostas su šeima; Nr. XYZ — ma
ma kepa bulvinius blynus. Kiti vaizdai 
parodo mums sodus, šulinius su svirtimis, 
vaikus vištas lesinančius, net ir „mažiau
sią namelį“ (su širdele duryse) gale tvar
to bestovintį. Viskas matoma išeivio aki
mis, ir dabartinis gyvenimas paliečia
mas tik prabėgomis: aplankomas mokyk
los suolo draugas, laukuose vairuojąs 
kombainą, kitas vienmetis sutinkiamas 
tvarte, kur jis melžėjas globoja ir karves 
prižiūri, su trečiu į kolūkio koncertą nu
einama.

Filmo „žvaigždė“ yra Mekų mama, 84 
metų amžiaus, labai žvali ir judri mote
ris, dar atliekanti visą namų ruošą. (Vė
liau ir teatro publika pradėjo ploti, jai 
ekrane pasirodžius).

demikai ir skautai vyčiai. Prie skautiškos 
uniformos dešinės rankovės jie dėvi užra
šą — Už TĖVYNĘ ir Gedimino stulpus. Po 
vykusio dviejų valandų laužo, pasigirdo 
Skautų vakarinė malda — Ateina naktys... 
Dievas ir čia...

J. Maslauskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BLOGI LAIPTAI

Kai Concorde lėktuvas lankėsi Dalas 
aerodrome JAV, keleiviams išlipti laiptai 
buvo blogai pastatyti ir žmonės nebegalė
jo judėti nei pirmyn, nei atgal. Vienas iš 
Concorde instruktorių pareiškė: „Mes pa
statėme du kartu už garsą greitesnį kelei
vinį lėktuvą, o amerikiečiai nemoka pada
ryti laiptų iš lėktuvo išlipti“.

DERBYJE — spalio 21 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — spalio 21 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BRADFORDE — spalio 21 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — spalio 28 d., 1 vai.

P- P-
STOKE-ON-TRENTE — spalio 28 d., 11.30 

vai., Sacred Heart, Tunstall.
NOTTINGHAME — spalio 28 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NORTHAMPTONE — lapkričio 4 d., 12 

vai., katedroje.
NOTTINGHAME — lapkričio 4 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dažnai matomi ir alaus ąsotėliai, be 
kurių, žinoma, Biržų apylinkėje negalima 
apsieiti ir po kurių taip pat neišvengia
mai pradedama dainuoti.

Trečia, ir paskutinė, filmo dalis paro
do Hamburgo fabriką, kuriame Mekai 
dirbo karo laiku, ir baigiasi apsilankymu 
pas draugus Austrijoje.

Filmas trunka 85 minutes. Jonas Mekas 
anglų kalba paaiškina, kas rodoma ekra
ne. Be „užstalės dainų“, lydimoji muzika 
susideda iš dviejų Lietuvos Liaudies An
samblio dainų (viena iš jų „Kur bakūžė 
samanota“), M. K. Čiurlionio Pianino 
Preliudų, vienos Brucknerio kompozicijos 
ir Gesualdo madrigalo.

Filmas buvo labai šiltai priimtas žiūro
vų, kurių buvo pilna salė. Jie paskui tu
rėjo progos teatro klube pasikalbėti su 
autoriumi Jonu Meku, kuris tuo metu ap
lenkė Angliją.

P. K.

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“,

1948 m. spalio 14 d.

— Susirenka DBLS atstovai į antrąjį 
metinį suvažiavimą. DBLS jau turi 73 sky
rius ir žada atsiųsti apie 100 atstovų.

O kiek veiklių DBLS skyrių ir narių liko 
po 25 metų!

— Dr. S. Kuzminskas, rašydamas apie 
Jungtines Europos Valstybes sako, kad 
Muenchene sudarytas Vidurio Europos 
Valstybių Klubas, kuriam pirmininkauja 
V. Sidzikauskas. Jis pataria būti atsar
giems su klubais ar federacijomis, kur do
minuoja lenkai.

— V. Steponavičius siūlo suvažiavimui 
nutarti, kad „Britanijos Lietuvis“ būtų 
pradėtas spausdinti tikroje spaustuvėje.

— Trys lietuviai nubausti po 3 mėn. ka
lėjimo už atsisakymą dirbti anglių kasyk
lose. Bausmę atlikus, pasiūlyta juos grą
žinti į Vokietiją.

— Įvestas pilnas socialinis draudimas. Iš 
darbininko algos išskaitoma po 4/11 šil. 
per savaitę!

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO

...tada atlikau keletą kumščio smūgių į 
jo veidą už tai, kam jis pavadino mane al- 
koholistu, nes toutelys degtinės buvo ap- 
temdęs man protą, kurį išmečiau iš savo 
mašinos kaipo tuščią...

(Vairuotojo pasiteisinimas)

Jūsų laikraštyje buvo 'klaidingai at
spausdinta, kad aš girtas norėjau sunkve
žimiu nugriauti namą, o iš tikrųjų tas na
mas man pasimaišė po ratais netyčia, to
dėl skaitau, kad tyčinis mano nugriovimas 
man pripaišytas neteisėtai.

(Protestas redakcijai)

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Operos Rūmai

Sydnėjus gyvena Operos Rūmų ženkle. 
Šie nepaprasti rūmai, jau spėję pragarsė
ti kaip kažkas nepaprasto pasaulyje, rug
sėjo 28 d. turėjo pirmą spektaklį. 1500 
kviestinių svečių ir puošnių žiūrovų už
plūdo rūmų sales. Pirmai nakčiai pasi
rinkta Prokofievo epinė opera „Karas ir 
Taika“ (pagal Tolstojaus (klasinį roma
ną). ši didinga opera leido išbandyti ir 
publikai parodyti naujų rūmų moderniš- 
kiausius techniškus elektronininus scenos 
įrengimus ir įvesti į sceną didžiausias 
Australijos operos artistines pajėgas.

Entuziastingi žiūrovai, gausiai vaišina
mi šampanu gražiuose baruose, gėrėjosi 
naujųjų Operos Rūmų akustika ir turtin
gumu. Užjūrių svečiai-stebėtojai sveikino 
Sydnėjų. Robert Naur iš Danijos vaiz
džiai išreiškė bendrą nuomonę: „Sėdėjau 
labai patogiai, girdėjau puikiai ir žavė
jausi pirmą kartą girdėdamas tiek daug 
gerų australiškų balsų vienoje operoje.“

Operos Rūmų oficialiame atidaryme, 
kuris įvyks už mėnesio, dalyvaus kara
lienė Elzbieta II. Rūmai buvo pradėti sta
tyti prieš keturiolika metų ir kainavo 100 
mil. austr. dolerių.

Sporto karnavalas
Sydnėjuje Š. m. spalio mėn. įvyksta 

Australijos pabaltiečių sporto karnava
las. Lietuviai, latviai ir estai turės krep
šinio ir tinklinio varžybas. Sportininkų 
susipažinimui ir pabendravimui ruošia
mos įvairios programos. Toks karnavalas 
Australijoje vyksta kas dveji metai, pa
eiliui Sydnėjuje, Melbourne ir Adelaidė
je.

Rugsėjo mėn. Sydnėjaus Lietuvių Klu
be baigėsi 1973 m. pabaltiečių šachmatų 
varžybos, kurias laimėjo lietuviai. A kla

sėje laimėtoju išėjo dr. I. Venclovas ir 
gavo pereinamąją taurę.

Grožio karalaitė
Virginia Radinaitė, Sydnėjaus lietuvai

tė, laimėjo konkursą Pasaulio grožio ka
ralaitės rinkimuose. Lapkričio mėn. Lon
done, pasaulio grožio karalaitės rinki
muose, Virginia atstovaus Australiją.

Atsakingos pareigos
Viktoras Martišius, jaunas lietuvis ad

vokatas, paskirtas Australijos Sostinės 
Teritorijos antros divizijos sekretoriumi, 
šioje aukštoje vietoje Viktoro žinioje bus 
vidaus ir socialinės globos reikalai.

žurnalistai veikia
Lietuvių Žurnalistų S-gos Sydnėjaus 

skyrius yra neskaitlingas, bet labai 
darbštus. Aktyviai dalyvauja visuomeni
nėj veikloj ir spaudoje, greitai ir tiksliai 
reaguoja į nukrypimus, kurie vienaip ar 
kitaip galėtų pakenkti kovai dėl Lietuvos 
laisvės.

šiuo metu skyrius baigia ruošti plačios 
apimties kalendorių, kurio ijedaktoriais 
yra: Ava Saudargienė, Julius Veteikis ir 
Antanas Skirka, visi prityrę spaudos dar
be.

„Talka“
Melbourne jau daugelį metų sėkmingai 

veikia Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija „Talka“ LTD.

Muzikų šeima
Albury simfoniniam orkestrui vadovau

ja lietuvis Ričardas Urbanavičius. Jo vi
sa šeima yra muzikali. Sūnus Henrikas, 
čelistais, studijuoja Sydnėjaus Muzikos 
knoserva tori joje ir groja Elizabeth Trust 
orkestre; sūnus Ričardas groja Albury 
orkėestre smuiku,; duktė Irena skambina 
gitara ir dainuoja popupiarioje grupėje. 
Jauniausias sūnus Jonas mokosi groti 
smuiku.
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