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Vėliniu mistika
Ilga ilga žvakių procesija nusitiesdavo 

senojo Kauno gatvėmis Vėlinių vakarą. 
Atrodo, kad tą vakarą ir lietus niekada 
nėra lijęs. Tik žvakių smilkalais pakvi
pusi rudens prieblanda apgaubdavo kapi
nes, į kurias traukdavo toji mistiškoji 
procesija. Jie rinkdavosi ten, kur palai
doti Nepriklausomybės kovų didvyriai, 
kur smailiais propeleriais kyšojo žuvusių
jų lakūnų paminklai, kur Dariaus ir Gi
rėno rūstus granitas, kur tėvai, motinos, 
broliai ir seserys ilsisi užmigę amžinuoju 
miegu. Ten, sekdami senolių papročiu, 
rinkdavosi lietuviai pagerbti savo arti
muosius, savosios tautos didvyrius. Nu
švisdavo jų kapai tūkstančiais mažų 
liepsnelių, tarsi baįltos vėlės būtų nusi- 
leidusios pasikalbėti su jas aplankiusiais. 
Nuskambėdavo jaudinančios giesmės gar
sai, nulinkdavo galvos. Toks buvo Vėli
nių paprotys, tokia buvo to šventojo va
karo mistika laikinojoje sostinėje ir vi
soje Lietuvoje.

Giliai susimąstę, o dažnas ir ašarą nu
braukęs, grįždavo namo ramūs, tarsi nuo
širdžią duoklę mirusioms atidavę, kritu
sioms karžygiams už jų didžiąją auką pa
dėkoję.

Nepatiko toji padėkos šventė, tas dva
sinio susikaupimo triumfas naujiesiems 
šeimininkams. Kas lietuviui buvo šventa, 
neliečiama, tas jiems buvo tik pajuokos 
vertas prietaras. Pabūgo, kad apsupusieji 
savo karžygių kapus, lietuviai nesušuktų: 
Kritusieji pirmyn! Taip, jiems atrodė, 
kad ir mirusieji, ir kritę kovos lauke dar 
yra pavojingi. Ir uždraudė Vėlinių eise
nas, įsakė užgesinti žvakučių liepsneles, 
kad jos daugiau neprimintų ryšio tarp 
gyvųjų ir mirusiųjų.

Kauno kapinės tais ar kitais sumetimais 
buvo uždarytos. Kryžiai ir paminklai su
naikinti. Kokia keista ir nekultūringa ka
pinių baimė: net seniausios Vilniuje žydų 
kapinės, turėjusios istorinės ir etnografinės 
vertės, buvo negailestingai su žeme suly
gintos.

Ne tik į kapines, bet ir prie žuvusiųjų 
už laisvę paminklų susirinkdavo lietuviai. 
Gėlių vainikais ir maldos žodžiais jie reiš
kė padėką už iškovotą laisvę. Lietuvis jau
tė pareigą būti dėkingas tiems, kurie buvo 
mirę, kad kiti laisvi gyventų. „Redde quod 
debes“ (atiduok, ką privalai) buvo iškalta 
aukuro akmenyje priešais paminklą Žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę Karo muziejaus 
sodelyje Kaune. Ir niekada tie žodižai ne
atrodė tokie prasmingi, tokie įpareigoją, 
kaip Vėlinių vakarą, kai kartu su aukuro 
dūmais pakildavo į dangų lietuviškos mal
dos garsai.

Tauta, kuri negerbia savo didvyrių, nė
ra verta laisvės, o tauta, kuri niekina sve
timų karžygių ‘kapus, nėra 'kultūringa. 
Šiandien, atsidūrę svetimose šalyse, Vėlinių 
proga su ilgesiu kreipiame žvilgsnius į 
kraštą, kuriame ilsisi mūsų protėviai ir 
laisvės kovotojai. Išvartyti toje šalyje kry
žiai, išniekinti kovotojų kapai, uždrausta 
uždegti šviesos simboliai prie artimųjų ka
po. Bet niekas negali uždrausti mylėti sa
vojo krašto, kuriam anot dainos žodžių, už 
visa ką mes turime ir kas esame per am
žius liksime dėkingi.

J. Vikis

■
Čia buvo pagerbiami kritusieji karžygiai

KNYGA APIE W. BRANDT

Neseniai pasirodė G. Stewart-Smith re. 
daguota knyga apie V. Vokietijos kanclerį 
W. Brandtą ir jo „Ostpolitik“. Joje įrodi
nėjama, kad Brandtas siekia suvienyti Vo
kietiją neutralumo pagrindu. Toks suvie
nijimas reikštų dabartinės Vakarų Europos 
gynimo sistemos galą. Už susivienijimo 
kainą V. Vokietija įsipareigotų išstoti iš 
Nato. Naujoji suvienyta Vokietija pasilik
tų visiškai neutrali.

NOBELIO PREMIJOS
Literatūros Nobelio premija šiais me

tais paskirta Australijos rašytojui Patrick 
White. Jis yra gimęs Anglijoje ir čia bai
gęs mokslus. Jo žinomiausi romanai yra 
„The Tree of Man“, „Voss“, „The Aunt's 
Story“ ir „The Rider in the Chariot“.

Ekonominė Nobelio premija teko Vasili
jui Leontjevui už darbus ekonomijos ir ga
mybos prognozei nustatyti. Jis yra gimęs 
Rusijoje, bet dirba Harvardo universitete.

Didžiausią triukšmą pasaulyje sukėlė tai
kos premija, kurią gavo dr. H. Kissingeris 
ir Le Due Tho. Daugelis Europos didžiųjų 
laikraščių pasisakė, kad padalijimas buvęs 
nevykęs ir kad Nobelio premijos skiriamos 
ne už derybas, bet už taiką ir jos idėjas.

Daugiausiai protestavo Pietų Vietnamas. 
Du Norvegijos parlamento nariai, protes
tuodami prieš taikos premijos paskyrimą, 
pasitraukė iš Premijų skyrimo komisijos.

KAIRĖ NEŽINO, KĄ DARO DEŠINĖ

JAV vyriausybė viešai paskelbė apie ma
sinį karinės medžiagos tiekimą Izraeliui. 
Sovietai iš pradžių tylėjo, ibet dabar ir jų 
spauda pranešė, kad arabai gali kariauti 
tik dėka rusų tiekiamų ginklų.

Tuo tarpu biznio ir kultūrinis bendra
darbiavimas tarp abiejų kraštų vyksta pa
gal sutartą planą. Atrodo, kad abi valsty
bės nieko bendra neturi su vykstančiu ka
ru. Kitaip sakant, kairė nežino, ką daro 
dešinė.

NAFTA, NAFTA...
D. Britanija sunaudoja per metus 100 mi

lijonų tonų naftos ir jos produktų.
Daugiausia naftos sunaudoja elektros jė

gainės — 46 mil. tonų. Automobiliai suvar
toja 15,6 mil., centr. šildymas, laivai ir ge
ležinkeliai — 14,9 mil., dujų gamyklos ir 
įvairi pramonė — 7,2 mil..sunkvežimiai — 
5,0 mil., lėktuvai — 3,9 mil., kelių statyba 
(bitumenas) 2 mil., šildymo krosnelės ir 
puč. lempos — 1,4 mil., tepalai — 1,0 mil. 
t.

Europos kampininkė
Jokia moderniška šių dienų valstybė ne- j 

gali išsiversti be nuosavų energijos ištek
lių. Žydų-arabų karas aiškiai parodė, ko
kį vaidmenį gali vaidinti net ir, palyginti, 
primityvios arabų tautos, turėdamos savo 
žinioje didelius naftos išteklius. Jie gali 
bent laikinai sužlugdyti net ir tokių kraš
tų ekonomiją, kurie karo ateju laikosi vi
siškai neutraliai. Tiekiamos naftos kaina ir 
jos kiekiai tiesiog atsiliepia į viso krašto 
ūkį ir gyventojų gerbūvį.

žinoma, lazda turi du galus: arabams yra 
reikalingi pinigai lygai taip pat, kaip Va
karų valstybėms nafta. Bet šitame pavo
jingame kortų lošime jie gali ilgiau išsi
laikyti, nes savo rankose laiko stipresnes 
kortas.

Kokia yra Anglijos padėtis šitame ener
gijos išteklių žaidime? Vis daugiau pasi
girsta balsų, kad ji esanti pasidariusi Eu
ropos kampininkė (Europe's poor man), 
nebepajėgianti savais ištekliais išsiversti. 
Nelabai malonus komplimentas, bet iš da
lies teisinga^.

Iš tikrųjųj Anglijos padėtis nėra tokia 
tragiška, kaip iš tolo gali pasirodyti. Ir 
jeigu tik ji pajėgtų geriau sutvarkyti savo 
darbininkų-darbdavių santykius ir perorga
nizuoti pramonės įmones bei pakelti jų pro
dukciją, tai enrgijos išteklių klausimas ne
bebūtų tokia didelė problema.

Šiuo metu Anglija importuoja naftos už 
1.000 milijonų svarų per metus. Jau vien 
šitoji importo rūšis pastoviai graso su
griauti valstybės mokėjimų balansą ir nu
stumti iki šiol gražiai klestinčią salą į kam
pininkės padėtį. Bet atsimintina, kad be
veik pusė visos naftos sunaudojama ener

MIRĖ ISTORIKAS OSKAR HALECKI
Vienas iš pirmaujančių lenkų istorikų — 

prof. Oskar Halecki — mirė White Plains. 
N. Y„ sulaukęs 82 m. amžiaus. Jis plačiai 
domėjosi Lietuvos praeitimi. Iš okupuotos 
Lenkijos pabėgęs į laisvąjį pasaulį, profe
soriavo Fordhamo universitete, buvo Len
kų meno ir mokslo institute Amerikoje 
prezidentas. 1919-1939 m. jis profesoriavo 
Varšuvos universitete. Buvo Lenkijos eks
pertas prie Tautų sąjungos. Specializavosi 
Lietuvos politinėje istorijoje. Yra parašęs 
eilę veikalų iš Lietuvos istorijos: Paskuti
nieji Švitrigailos metai, Lietuva, Gudija ir 
Žemaitija kaip Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštijos sudėtinės dalys, Lietuvių šlėkta 
1569 m. seime, Genealoginės pastabos prie 
Krėvos sutarties istorijos. Amerikoje buvo 
išleista jo studija: Vakarų civilizacijos ri
bos.

(„Draugas-“)

KAM PRIKLAUSO PASAULIS?
Priimant antrąją karo paliaubų rezoliu

ciją, Saugumo Taryboje įvyko tikras žodi
nis karas tarp Kinijos ir Sov. Sąjungos 
atstovų.

Sovietų atstovui Malikuii spaudžiant re
zoliuciją priimti, Kinijos užsienio reikalų 
ministerio padėjėjas Čiao Kuan-Hua griež
tai pasipriešino. Jis pareiškė, kad arabai 
yra laiminčioj! pusė ir jie privalo sustab
dyti žydų agresiją. Kalbėdamas kiniškai, 
jis aiškino, kad JAV ir Sov. Sąjunga siekia 
apsaugoti ne žydų-arabų, bet savo intere
sus. Malikas jį nuolat pertraukinėjo rusiš
kai. Kilo nelauktas sumišimas. Jo įkarštyje 
Kuan-Hua paklausė, ar pasaulis priklau
sąs tik Amerikai ir Sovietų Sąjungai, jei 
jos dvi bando jį sutvarkyti. Nebegalint su
sikalbėti, buvo paskelbta pertrauka, po ku
rios paliaubų rezoliucija priimta.

MILIJONAI KARUI
Viso pasaulio žydai jau surinko milžiniš

kas pinigų sumas karo reikalams. JAV žy
dai per pirmas dvi savaites surinko 280 
mil. svarų, Anglijos — 40 mil., Romoje su
rinkta auksinių žiedų, pinigų ir kitokių 
brangenybių apie 100 kg. Prancūzijoj su
rinkta keletas milijonų svarų.

Aukas renka ir arabai, bet surinktųjų su
mų neskelbia.

„JAV IMPERIALIZMAS“
Izraelio komunistų partijos vadas M. 

Wilner'is paskelbė „Pravdoje“ straipsnį, 
kuriame JAV kaltinama norinti užgrobti 
svetimas teritorijas. Straipsnyje vėl pradė
ta vartoti „JAV imperializmas“, kuris po 
Brežnevo vizito buvo pakeistas „tarptauti
niu imperializmu“.

gijos jėgainėse, kurioms kuro būtų galima 
pasigaminti ir savame krašte.

Vien šiaurės jūroje surastieji ir vis dar 
naujai randami naftos kiekiai galėtų ener
gijos krizę neužilgo pašalinti. Jeigu tik vy
riausybė tinkamai sutvarkytų naftos eks- 
plotacijos klausimą, jeigu tik būtų parūpin
ta pakankamai kapitalo ir užtikrinta nuo
latinė darbo jėga, tai iki 1985 metų iš Šiau
rės jūros jau būtų galima gauti tiek naftos, 
kiek jos dabar patiekia arabų kraštai.

Anglija dar turi milžiniškas akmens ang
lies atsargas. Paskutiniuoju metu jos nėra 
pilnai išnaudojamos. Daugelis elektros jė
gainių vartoja importuotą naftą. Pakėlus 
akmens anglies produkciją ir pakeitus su
valstybintos elektros pramonės politiką, 
būtų galima žymiai sumažinti naftos im
portą.

Pagaliau Anglija yra pati pirmoji valsty
bė Europoje, pradėjusi vartoti atominę 
energiją pramonės reikalams. Gaila, kad 
šis darbas sustojo pusiaukelėje ir tik 10% 
visos krašto energijos gaminama atominiu 
būdu. Vyriausybė vis negali apsispręsti, 
kuria kryptimi sukti: investuoti į branges
nę atominės energijos statybą, ar didinti 
kitus energijos išteklius. Atrodo, kad da
bartinė kuro krizė padės jai greičiau klau
simą išspręsti.

Atsižvelgiant į čia suminėtus faktorius, 
Anglija turi visas galimybes išsikapstyti iš 
Europos kampininkės padėties. Ji gali ap
sirūpinti būtinais energijos ištekliais ir iš
vystyti pramonę, kurioje ji turi per šimt
mečius sukauptą patyrimą. Anglijai tik rei
kia pabusti ir pasipurtyti.

ji

Ant ribos
Spalio 25 dieną, 10.33 valandą pasaulis 

buvo atsidūręs ant susinaikinimo ribos. 
Plonytis ledas, užsidėjęs ant vos spėjusios 
ataušti JAV-SSR diplomatinės lavos, at
rodė, neišlaikys bandomojo svorio ir pa
saulis paskęs atominių ginklų sukeltoje 
mirties jūroje.

Jau minėta, kad abu didieji nekantriai 
laukė, į kurią pusę pakryps narsiųjų gai
džių peštynės Artimuosiuose Rytuose. Dr.

DR. K. VALIŪNO PAREIŠKIMAS 

KONGRESO KNYGOSE

1973 m. rugsėjo 5 d. JAV Senato „Con
gressional Record" įdėjo dr. J. K. Valiūno, 
kaipo Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo ko
miteto pirmininko, pasirašytą platų pareiš
kimą apie jo vadovautos lietuvių ir Pasau
linės Baltų santalkos delegacijų vaidmenį 
Helsinky, š. m. liepos 3-7 d. d. Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
joj.

IŠSIMOKSLINIMAS

Sovietų Sąjungoje paskelbtas išsimoksli
nimo lygis tautinėse grupėse. Iš tų davinių 
matyti, kad procentas baigusių (ir nebai
gusių) aukštąjį mokslą žydų yra 39.9, gru
zinų —- 10.5, lietuvių — 4.5, vidut. visų tau
tų — 5.5. Nebaigusių pradinio mokslo pro
centas: moldavų — 31.9, lietuvių — 26.2, 
vidut. visų tautų — 22.4, žydų — 6.0. Va
dinasi, žydų su aukštuoju mokslu Sov. Są
jungoje yra 8.5 kartus daugiau, negu lietu
vių ir apie 7 kartus daugiau, negu vidut. 
visų tautų. Nemokytų žydų procentas pats 
mažiausias.

DALYVAVO KONGRESE

Berkeley universitete (JAV) vykusiame 
tarptautiniame genetikų kongrese dalyva
vo Vilniaus universiteto dėstytojas R. Le- 
kevičius. Jis kongrese skaitė paskaitą apie 
priešvėžinių medžiagų veikimą į paveldė
jimo struktūras.

Prieš porą metų R. Lekevičius dešimtį 
mėnesių dirbęs Čikagos universiteto Vita
minų laboratorijoje.

Sefitųaios DIENOS
— JAV stebėtojai praneša, kad Izraelis 

turi atsargoje dar nevartotus slaptus gink
lus. Vienas iš jų — už garsą greitesnis lėk
tuvas, skrendąs be piloto.

— Sirijos fronte žuvo „Sunday Times“ 
atstovas, žurnalistas N. Tomalin.

— Vokietijos prezidentas Heinemann'as 
buvo užpultas ir sumuštas Augsburge.

— Anglų ir švedų gydytojai, lankę gene
rolą P. Grigorenko psichiatrinėje ligoninė
je, pranešė, kad lapkričio mėnesio vidury 
jis bus iš ligoninės išleistas.

— Vokietijos kancleris Brandt kreipėsi 
raštu į Brežnevą, aiškindamas, kad žydams 
turi būti sudarytos sąlygos gyventi ir nu
statytos valstybinės sienos.

— Jackie Stewart, tris kartus laimėjęs 
čempiono titulą automobilių lenktynėse, 
pareiškė daugiau jose nedalyvausiąs.

— Portugalija neįsileido anglų darbiečių 
atstovo McNally, kuris norėjo stebėti vyks
tančius rinkimus.

— Sov. Sąjunga pasirašė su V. Vokieti
ja 8,3 mil. svarų sutartį pristatyti urani- 
jaus, reikalingo atominės energijos gamy
bai.

— Sovietų kariuomenės priešlėktuvinės 
gynybos vyriausias vadas, lt. gen. F. Bon
darenko „žuvo tragiškose aplinkybėse“.

— Rusijoj pastatytas antras atominis 
ledlaužis „Arktika“. Jis yra galingesnis už 
pirmąjį „Leniną“ (16.000 t).

— Taškente užregistruotas gana žymus 
žemės drebėjimas.

— Sąryšy su vykstančiu karu, JAV Kon
gresas pagreitino įstatymo projektą, pagal 
kurį skiriamos lėšos naftos vamzdžiams iš 
Aliaskos pravesti.

— Australai neiškėlė anglų vėliavos virš 
parlamento rūmų, kai ten lankėsi Anglijos 
karalienė.

— Garsusis pianistas V. Aškenazi nutarė 
nebegrįžti j Sov. Sąjungą. Jis apsigyveno 
Reikijavike ir priėmė Islandijos pilietybę.

— Pagal oficialią statistiką žydų prie
auglis Sov. Sąjungoje esąs labai mažas. 
Daugiau kaip 26% esą 60 metų ir daugiau.

— Spalio 15 d. Maskvoje nukrito keleivi
nis lėktuvas. Užmušta 28 žmonės.

— JAV karo žvalgyba praneša, kad So
vietų satelitai seka iš oro žydų-arabų fran
tą ir informuoja arabus.

— Žurnalas „Motoring Which" paskelbė 

Kissingeriui besiderant Maskvoje, atėjo ži
nios, kad arabai ima viršų. Brežnevas, ilgai 
nelaukęs, sutiko siūlyti paliaubas, tikėda
masis sau ir arabams palankių sąlygų.

Bet optimizmas pasirodė per ankstybas. 
Žydai įsitvirtino vakariniame Sueso prie- 
tilty ir apsupo Egipto trečiąją armiją. Ara
bai reikalavo pagalbos, ir Sovietai sutiko 
pasiųsti savo kariuomenę. Tą patį jie pa
siūlė padaryti ir JAV. Bet prezidentas Ni- 
xonas atsisakė. Amerikai gana Kubos, Ber
lyno, Korėjos, Vietnamo! Jai ir visam pa
sauliui buvo aišku: jei dviejų atominių ga
lybių kariuomenės atsistos prieš vieną kitą, 
tai taikos dienos suskaitytos, pasaulinio 
masto konfliktas neišvengiamas.

JAV prezidento pozicija šitos krizės metu 
buvo silpna. Gyventojai su dideliu nepasi
tikėjimu būtų priėmę jo pranešimą apie 
karo pavojų ir reikalą pasipriešinti; Liki
mas atsiuntė naująjį Valstybės Sekretorių 
dr. Kissingerį. Jis prezidento vardu tvirtai, 
bet nedramatizuodamas, pasakė Sovietams: 
Jei siųsite savo kariuomenę į Egiptą, tai ri
zikuosite pradėti naują pasaulinį karą. Ir 
tiek. Tuo pačiu metu visame pasauly iš
blaškyta JAV kariuomenė gavo įsakymą 
pasirengti gynybai.

Sovietai kapituliavo. Dėl arabų nesuge
bėjimo daugelis rusų naujausių ginklų pa
teko į žydų, o tuo pačiu ir amerikiečių ran
kas. Jų pozicija būsimose derybose taip pat 
susilpnėjo. Bet išeities nebuvo, reikėjo 
rinktis — karas, ar neutraliųjų kraštų 
prižiūrimos paliaubos. Nežinia, kaip šian
dien atrodytų žemės paviršius, jei būtų 
buvusi pasirinkta pirmoji galimybė.

Britų spauda, su mažomis išimtimis, 
JAV žygį įvertino teigiamai. Tačiau dėl 
pasirinkto veikimo metodo, daugelis pa
sisakė kritiškai. Ar reikėjo duoti įsakymą 
JAV karinėms pajėgoms, visiškai nepain
formuojant apie tai NATO ir nepasita
riant su draugiškomis vyriausybėmis, 
kaip pvz., D. Britanija? Net prileidžiant, 
kad pavojus buvo tikrai rimtas, ir JAV 
kariuomenės užaliarmavdmas būtinas. 
Vakarų spauda vistiek daro prielaidas, 
kad Watergate byloje keliamas JAV pre
zidento elgesys skverbiasi ir į užsienio 
politiką.

Lucanus

tyrimo rezultatus, kurie rodo, kad „Mos- 
kwič“ automobiliai yra nepakankamai sau
gūs.

— Europos Parlamentas oficialiai pripa
žino komunistus atstovus kaip atskirą par
tinę grupę. Dauguma jų yra italai.

— Vien tik už ginklus praėjusiais metais 
Egiptas buvo skolingas Sov. Sąjungai 2.000 
milijonų svarų. Taikos metu Rusija tiekė 
Egiptui skolon prekių už 2 mil. svarų kas
dien. O karo metu? — Bus suskaičiuota...

—Britų firma išrado (ir užpatentavo) 
būdą spalvotam nerūdijančiam plienui ga
minti.

— Kalėdų priedas pensininkams šiais 
metais yra 20 svarų vedusių porai ir 10 
svarų vienam asmeniui.

— Pietryčių Ispanijoje buvo didelės liū
tys, per kurias žuvo daugiau kaip 250 žmo
nių.

— Karui Artim. Rytuose prasidėjus, Sov. 
Sąjungoje, įskaitant Baltijos valstybes, 
areštuojama daug žydų. Jų emigracija nė
ra sustabdyta.

— Anglijos žydai jau surinko Izraelio 
karo reikalams 40 mil. svarų. Vienas žydas 
davė milijoną svarų.

— Tibeto politinis ir religinis vadas Da
lai Lama atvyko į Angliją ir aplankė Can
terbury arkivyskupą ir kardinolą Heenan.
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Algirdo Landsbergio
STEBUKLINIAI VAIDINIMAI

Algirdas Landsbergis, romanistas, nove- 
listas ir literatūros kritikas, pastaraisiais 
metais reiškiasi daugiausia kaip dramatur
gas. Ginčus sukėlusieji, Lietuvių ir net ne
lietuvių vaidintieji jo „Penki stulpai tur
gaus aikštėje", tur būt, buvo tas pagrindi
nis A. Landsbergio draminis veikalas, ku
ris sudarė jam vardą vieno pačių stipriau
sių svetur gyvenančių lietuvių dramatur
gų. Vėliau jis atidavė sėkmingą duoklę ir 
komedijai. O dabar, štai, A. Mackaus kny
gų leidimo fondas paleido į žmones A. 
Landsbergio naują 'knygą su dviem vaidi
nimais: Vėjas gluosniuose ir Gluosniai vė
juje. Knygos paantraštėje dar pasakyta: 
„Du stebukliniai vaidinimai“.

Ligi šiol mes, lietuviai, stebuklinių pa
vadinimą naudojome aptarti kai kurioms 
savo pasakoms, kuriose vyksta stebuklingi 
dalykai. A. Landsbergio vaidinimuose taip 
pat vyksta stebuklai — ir viename ir kita
me iš dangaus atskrenda žemėn šv. Kazi
mieras ir vieną ir kitą kartą ir tokion ke
lionėn vis pasiima po angelą, sutinkame ir 
paskui karalių slankiojantį Juodąjį svečią, 
kuris, pasirodo, yra mirtis, žodžiu, tuose 
vaidinimuose nemaža dalykų, kuriuos galė
tume pavadinti stebukliniais.

Kas jau yra įpratęs į tragedijos, dramos, 
komedijos ir kitokius teatrinių veikalų žan
rus, gal pasiges ir A. Landsbergio šiuose 
vaidinimuose tikslesnės etiketės. Bet au
torius, 'be abejo, žinojo, ką daro. Jis yra 
teatro ir dramos dalykų specialistas ir juos 
dėsto universitete. Pats jis linkęs į moder
nųjį teatrą, kuris nemėgsta varžytis žan
rų rėmsiis tiek pavadinimuose, tiek pačiuo
se veikaluose. A. Landsbergio tuose vaidi
nimuose esama ne tik stebuklų, bet ir Lie
tuvos istorijos nuotrupų, ir komiškų reiški
nių, ir buitinių scenų.

Nors vaidinimuose vaizduojamas šešio
liktasis ir (antrajame.) iš dalies septynio
liktasis Lietuvos istorijos šimtmetis, bet 
dramaturgas, štai, ir dėl to perdaug nesi
varžo, kas >bus kur istoriška, atitiks laiko
tarpį. štai „Gluosniai vėjuje“ vaidinime 
ponai ir ponia labai mėgsta šokius, ir dėl 
to sakytume, kad štai tokia gi ir buvo po
niškoji Lietuva su panašiais reiškiniais. 
Ryškų teatrinių efektų bruožą sudaro, sa
kytume, idiotiški, bet būdingi katalikų ir 
kalvinistų debatai, kurie, tur būt, pristato 
ano amžiaus istorinį kvapą. Bet to vaidi
nimo prologe šv. Kazimieras ir ilgaplaukis, 
barzdelę užsiauginęs ir gėlyte plaukus pa
sipuošęs angelas išskrenda žemėn iš di
džiulio aerodromo. Gėlytė angelo plaukuo
se ir ta barzdelė galėtų reikšti mūsų šio de
šimtmečio madą, bet ir tradiciniams šven
tųjų įvaizdžiams tokie dalykai tinka. Kas 
gi protestuotų ir sakytų, kad nerealu, jei 
pradėtume šventąjį vaizduoti ilgaplaukiu 
pagal viduramžišką paprotį arba ir su 
barzdele? Bet aerodromas, tegu jo takai 
vadinami ir mistiškais ar simboliškais ti
kėjimo, meilės ir vilties vardais, vistiek 
apskritai yra padaras tik jau ne šešiolikto
jo ar septynioliktojo, ‘bet dvidešimtojo am
žiaus ir dar, tur būt, antrosios pusės.

Truputis istorijos, truputis stebuklo, aps
čiai buities, truputis simbolikos, mistikos 
— štai iš ko sukirpti A. Landsbergio vai
dinimai, gal dėl to ir įdomūs, kad juose ir 
šio ir to yra.

Vaidinimų veikėjai, tegu ir ne visiems 
jiems duota plačiau pasireikšti, sakytume, 
pakankamai ryškūs. Šv. Kazimieras, kurio 
pareiga, kaip ir legendos tvirtina, yra pa
daryti stebuklą — padėti lietuviams nuga

Apsilankymas pas 
MAILA TALVIO

Pietūs. Valgome sode, medžių pavėsyje. Drauge 
su mumis dar žymus suomių kompozitorius Yrjo 
Kilpinen su žmona pianiste bei svečias iš Vengrijos 
— jaunas vengrų kompozitorius. Nepaprastas šeimi
ninkų nuo širdumas ir vaišingumas. Daug kalbame 
apie Lietuvą ir Suomiją. „Koks žmonių išvaizdos 
panašumas!“ — sako Maila Talvio: „Kiekvienas jū 
panašumas!“ — sako Maila Talvio: „Kiekvienas jū
sų galėtų būti suomis. Ir mūsų kalbose, nors jos to
kios svetimos, kiek daug bendro! Imkit paprastus 
žodžius: jūs ir mes vienodai vadiname kirvį, laivą, 
pirkią. Tokių žodžių daugybė abejose kalbose. Ma
tyti, žiloj senovėj mes buvome artimi kaimynai“.

Iš didžiausio suomių laikraščio „Dusi Suomi“ 
atvykę žurnalistai ilgai mus fotografuoja ir kaman
tinėja. Aš informuoju juos apie lietuvių literatūros 
pažangą, leidyklas, knygų tiražus, premijas. Vienas 
kitas mėgina pradėti kalbą politinėmis temomis, 
bet akylioji šeimininkė tą kalbą nutraukia užuomaz
goje: „čia meno žmonės — politika visada ne visai 
švari“.

Po pietų vaišingoji šeimininkė pati nuveda mus 
į garsųjį Helsinkio oro muziejų, gražią granito salą. 
Čia galima matyti Suomijos krašto praeitį gyvuos

lėti priešus, pakankamai realistiškas, kad 
pateisintų savo žmogiškąjį pavidalą, bet 
jam netrūksta ir poetiškumo. Angelus vai
dinimuose turime ‘bent tris. Pirmojo vaidi
nimo („Vėjas gluosniuose“) angelas yra 
maždaug toks, kokio ir galėtume tikėtis. 
Panašus į jį yra „Gluosniai vėjuje“ vaidi
nimo jaunasis angelas, ‘kuris, tiesą sakant, 
maža ir tepasireiškia. O pats įdomiausias 
yra to antrojo vaidinimo angelas, kuris, 
pasirodo, atsitiktinai pasidarė šv. Kazimie
ro palydovu į žemę. Gudrus jis, daug žino, 
bet dar nėra pasiekęs įprastinio angelų 
standarto. Žemėje jis apsipranta ir pasilie
ka gyventi žmogum, nors .sektis jam nesise
ka. O iš pradžių žemėje jis parodo naivaus 
domėjimosi, mokosi net su mergina bučiuo
tis ir padainuoti ir pafilosofuoti. Kaip to
kiam įdomiam, rašytojas nemaža jam yra 
paskyręs vietos.

Vaidinimuose mes susitinkame su kara
lium, nelaimingu,, nes jis yra netekęs bran
gios karalienės, ir bajorai jį nori valdyti, 
ir priešai puldinėja, ir Juodojo svečio pa
vidalo mirtis sekioja iš paskos. Pasirodo 
keletas moterų dvariokių ir ponia iš Var
šuvos, dvi jaunos liaudies atstovės, pora 
plikbajorių, didikas, žemdirbys, kareivis. 
Daugiausia sveiko natūralumo parodo visi 
tie paprastieji liaudies žmonės, ir jie vai
dinimams teikia apsčiai gyvybės. Net ir 
dangaus būtybės kartais prisistato žavimu 
realizmu, štai „Gluosniai vėjuje“ vaidini
me angelas ima skųstis: „Kazimierai, aš 
labai nelaimingas“. O Kazimieras jam: 
„Angelas nelaimingas,, karalius nelaimin
gas... Kai tik pamatai atsiveriančią žemiš
ką burną, žinai, kad iš jos pasigirs: „nelai
mingas, nelaimingas, nelaimingas". Koks 
nuobodus pasaulis, angele, koks monoto
niškas“. Tokius ir panašius dialogus malo
nu skaityti ne dėl to, kad tai kalba stebuk
lingu būdu į žemę patekusios dangiškosios 
būtybės, o dėl to, kad jie kvepia žmogišku 
natūralumu.

Nors A. Landsbergis linkęs ne į klasiki
nę, o į moderniąją dramaturgiją, ‘bet jis ne
siekia tiek toli tame modernizme, kaip, 
pvz., kitas mūsų jaunas dramaturgas — 
Kostas Ostrauskas. Landsbergio moderniz
mą galėtume vadinti nuosaikiu.

K. Abr.

MIRĖ S. MICHELSONAS

Bostono ligoninėje rugsėjo 24 d. rytą mi
rė ilgametis „Keleivio“ redaktorius ir so
cialdemokratų veikėjas Stasys Michelsonas 
-Michalkevičius, labiausiai pagarsėjęs ilga 
serija „Pasikalbėjimų Maikio su tėvu“. Ve
lionis buvo gimęs 1881 m. Kupiškio vals
čiuje, j JAV atvykęs 1906 m. Atpirkęs iš 
leidėjų 1908 m. „Keleivį“, jį redagavo ir 
leido iki 1945 m. liepos 1 d., o tada šį sa
vaitraštį perdavė Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungai. Velionis taipgi buvo SLA na
rys, aktyviai dalyvavo ALTos veikloje. 
Amerikos lietuviams gerai buvo žinomas 
savo prakalbomis, nes jų yra pasakęs apie 
2.000.

GREIT PASIRODYS HI TOMAS

Juozo Kapočiaus Bostone leidžiamos li
tuanistinės enciklopedijos anglų kalba „En
cyclopedia Lituanica“ III tomas jau baigia
mas spausdinti. Skaitytojams jis bus išsiun
tinėtas lapkričio mėnesį. Su šiuo tomu bus 
įpusėtas minėtosios enciklopedijos leidimas.

vaizduos: čia suvežti iš įvairių Suomijos sričių na
mai, net ištisos sodybos, kurios sudaro ypatingą 
koncentruotą krašto gyvenimo vaizdą, rrof. Axeiio 
O. Heikelio įsteigtas, šis jnuziejus, tur būt, yra vie
nintelis savo rūšies Pabaltijo kraštuos kūrinys, tokiu 
nuostabiu būdu perduodąs savo krašto senovės vaiz
dą. Medžio statybos namai su visu įrengimu, trobos, 
klėtelės su romantiškomis verandomis, kur miego
davo vasarą jaunos merginos, rąstų slastai lokiams 
gaudyti, mažučiai užšaunamai langeliai, pro kuriuos 
šiaurės suomiai per pusės metų ilgumo naktį tema
tydavo sniegą ir žvaigždes... Kiekvieną daiktą, kiek
vieną smulkmeną rašytoja liečia rankomis su tikru 
pietizmu, kaip savotišką šventenybę, o kada ji kalba, 
jos balsas darosi pilnas įkvėpimo ir poetiškos išraiš
kos. Juk visą savo literatūrinio darbo laiką ji apraši
nėjo šiuos namus ir žmones, kurie čia gimė, augo, 
kovojo ir mirė.

— Suomis, išvykęs į svetimus kraštus, visada U- 
gėdavos trijų dalykų: juodos duonos, gimtosios tro
bos kvapo ir šviesiųjų Suomijos naktų, — sako Mai
la Talvio. — Ir jie verkdavo čia, šitoje štai troboje, 
po daugelio emigracijos metų grįžę į Suomiją. Taip 
stipriai suomiai myli savo kraštą.

Rašytoja pradeda dainuoti lietuviškas dainas. 
Ji puikiai tebatmena prieš 40 metų Lietuvoj išmok
tus žodžius ir melodijas. Lietuvaitės, suomių vieš
nios, pritaria, ir gal būt pirmą kartą

suomių pirkioj suskamba lietuviška daira.
Prof. Mikkola su žinovo sąmojum lengvai at

skiria, kurios mūsų dainos yra liaudiškos, kurios ne.

STUDIJŲ SAVAITĖ 
■s

Intelektualų būrys Europoje nėra per
daug didelis, o ir tas pats po truputį mažė
ja. Bet jų atliekami kultūriniai darbai yra 
gana žymūs.

Vienas iš tų darbų yra Studijų Savaitės. 
Su kokia didele ištverme ir pasiryžimu jau 
20 kartų buvo suorganizuoti šitie aukšto 
(gal kartais ir per aukšto) lygio lietuvių 
susibūrimai. Jų tikrąją reikšmę šiandien 
dar per anksti nustatyti. Bet galima drą
siai tvirtinti, kad tos savaitės įeis į lietuvių 
kultūros istoriją, kaip vienas iš svarbes
niųjų įvykių.

Reikia apgailestauti, kad „Europos Lie
tuvis“ šiais metais iki šiol nesusilaukė XX- 
tosios Studijų Savaitės aprašymo ir nega
lėjo savo skaitytojams papasakoti, kas dė
josi mūsų elito susibūrime anapus anglų 
kanalo — Dainavoje. Vienas žmogus negali 
visur pribūti, o tos talkos vis mažiau ir 
mažiau beatsiranda.

Vis dėlto iš šen bei ten pasirodančių nuo
trupų galima konstatuoti, kad Savaitė gra
žiai praėjo ir jos paskaitininkai savo dar
bus išleis atskiru leidiniu. Ypačiai iškil
minga turėjo būti A. Grinienės organizuo
ta pramoginė dalis, nes joje pasirodė Ba
varijos operos solistė Lilija Šukytė ir pia
nistė Lampsatytė.

Tenka apgailestauti, kad D. Britanijos 
lietuviams šiais metais Studijų Savaitėje, 
berods, niekas neatstovavo. Net praneši
mui numatytas prelegentas negalėjo nu
vykti. Tad niekas ir gyvų įspūdžių saujos 
iš tos šventės nepažėrė.

Sekant Savaičių programas iš tolo, kaž
kaip susidaro įspūdis, kad gal per mažai 
ten skiriama laiko paskirų kraštų lietuvių 
reikalams nušviesti ir palyginti. Kartais 
atrodo, kad toji veikla galėtų būti labiau 
koordinuota ir našesnė, jeigu vieni kitus 
labiau pažintų. Kas čia turėtų imtis inicia
tyvos — paskirų kraštų lietuviškos organi
zacijos ar Savaičių rengėjai — neturime 
pakankamai davinių spręsti.

Europa juk nedidelė. Jos žemyno pagrin
dinės valstybės apsijungė į Europos Ben
druomenę ir tariasi iš to daug laiminčios. 
Atrodo, kad panaši 'bendruomenė labai pra
verstų ir Europos lietuviams. Žinoma, ne 
ekonominė, o 'kultūrinė. Kai paskiruose 
kraštuose kultūrinės pajėgos pamažu silp
nėja, gal daugiau galima būtų pasiekti di
desniu susiglaudinimu.

Šičia daroma tik bendra užuomina, ne
siūlant jokių konkrečių planų. Kas nesiro
do kultūrinėse Studijų Savaičių manifes
tacijose, tas vargu turi moralinės teisės su
C* '»• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,C* ••• ❖ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• *5* ••• ••• ••• <• ••• •?

Leonardas Andriekus.

VĖLINĖS 

Ką jūs beveiksite, parėjusios namo,
O mano protėvių neramios vėlės?
Iš sugriautos pastogės liko tik akmuo,
Iš vasaros dienų — tiktai šešėlis.

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenį dangus — 
Tokioj tamsoj namo nerasit kelio.
Jus ves į tėviškę per liūdinčius laukus
Iš avilio atlėkusi bitelė.

Jus pailsėti ant akmens ji meiliai ves —
Stebėsitės, kad taip aklai sutemo —
Ir skausmo ašaras, tas brangias lauktuves, 
Sugers ištroškusi gimtoji žemė.

— Štai, tokias pintinėles su knygomis, — rodo 
vėl Maila Talvio, — ištekėdama mergaitė atsivežda
vo į vyro namus. Ir tarnaitė, eidama tarnauti, atsi
nešdavo su savim tokioje pat pintinėlėje savo kny
gas. Taip suomiai iš senovės mylėjo mokslą ir knygą.

Apžiūrime mažutį rašytojo A. Kivi namelį, ku
riame jis vargo ir rašė. Tebestovi ta pati krosnelė, 
kur šaltą žiemą jis sau virdavos valgį, ant sienos tebe
kabo šautuvas ir tas pats virtuvas tebestovi, kuriame 
jis virdavos kavą, rašydamas savo „Septynis bro
lius“, romaną, kuris visame pasaulyje yra lygiai po
puliarus kaip ir „Kalevala“.

Kelios valandos praeina nejučiomis. Nuostabus 
gyvenimas, sąmojus ir stiprybė trykšta iš kiekvieno 
šios senos ir drauge tokios jaunos rašytojos žodžio. 
Ir nuostabi ta meilė, su kuria ji pati žiūri kiekvieną 
smulkmeną stengdamosi, kad ir mes pamiltame tai, 
ką myli ji. Bet tam nereikia jokių pastangų, nereikia 
žodžių. Meilė atplaukia -kaip banga, kaip vėjas, pa
lenkdamas eglių viršūnes, įsiskverbia širdin nejučio
mis ir įleidžia ten gilų daigą. Pagaliau atsisveikiname 
tą didžiąją Suomijos moterį, kurią žino Suomijoj 
kiekvienas — nuo vaiko ligi senelio. Mes važiuoja
me atgal į miestą ir matome žilagalvę rašytoją, gre
ta jos — nusipelniusį profesorių, kurie iš tolo mums 
tebemojuoja atsisveikindami. Jaučiamės išsivežą 
kažką, ko anksčiau neturėjome — dviejų žmonių 
meilę mums ir mūsų šaliai, kurią jie pažino sunkiau
sios priespaudos laikais. Jie ją pamilo, kaip nu
skriaustą našlaitę ir ligi šiol tebemyli.

„Lietuvos Žinios“

pasiūlymais skubintis. Be to, lengva susi
laukti užpelnyto priekaišto, kad Anglijos 
lietuviai, sekdami savo valdžios pavyz
džiu, visada į visokias bendruomenes įsiri
kiuoja paskutiniai...

Naujas dalykas, kad XXI-ji Studijų Sa
vaitė numatyta ruošti Šveicarijoje, prie pa
sakingojo Keturių Kantonų ežero. Ir nuo
stabiausia, kad ji organizuojama krašte, 
turinčiame labai negausią lietuvių koloni
ją. Pasirodo, kad būsimos Studijų Savaitės 
naštą pasiėmė ant savo pečių dr. A. Geru
tis su bendradarbiais. O tai dar kartą pa
tvirtina taisyklę, kad kultūrinėje srityje 
lemia ne kiekybė, o kokybė.

J. Vikis

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VALDYBOS NARIAI

Pirmininkas — Bronius Nainys, vicepir
mininkas — Jonas Borevičius, S. J., vice
pirmininkas švietimo reikalams — Jonas 
Kavaliūnas, vicepirmininkas jaunimo rei
kalams — Romas Kasparas, vicepirminin
kas finansiniams reikalams — Kostas Doč
kus, vicepirmininkas administraciniams 
reikalams — Stasys Džugas, sekretorius 
Juozas Šlajus.

Sekretoriaus adresas: 4004 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60632.

KREPŠININKAMS NEPAVYKO

Užjūrio lietuvių spauda skelbia, kad la
bai plačiai JAV garsintos lietuviu krepši
ninkų gastrolės Europoje nepavyko. Visų 
pirma jie sutiko daug stipresnį priešą, ne
gu tikėjosi ir svarbiausias rungtynes pra
laimėjo. Be to, 'buvę tam tikrų nesklandu
mų ir pačioje išvykos organizacijoje, trū
kę autoriteto ir susiklausymo. Pagaliau 
net trys žaidėjai buvę sunkiau sužeisti — 
nusilaužę kojas.

Kartu atvykusi lietuvaičių tinklinio ko
manda Europoje pasirodė labai gražiai.

IŠLAISVINTAS

„The Yorkshire Post“ aprašo, kaip kali
niams vaduoti organizacijos „Amnesty In
ternational“ Leeds skyrius išvadavo iš 
psichiatrinės ligoninės lietuvį Vaclovą Sev- 
ruką. Jis 'buvo suimtas Vilniuje už „anti- 

marksistinę propagandą“ ir uždarytas į 
nervų ligoninę. Iki suėmimo V. Sevrukas 
(33 m.) buvo sociologijos lektorius Lietu
vos Mokslų Akademijoje.

Organizacijos skyriaus pirmininkas D. 
Loney sako, kad jie kreipėsi į valdžios įstai
gas Lietuvoje ir Maskvoje, o taip pat į So
vietų ambasadorių Londone. Dabar deda
mos pastangos, kad išlaisvintas Sevrukas 
galėtų gauti darbą Leeds universitete.

S. KUDIRKOS PARAŠAS

„The Guardian“ aprašo Permos stovyk
loje esančių politinių kalinių laišką, kuria
me jie remia dr. Sacharovą ir smerkia P. 
Jakirą už jo teismo metu padarytus netei
singus pareiškimus. Laiške jis tiesiog va
dinamas išdaviku.

Laišką pasirašė 16 politinių kalinių. Jų 
tarpe Simas Kudirka, nuteistas 10 metų už 
bandymą pabėgti nuo Sovietų laivo 1971 
m.

Laišką atgabeno iš darbo stovyklos pa
leistas asmuo, kurio vardas neskelbiamas.

LIETUVIŲ DIENOS KANADOJE

Toronte spalio pradžioje buvo surengta 
devynioliktoji iš eilės Kanados Lietuvių 
Diena.

Šventėj gausiai dalyvavo jaunimas, atvy
kęs iš įvairių Kanados kraštų ir suorgani
zavęs dainų koncertą. Susipažinimo vaka
re ir pamaldose dalyvavo daugiau kaip 
2.000 žmonių. Be vietinių meno pajėgų, da
lyvavo garsusis Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas A. ir O. Mikulskių.

Pažymėtina, kad oficialioji šventės dalis 
užėmė tik vieną valandą, kas nelabai įpras
ta mūsų šventėse. Kitas vertas pagyrimo 
dalykas, kad Lietuvių Dienas Kanadoje pa
mėgo jaunimas ir jas gausiai lanko.

ASMENIŠKAS DALYVAVIMAS

Mūsų Katalikų Bažnyčioje visos religi
nės praktikos ir apeigų centras yra šv. 
mišios ir Eucharistija. Bažnyčia tai laiko 
tokiu svarbiu dalyku mūsų dvasiniame 
gyvenime, kad sakyte įsakė mums tose 
apeigose dalyvauti kas sekmadienį ir bū
tinai švenčiamose šventėse darbo dieno
mis.

Bažnyčia neįsako nieko, kas jos na
riams būtų tik nenaudinga našta. Jei jau 
ką įsako, tai tas turi esminiai rištis su 
žmogaus dvasiniu gyvenimu. Patys jau
čiame, kad ne viskas, kas mums yra bū
tina, yra malonu ar lengva. Tačiau sielos 
ar kūno sveikata yra vertingesnis daly
kas, negu išvengimas kokių nemalonumų 
ar net kentėjimų. Kiek žmogus turi iš
kęsti, pasiduodamas sunkiai operacijai! 
Bet kūno sveikata brangesnė už viską. 
Tą mes puikiai suprantame ir be rūgoji- 
mų su viskuo sutinkame.

Griežtas Bažnyčios įsakymas dalyvauti 
mišių aukoje kai kam gali nepatikti, jei 
dėl to turima kokių nepatogumų: reikia 
keliauti, poilsį sutrumpinti, šiokių tokių 
išlaidų padaryti. Tačiau tie visi nemalo
numai, pasakytume, nepatogumų atplaU 
šos, yra tik švelnios dulkės mūsų gyveni
mo bėgyje, palyginus su ta dvasine nau
da, kuri gaunama dalyvaujant mišių au
koje ir jų metu priimant šv. Komuniją. 
Tik reikia suprasti ir įsijausti, kas yra 
mišios.

Paprastais ir trumpais žodžiais tariant, 
tai yra pakartojimas nekruvinu būdu 
Kristaus kruvinosios žmonijos atpirkimo 
aukos. „Darykite tai mano atminimui“, 
įsakė Kristus. Tai yra visos žmonijos, bet 
ir mano asmeniško atpirkimo auka. Tą 
atsiminimą daro visi žmonės, bet ir aš 
darau asmeniškai. Tai yra visų mišios, 
bet ir mano mišios. Tą auką aukoja kuni
gas, bet ir aš, nes kunigas yra tik tarpi
ninkas. Nuopelnų iš mišių gauna visi da
lyvaujantieji, bet ir aš gaunu asmeniškai.

Mes esame pratę vertinti tuos dalykus, 
kuriuos laikome lyg savo asmens dalele. 
Ir mišių auka yra mūsų asmeninė dalelė. 
Asmeniškai pakartoju Kristaus padarytą 
auką, per ją esu asmeniškai Dievo at
pirktas, ir dabar galiu per ją Dievui as
meniškai atsilyginti už savo nusikalti
mus, kaip Kristus atlygino už mane. Tad 
ar bereikia didesnio ryšio tarp mišių ir 
manęs?

Jei prisimintume savo jaunystės dienas 
Lietuvoje, dabar turėtume parausti ir su
sigėsti. Ar šalta ar karšta, ar šlapia ar 
sausa, nevalgę, negėrę, eidavome kelioli
ka kilometrų dalyvauti mišiose. Ar gaili
mės taip darę? Ar mūsų sveikata dėl to 
nukentėjo? Ar buvome pasidarę netur
tingesni?.. Ir jei šiandien didžiausioji 
mūsų tautos dalis taip didvyriškai kovo
ja su mūsų tikėjimo priešais, tai jie dar 
gyvena ta jėga ir dvasiniu pasiryžimu, 
kurį tada sėmėsi iš'mišių aukos.

»»•
Leisk mums, Viešpatie, pasinaudoti da

lyvavimu dieviškose paslaptyse, kad su
silauktume laikinųjų gėrybių ir praturtė- 
tume amžinosiomis.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. 3. S.
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MENAS Kohouteko kometa
APIE SKULPTORIŲ ANTANĄ BRAZDI

„Europos Lietuvis“ jau daug kartų yra 
paminėjęs Londone gyvenančio skulpto
riaus Antano Braždžio darbus ir laimėji
mus, bet platesnės studijos apie jo kūrybą 
lietuviškoje spaudoje kaip ir nebuvo. Da
bar tą spragą gražiai užkišo Kazimieras 
Barėnas, paskelbdamas „Draugo“ kultūri
niame priede (Nr. 223) platų iliustruotą 
straipsnį apie skulptorių Antaną Braždį. 
Kai kurias to straipsnio ištraukas patie
kiame ir mūsų skaitytojams susipažinti.

„Šiuo metu vakarietiškajame pasaulyje, 
be abejo, pats labiausiai išgarsėjęs lietuvis 
skulptorius yra Britanijos sostinėje Londo
ne gyvenąs Antanas Braždys, žinomas ir 
Britanijoje ir Europos žemyne. Kai pagal
voji. tai tokiu aptarimu dar ir ne visa tie
sa būtų pasakyta. Garso susilaukęs buvo 
iš Lietuvos kilęs ir Prancūzijoje gyvenęs 
Lipchitz'as. Bet jis gi nelietuvis. Taigi pir
moji ir vienintelė garbė atitenka Antanui 
Braždžiui.“

Tokiu įvadu pradeda apie skulptorių pa
sakoti K. Barėnas.

Aprašęs skulptoriaus A. Braždžio ruoš
tas parodas ir jų labai teigiamus įvertini
mus, jis panoro sužinoti, kokia yra to pa- 
siseekimo priežastis.

„Matydamas anuometinį jo pasisekimą, 
tada A. Braždį esu klausęs; kaip gi ten at
sitiko, kad visa galva iškilai virš kitų? Bri
tai juk tik labai išimtinais atvejais susi
žavi kitos tautybės talentu, ypač dar jau
nu, neįsigijusių pasaulinio garso. Tada A. 
Braždys man kukliai aiškino, kad gal jo 
darbų originalumas turėjo reikšmės, o gal 
ir tai, kad jis yra vis dėlto atvaižavęs iš 
Amerikos. Metai eina, visuose kataloguose 
nurodinėjama jo lietuviška kilmė, ir būtų 
labai abejotina, kad kokios nors svarios 
reikšmės turėtų jo ryšiai su Amerika. Dėl 
to dabar, po 7 metų, vėl kartoju A. Braž
džiui aną su pasisekimu susijusį klausimą. 
Kas gi, sakau, tave taip iškėlė?

Jo atsakymas, tur būt, suprantamas ir 
pateisinamas. Daugiausia, sako, lemia pro
fesionalizmas ir atsidėjimas. Išeini moks
lus, atsidedi tam darbui, ir pripažinimas 
automatiškai seka. Maža, sako, yra skulp
torių, kurie dirba po 7 dienas per savaitę, 
kasdien po didžiulį skaičių valandų. Štai ir 
Chicagos Meno institute, sako, mokėsi keli 
tūkstančiai studentų. Kas jame gavo sti
pendijas, turėjo nusimanyti, ir kas tas sti
pendijas skyrė, taip pat turėjo nusimanyti, 
kad skiria vertam.“

A. Braždys ne tik laimėjo .premijas ir 
buvo gerai spaudos įvertintas, bet savo dar
bais jau papuošė ir keletą Londono vieto-
vių. Jo darbų „ambicinė viršūnė, žinoma, 
buvo 1972 m. sausio 8 d. — kovo 5 d. 
Royal Academy of Arts britų skulptorių 
paroda. Dalyvavo 24 skulptoriai, ir A. Braž
džio buvo išstatyti 7 darbai: Osakoje buvu
si skulptūra ir šie šeši 1971 m. sukurtieji: 
vienas be pavadinimo, „Orbita“, „Pirue
tas“, „Tirpstančios kreivės“, „Pusė“ ir 
„Vertikalinis apskritimas, horizontalinė li
nija“. Tada visose Londono skelbimų vieto
se kabojo plakatai su visų 24 skulptorių 
vardais ir pavardėmis, tarp jų trečiuoju 
puikavosi Antanas Braždys. Milžiniškame 
mieste, aišku, plakatai apie individualias 
parodas niekada nebūna taip plačiai pa
skleidžiami, kaip buvo šiuo atveju. Su
prantama: Karališkoji akademija gali 
skleisti garsą labai plačiai apie tuos, ku
rie patenka jos globon!“

Pabaigai sužinome, kad „Antanas 
Braždys — Londono gyventojas ir toks, 
tur būt, ilgai bus. Viena — Britanijos 
meno pasaulyje jis jau visokeriopai pa
žįstamas, ir čia jam viskas sava. Ne tik 
viskas sava, bet jis čia ir reikalingas, 
kaip rodo visokie konkursai. Jį pažįsta ir 
vertina taip pat Europos žemynas. Taigi 
garsui apie jį patogiausia sklisti iš čia. 
Antra — jis čia kaip ir įsikūręs: vedė 
londoniškę lietuvaitę Lilę Lagunavičiūtę, 
kuri ruošiasi advokatės praktikai, ir įsi
gijo prie pat Lietuvių Namų keturių 
aukštų gyvenvietę.“

LIETUVIO SPAUSTUVĖ LONDONE
„Mūsų Pastogėje“ (1960 m. Nr. 24) ra

dau A. Krauso straipsnį „Pageltę lapai 
kalba“. Jame rašoma apie vieną mūsų tau
tietį, kuris įsteigė Londone pirmąją spaus
tuvę. Straipsnis įdomus ne tik istorikams, 
bet ir visiems lietuviams. Tai tikiu, kad 
mielas autorius neužsigaus, jeigu aš čia jį 
dalinai pakartosiu. (A. Krausas jau yra 
miręs. Red.).

Autoriui pavyko surasti Frederidko Har- 
risono parašytą knygą „Book about Books“, 
kurios 116 puslapyje rašoma:

„John Letton, a man of Lithuanian ori
gin, was the first City of London printer. 
He had begun to print there at least as 
early as the year 1480“.

Iš tos ištraukos aiškėja, kad 1480 m. pir
mąją Londone spaustuvę įsteigė mūsų tau
tietis John Letton. Spėjama, kad jo tikroji I 
pavardė galėjo būti Jonas Latonas. Nes pa
našių pavardžių dar ir dabar yra šiaurinė
je Lietuvoje. Tad yra pagrindo galvoti, kad 
anglai mūsų tautiečio pavardę gerokai iš- 

į kraipė. Pagal tarimą iš a padarė e, prirašė 
Į dvigubą t ir galūnę as visai nubraukė.

Ta J. La tono įsteigta spaustuvė veikė 
į apie 7 metus. Bet svarbu tas, kad tai buvo

PASIRODYS „AKMENS AMŽIAUS“ 
KOMETA

Nenustebkime, jei paskutinių šiais me
tais trijų mėnesių laikotarpyje dangaus 
erdvėje pamatysime labai šviesią žvaigž
dę. Tai bus ne žvaigždė, o labai retas sve
čias — Kohouteko kometa. Mokslininkų 
teigimu, kometa būsianti net dešimt kar
tų šviesesnė už garsiąją Halley'so kome
tą ir matoma net dienos metu. Spėjama, 
kad ši kometa pralėksianti žemę 35 mili
jonų mylių atstume, 50 mylių greičiu per 
sekundę ir kad jos liepsnojanti uodega 
bus sudaryta iŠ kosminių dulkių, vande
nilio ir amonijaus.

Bendrai paėmus, kasmet apie pusę tu
zino kometų pasimaišo saulės sistemos 
erdvėje, bet kadangi jos yra paprasta 
akimi nematomos, tai jomis domisi vien 
tik specialistai. Vienas iš tokių specialis
tų yra profesinis „kometų stebėtojas“ Lu
bos Kohoutėk Hamburgo Observatorijoje 
(V. Vokietijoje). Jis šios kometos artėji
mą pastebėjo šių metų kovo mėnesyje ir 
todėl jo vardu ji ir buvo pavadinta. Viso 
pasaulio dangaus kūnų stebėtojai labai 
susidomėjo šiuo Kohouteko „radiniu“ ir 
ruošiasi jį stebėti ir palaikyti glaudžius 
ryšius tarp atskirų stebėjimo stočių. Ko
meta pasirodys spalio mėn. viduryje ir 
bus matoma iki metų galo. Gruodžio mėn. 
naktimis ji dominuos dviejuose trečda
liuose dangaus ir bus matoma paprasta 
akimi.

Šios kometos branduolys, spėjama, yra 
viena šimtamilijoninė mūsų žemės dalelė, 
o jos uodegytė tik vos 10 mylių ilgio. Bet 
kometai patekus į saulės geomagnetines 
bangas ir į išsiveržimų (saulėje) sukeltą 
srovių įtaką, jos branduolys gali padidėti 
iki daugiau negu milijono metrų skers
mens, o jos uodegytė gali išsitiesti net iki 
10 milijonų mylių. Nežiūrint šių visų fan
tastinių nuotykių ir skaičių, mes galime 
visai ramiai kometos laukti ir ją stebėti, 
nes žemės atmosferinis skydas mus pil
nai apsaugos nuo bet kokių netikėtumų. 
Jei kokios nors kometos dalelės, sakysi
me, atitrūktų ir pasiektų žemės traukos 
įtakoje esančią erdvę, tai vistiek jokio 
pavojaus nesusidarytų, nes viskas atmos
feroje sudegtų. Taip pat negalvojama, kad 
kometa galėtų pakenkti televizijos ar ra
dijo programoms. Tas tik atsitinka fanta
zijos sukurtose erdvės nuotykių filmose 
ir novelėse, skirtose vaikiams.

Mokslininkai kometomis domisi ir 
stengiasi atspėti didžiąją mįslę, būtent, 
kur ir kaip kometos atsiranda. Šiam 
klausimui spręsti yra iki šiol tik trys teo
rijos:

Kili, rasoj
„Darbininkas“ (Nr. 37) rašo apie Va

šingtone vykusio PLB IV Seimo nepasise
kimus.

„Tropiniai karščiai giliai palietė patį sei
mą ir nuėmė nuo jo visą žavesį, paradinį 
blizgėjimą, reprezentaciją. Per niek nuei
na visi menai ir visos idėjos, kai žmogus 
ieško tik kampelio, kur gali pailsėti ir atsi
kvėpti.

Paroda turėjo būti graži ir reprezentaci
nė, nes ir pati Corcoran galerija garsi ne 
tik Washingtone, 'bet ir visoje Amerikoje. 
Bet ta galerija neturi oro vėsinimo, čia 
buvo pramatytas gražus, iškilmingas ir 
puošnus seimo dalyvių pasisvečiavimas, 
priėmimas, bet visi išsigando didelių karš
čių. Ir ką gi padarysi, jei prakaite reikia 
plaukte plaukti. Visi tik mauna iš galerijos 
į šaltus viešbučio kambarius.

Su paroda tikėtasi rasti atgarsio ameri
kiečių spaudoje. Bet ir čia praeita tylom. 
Iki šiol redakcijos nepasiekė jokios laikraš
čio iškarpos. Sako, antros ar trečios eilės 
laikraštis parašęs 10 ar 15 eilučių apie pa
rodą. Ar tos eiluės buvo vertos tokio bran
gaus žygio, sudėtų pinigų?! Vargu. Paroda 
rengta kitiem pasirodyti ir sulaukti dėme
sio iš kitų, bet jo nesusilaukta.

Ketvirtajam seimui pasirinkta vieta 

pirmoji Londono spaustuvė. Ir ją įsteigė 
lietuvis, kuris 1480 m. pradėjo anglams 
spausdinti 'knygas. Šalia kitų atliktų žy
mesnių darbų, toje lietuvio spaustuvėje 
buvo 1486 m. išspausdinta Popiežiaus Inno- 
cento VIII-jo 'bulė. Ta bule Popiežius Inno- 
centas VIII (1484-1492) patvirtino kara
liaus Henriko VII-jo ir Elzbietos iš Yorko 
santuoką. Vėliau tą spaustuvę J. Latonas 
perleido belgui W. Machlinia.

Kaip matome, dar gerokai prieš pirmo
sios lietuviškos knygos pasirodymą (1547 
m. „Mažvydo Katekizmas“) jau lietuvis tu
rėjo Londone spaustuvę ir spausdino ang
lams knygas.

V. Vytenietis
Redakcijos prierašas. Lietuvių Enciklo

pedija (XIV t. 488 psl.) čia aprašomąjį Let- 
toną vadina Lettou. Čia taip pat nurodoma, 
kad jis esąs kildinamas iš Lietuvos, bet 
kartu pridedama, kad jis galėjęs būti ir iš 
Romos persikėlęs spaustuvininkas Johan
nes Baile de Bremis. Apie 1482 ar 1483 m. 
J. Lettou nežinia kur dingęs.

1. Manoma, kad kometas pagimdo mil
žiniški planetose esami (nebūtinai saulės 
sistemoje) išsiveržimai ar sprogimai.

2. Prileidžiama, kad kometos susidarė, 
kai formavosi mūsų saulės sistema.

3. Galvojama, kad kometos atvyksta iš 
„nežinomų erdvių gilumos, arba, kitaip 
sakant, iš tarpžvaigždinių“ sistemų erd
vės.

Dar kai kurie mokslininkai galvoja, 
kad didelis kometų „spiečius“ yra lyg ir 
užtvertas erdvių gilumoje kitų solarinių 
(saulių) sistemų. Iš ten viena kita iš
trūkstanti ir pasirodanti mūsų saulės 
sistemos erdvėse. Šiam galvojimui duoda 
pagrindo nereguliarūs ir dažnai nauji ko
metų pasirodymai. Gal stebėjimai moder
niškais teleskopais ir kitais instrumen
tais šios netikėtos Kohouteko kometos ga
lės pateikti naujų žinių ar teorijų.

Visais laikais pasaulyje žmonės kometų 
pasirodymus laikydavo karų, bado, ligų 
ir kitų didelių nelaimių ženklais. Pavyz
džiui, 1066 m. pasirodžiusi kometa išpra
našavusi Anglijai Hastingo mūšį, o prieš 
vikingų antplūdį pralėkusi kita. Tokių 
panašių nuotykių pilni egiptiečių, romė
nų, indų ir kitų tautų pasakojimai ir pa
davimai. Mūsų legendose irgi yra mini
mos per dangų skrendančios raganų ug
ningos šluotos. Žinoma, šiandien jau nie
kas tuo nebetiki, bet prietaringi žmonės 
galės įžiūrėti 'kokią nors reikšmę ir šioje 
Kohouteko kometoje. Tiems, kurie ban
dytų ką nors iš šios kometos pasirodymo 
spėlioti ar burti, galima patiekti daugiau 
smulkmenų ir duomenų, šis „ugningas 
dangaus ženklas“ lekia 13 milijonų mylių 
atstume nuo saulės, pasieks aukščiausią 
zenitą ir bus pilnai matomas visame pa
saulyje apie Kalėdų pirmąją dieną. Gruo
džio mėn. 28 d. staiga pradings už saulės, 
vėl pasirodys už trijų dienų, t. y. gruo
džio 31 d„ o Naujų Metų dieną pranyks 
erdvės gilumoje.

Visos kometos turi parabolines arba 
ekliptines orbitas. Tai reiškia, kad ir ši 
kometa yra pralėkusi tuo pačiu keliu 
anksčiau. Yna pasklidę gandai, kad ši ko
meta yra paskutinį kartą pasirodžiusi 
prieš 2000 metų virš Betliejaus. Bet tai 
netiesa. Turėdami moderniškus apskai
čiavimo prietaisus, ekspertai yra tikri, 
kad ‘ši kometa paskutinį kartą buvo apsi
lankiusi prie žemės prieš 10.000 metų, tai 
yra, kai žmogus dar gyveno akmens am
žiuje. Tada žmogus, ją pamatęs, dirbosi 
karui akmeninį kirvuką, o šiandie —• mo- 
demiškesnį atomėlį. Pažiūrėsime, kokios 
bus „akmens amžiaus“ kometos prana
šystės.

L. š.

Washingtonas. Tikėtasi, kad rengėjai su
kvies visokiausių amerikiečių politikų, su
ras naujų draugų, kad seimą pasveikins 
valdžios žmonės, Baltieji Rūmai. Tačiau 
seimas praėjo be šių žmonių, be jų kalbų, 
sveikinimų. Kalbama, kad rengėjai rašę 
laiškus ir prašę. Bet laiškais sunku žmones 
laimėti ir įjungi į bičiulių gretas. Tik as
meniniais kontaktais galima to pasiekti. Gi 
Washingtone gyvenantiems, atrodo, tai ne
turėjo būti sunku.

Pamaldos rengtos sostinės katedroje. Vi
si laukė, kad dalyvaus amerikiečių hierar
chijos atstovai, tars sveikinimo žodį. Bet 
ir šiuo atveju nebuvo nieko padaryta.“

MIKAS PETRAUSKAS

Kas nėra girdėjęs tokių dainų, kaip 
„Bernužėli, nesvoliok", „Motuš, motuše“, 
„Valio, dalgele“, „Oi tu ieva, ievuže“. Tai 
beveik liaudies kūryba virtusios Miko Pet
rausko dainos. To visiems žinomo M. Pet
rausko, kuris savo dainomis ir operomis 
garsėjo Lietuvoje ir Amerikoje ir kurio 100 
metų gimimo sukaktis minima šiemet.

Gimė Mikas Petrauskas 1873 metais spa
lio 13 dieną Palūšėje, Ignalinos rajone. Tė
vas — vargonininkas pramokė ir savo sū
nų muzikos. Vėliau mokėsi dainavimo Pe
terburgo konservatorijoje. Šiame mieste 
lietuvių darbininkų ir studentų tarpe ir 
pradėjo savo muzikinę veiklą: ruošė ope
rečių spektaklius ir chorų koncertus. Grį
žęs į Lietuvą, parašė pirmąją lietuvišką 
operą „Birutė“ — dviejų veiksmų veikalą 
pagal G. Landsbergio-Žemkalnio libretą. 
Spektaklis įvyko 1906 metais lapkričio 6 
dieną Vilniuje, ir nuo to laiko „Birutė“ gy
va iki šiolei. Reikšmingiausias Miko Pet
rausko sukurtas veikalas — opera „Eglė 
žalčių karalienė“, kurioje autorius daug 
plačiau vysto muzikinę mintį. Pirmą kartą 
šis veikalas pastatytas Amerikoje, kur pats 
kompozitorius sukūrė Žilvino paveikslą. 
Vėliau opera (J. Dambrausko redakcija) 
buvo pastatyta Kauno valstybiniame ope
ros ir baleto teatre.

Mirė M. Petrauskas 1937 m. Pradžioje 
buvo palaidotas Dusmenyse, o dabar jo pa
laikai pargabenti į Vilniaus Rasos kapines, 
kur ilsisi jo įžymusis brolis Kipras Pet
rauskas.

LIETUVOJE
DINGO BE ŽINIOS

Neseniai sužinojau, jog Šalčininkų rajo
ne per septynis šių metų mėnesius išnyko 
nuo žemės paviršiaus 491 galvijas.

Įdomu pasidarė. Sakau, reikia nueit pa
žiūrėti, gal jau ir koks ūkis visutėlaitis 
dingo.

Priėjau Šalčininkų tarybinio ūkio Širvių 
skyriaus fermas. Žiūriu, veršides durys ak
linai uždarytos. Klausiu zootechniką A. La- 
bincevą, kodėl? Sako, girdi, ir taip pas mus 
jau 42 dingo. Išleisi į lauką, tai gali visi iš
garuoti. Ką paskui statistikai pasakysi? 
Užtat nutarėme taip: ligi metų amžiaus iš 
veršides — nė kojos.

Naujakiemio skyriuje nuo tos bėdos dar 
kitaip vaduojasi. Ten nekreikia ir neišveža 
mėšlo. Kai kojos iki kelių įklimpę, niekur 
nesidėsi — stovėsi kaip prikaltas.

Liaudis sako: kaip kas išmano, taip save 
gano. Kolūkyje „Už Tėvynę“ veršiai liesi, 
lyg 'benamiai šunys, šeriami rupiai sumal
tų išvalų miltais. Užklydau ten patį vidur
dienį, tai vyresnio amžiaus veršius radau 
dar ir trupinio 'burnoj neturėjusius. Zoo
technikas M. Chodkevičius tvirtina, jog ge
rai prišertas veršis tik pasispardys — ir 
gaudyk vėją laukuose. Mat, per antrą ket
virtį čia išnyko 16 veršių. O likę vos ant 
kojų laikosi. Tai jeigu vėjas nenupūs — 
niekur nedings.

„Gegužės ryto“ kolūkin patekau per patį 
melžimą. Žiūriu, šuo su kate aplink prirū
gusius pieno indus siautėja.

— Kas čia per įnamiai? — klausiu.
— Pakaitininkai, — sako fermos vedėjas 

J. Komas. — Per pusmetį pripiovėme 26 
galvijus. Vos spėjome. Kitaip būtų — amen. 
Taigi, jeigu kas su karve atsitiks, katę į jos 
vietą pastatysim.

Taip ir vaduojasi žmonės nuo negando. 
Tik nepagalvokit, kad gyvuliai dingsta dėl 
to, kad juos vagia. Visi į tas pačias duobes, 
iškastas pašaliais, sulenda. Aiškiau tariant, 
sukiša juos ten nudvėsusius. Ir taip spėriai 
kiša, kad net suskaičiuoti nespėja. Nespė
ja suskaičiuoti ir tų pinigėlių, kurių ūkiai 
kas mėnesį netenka.

Tabariškių tarybiniame ūkyje nuo pat 
balandžio mėnesio nė vienas gyvulių nura
šymo aktas direktoriaus nepatvirtintas. 
Nespėja susigaudyt, kaip, kas ir kodėl.

„ Valstiečių Laikraštis“

NĖRA LINKSMESNIO GYVENIMO...

Lietuvoje 'kiek pagyvenęs, bet atgal į 
Pietų Ameriką ištrūkęs, tūlas Antanas Vai- 
vutskas savo draugams į Lietuvą rašo 
skundo laiškus, kad labai sunku gyventi. 
Pabaigoje sako: „Gyvenu dideliame mies

Parako sąmokslas
Tai buvo pirmieji metai Anglijoje. Mig

lotą lapkričio 5 dieneos vakarą, išėjęs į 
miestą pasivaikščioti, pamačiau keistus da
lykus, kurie mane stebino ir kartu gąsdi
no. Visa padangė buvo nutvieksta ugnies 
pašvaiste. Aplinkui traškėjo šūviai, švietė 
raketos, aikštėse degė dideli laužai. Mies
tas kvepėjo dūmais ir paraku, kaip po ne
seniai išgyventų bombardavimų. Beveik 
kiekvieno namo kiemely taip pat degė ma
ži lauželiai. Kai kur ant jų matėsi sudegu
sių iškamšų liekanos. Daugiausiai apie tuos 
laužus šokinėjo vaikai, bet vienur kitur ma
tėsi ir senukų poros, įbedusios akis į bai
giančius išblėsti laužus.

Tik vėliau sužinojau, kad tai buvo „Pa
rako Sąmokslo“ metinės — Guy Fawkes 
naktis, kasmet iškilmingai minima nuo 
1605 metų lapkričio 5 dienos. Kaip žinoma, 
anglai neturi tautinių švenčių, jie nemini 
Vasario šešioliktųjų (lietuviai) ar Liepos 
ketvirtųjų (amerikiečiai), bet visada 
triukšmingai atšvenčia „Guy Fawkes 
Night“.

Istorija prasidėjo 1605 metais, kai grupė 
Anglijos katalikų nutarė išsprogdinti par
lamentą ir nužudyti karalių James I. Są
mokslo vadai — Robert Catesby ir Tomas 
Percy pasikvietė iš Ispanijos kariuomenės 
į katalikus perėjusį, bet niekuo nepasižy
mėjusį anglą Guy Fawkes, kuris žinojo, 
kaip apsieiti su paraku. Sprogdinimo ir pa
rako sąvokos anuo metu buvo baisesnės už 
atomines bombas šiais laikais. Tada dar 
nebuvo IRA ar arabų teroristų, kurie kas
dien užmušinėja bombomis. Sprogdinimas 
iki to laiko buvo negirdėtas dalykas.

Padėję keletą statinių parako parlamen
to rūsyje, sąmokslo vadai išsislapstė, pa
likdami kvaišą Fawkes tą paraką padegti, 
kai karalius atvyks atidaryti parlamento. 
Bet dieną prieš tai, lordas čamberlenas su 
savo tarnais užtiko Fawkes prie parako 
statinių. Kitą dieną (lapkričio 5) jis buvo 
po žiauraus kankinimo pakartas. Ir nuo to 
laiko, tam didžiajam išdavikui, tam „rūsio 
velniui“ prisiminti kasmet deginami laužai 
ir Fawkes iškamšos. O šiais laikais vis dau
giau vartojami įvairūs sprogmenys ir ra
ketos, dėl kurių įvyksta šimtai nelaimių ir 
gaisrų. Lapkričio penktoji pasidarė lyg ir 
tautinė anglų diena, o Yorke gimęs karei
vis, kurio ir vardas nežinia ar teisingai 
rašomas, pasidarė savotiškas herojus, nors 
ir niekšo kailyje. Ne Nelsonas ar Wilijamas 
Užkariautojas kasmet minimi, o vargšas 
Guy Fawkes...

Iš tikrųjų dar ir šiandien tebesigynčija- 

te, kur biednam žmogui neprieinami nei 
kurortai, nei dargi padoresnė upė, kur ga
lėtum laisvalaikiu pailsėti. Aš sakau: nėra 
linksmesnio gyvenimo, kaip Lietuvoje.“

Ir vis dėlto Vaivutskas iš tų linksmybių 
pabėgo.

JAV DIPLOMATŲ VIZITAS

Spalio 8-10 dienomis Lietuvos TSR lan
kėsi su oficialiu vizitu Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasados Maskvoje konsulas Sti- 
venas Edvardas Steineris su žmona ir JAV 
konsulas Leningrade Garis L. Metjuzas.

Viešnagės Lietuvoje metu JAV diploma
tai buvo priimti Lietuvos TSR Užsienio rei
kalų ministerijoje, Vilniaus miesto vykdo
majame ir komjaunimo komitetuose, kur 
įvyko dalykiški pokalbiai, buvo aptarti abi 
puses dominantys klausimai.

Svečiai apžiūrėjo Vilniaus miesto naują
sias statybas ir senamiestį, lankėsi Elektrė
nuose, Kaišiadorių medelyne, pabuvojo 
prie Kauno marių, kur susipažino su Bui
ties muziejaus eksponatais.

„Tiesa“

PAMINKLAS M. PETRAUSKUI
Palūšėje, M. Petrausko gimtinėje, ati

dengta skulptūrinė memorialinė kompozi
cija jo atminimui įamžinti. Ją sukūrė pro
fesoriaus J. Kėdainio vadovaujami Dailės 
instituto diplomantai. Tai septynių metrų 
aukščio ąžuolinė lyra su variniu M. Pet
rausko bareljefu ir įrašu po juo:

Čia skambėjo M. Petrausko lyra
1873 — 1937 

1973

A. BIELIAUSKO SUKAKTIS
Rašytojas Alf. Bieliauskas atšventė 50 

metų amžiaus sukaktį. Rašyti jis pradėjo 
dar 1938 m. Be literatūrinių kūrinių jis 
yra išleidęs keletą apybraižų ir porą lite
ratūros kritikos rinkinių.

Jo 'populiariausia knyga yra „Kauno ro
manas“, išverstas 'bent į septynias sveti
mas kalbas.

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Būdamas girtas su traktorium chuliga
niškai elgėsi“.

(Iš pareiškimo)

Pilietis S. N. papuolė po mašina, ir tra
giškai pasibaigė jo mirtis.

(Iš pokalbio)
*«•

Parduodu namą, kuriame yra 9 arai že
mės.

(Skelbimas Šiauliuose)

ma dėl „Parako Sąmokslo“ istorinio tikru
mo. Esama nuomonių, pagal kurias visas 
šis įvykis buvęs specialiai surežisuotas 
„papistams“ sunaikinti. Kai kurie teigia, 
kad net ir to parako rūsiuose visai nebu
vę, kad Fawkes per prievartą ten buvęs 
kaip atpirkimo ožys atgabentas. Bet vis 
dėlto tai yra įvykis, minimas visuose anglų 
istorijos vadovėliuose. Bet dėl paties Guy 
Fawkes šiandien daugiau nebesiginčijama. 
Visi pripažįsta, kad jis toje istorijoje buvo 
pats nekalčiausias, apie sąmokslą mažai 
arba nieko nežinojo, 'bet už visa tai turėjo 
užmokėti savo galva. Gal todėl anglai be 
jokio gailesčio ar pykčio šiandien ir prisi
mena šio nekalto kaltojo mirties sukaktį 
labiau, negu, sakysim, tokias tragiškas mir
tis, kaip Marijos Tudor ar Marijos Škoti
jos karalienės.

viralas. 7. Pluoštinis augalas. 9. Nedidelė. 
10. Randami bičių avily. 11. Apskundimas 
iš naujo.

Statmenai: 2. Sveikatos suirimas. 3. Ver
tybės popierius. 4. Žinomo mūšio vieta. 5. 
Graikų dievas. 8. Prastai. 10. Susidaro 
skysčių paviršiuje.

GALVOSŪKIO NR. 11 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Strazdelis. 6. Laimė. 7. Mar

ka. 9. Vėlu. 10. Atgal. 11. Zakristija.
Statmenai: 2. Zylė. 3. Indėnė. 4. Gražuolė. 

5. Klimatas. 8. Romuva. 10. Akis.
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Europos
Lietuvių Kronika
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

J >
Pakartotinai pranešame, kad „Europos 

Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo atstovė 
ir platintoja Vokietijoje yra Živilė Vil- 
činskaitė, 58 Hagen/Westf., Luetzowstr. 
59.

Ji priima laikraščio ir knygų prenu
meratas ir persiunčia pinigus.

ESTŲ KONCERTAS

Londono Estų Moterų Sąjunga lapkri
čio mėn. 11 d. 16.30 vai. Westminsterio 
Cathedral Kairėje ruoiša koncertą.

Pradžia 16.30 vai.
Įėjimas 50 p. Lietuviai maloniai kvie

čiami dalyvauti.

GATAVAS KALENDORIUS

„Nidos“ K. Klubo nuplėšiamas sieninis 
kalendorius jau galutinai baigtas sutvar
kyti. šiomis dienomis jis išsiuntinėtas už
jūriuose gyvenantiems klubo nariams ir 
platintojams. Neužilgo bus siunčiamas ir 
Anglijos bei Europos kontinento nariams.

Kalendorius, kaip ir seniau, yra dailiai 
pasipuošęs Vytimi ir turi kiekvienai die
nai skirtus pasiskaitymus. Jo kaina Nidos 
klubo nariams 75 p., o visiems kitiems — 
vienas svaras.

Kalendorius yra puiki kalėdinė dovana 
visiems, kurie patys jo negauna.

Nevėluokite užsisakyti, nes praėjusiais 
metais „Nida“ kalendorių pritrūko.

AR GAUNATE GREIČIAU?
§

Į Vokietiją ir kitus Europos kraštus 
„E. Lietuvis“ siunčiamas su specialiu pri- 
mokėjimu. Taip bus daroma ir ateityje, 
jei paaiškės, kad laikraštis gaunamas 
greičiau. Skaitytojai maloniai prašomi 
pranešti administracijai, per kiek laiko 
laikraštis gaunamas.

RUDENS BALIUS

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.

LONDONAS
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.

Stalus prašoma užsisakyti iš anksto Jurų 
krautuvėje, Lietuvių Namuose arba prie 
Lietuvių bažnyčios.

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

Telefonas: 01.739.8735

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Lapkričio 4 d, (sekmadienį) bus mirusių
jų pagerbimas Šv. Patriko kapinėse, Lang- 
thorne Rd., E.ll, 3.30 vai. Artimiausia po
žeminio traukinio stotis — Leyton.

PRANEŠIMAS IŠ PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS IV SEIMO 

WASHINGTON, D. C.

Lapkričio mėn. 3 dieną (šeštadienį) 7.00 
vai. Londono Socialinio ir Sporto klubo 
salėje 345A. Victoria Park Rd. E.9 D. Br. 
L. Bendruomenės atstovas, S. Kasparas, 
padarys pranešimą apie PLB IV-tą Sei
mą, įvykusį Washington, D. C.

Be to, bus pasidalinta mintimis apie lie
tuvišką gyvenimą kitose JAV vietovėse. 
Kartu bus perduota vienos dienos lietu
viško radijo „MARGUTIS“ programa.

Po pranešimo bus paklausimai ir atsa
kymai.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio skyriaus valdyba lap
kričio 17 d. šeštadienį 6 vai. vak. lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Bus progai pritaikyta paskaita. Po ofi

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

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais prašome gau
siai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Derby Skyrius š. m. lapkričio 
mėn. 17 d. rengia Kariuomenės šventės 

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks gražioj „Grand Stand" 

viešbučio salėje (Nottingham Rd., Derby), 
6.30 vai. vakaro.

Programoje oficialioji dalis, po kurios 
bus įvairūs meniniai pasirodymai. Jie lai
komi paslaptyje — pamatysite atvykę. 
Vėliau bus šokiai ir pasilinksminimas iki 
vėlaus vakaro.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai į mi
nėjimą atsilankyti ir kartu pasisvečiuoti 
draugiškų derbiškių tarpe.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
DAR APIE EISMO NELAIMĘ

Š. m. spalio 8 d. R. Šiaučiulis mieste 
vairavo savo mašiną, kurioje buvo jo tė
vas Vytas ir dar trys asmenys. Tuo laiku 
skersai gatvę, žiūrėdamas į kitą pusę, bė- 
go airis. Jis užbėgo ant R. Šiaučiulio ma
šinos, kuri susidūrimo metu jį smarkiai 
pritrenkė ir sulaužė koją. Savo galva ir 
pečiais jis išmušė mašinos priekinį langą. 
Lango stiklai apibraižė prieky sėdėjusio 
Vyto Šiaučiulio galvą. Užpakaly sėdin
čiam J. Šablevipiui į akį įstrigo mažas 
stiklas. Kiti — vairuotojas, J. Gedvilą ir 
viena anglė — liko sveiki. Sužeistieji, po 
suteiktos pirmos pagalbos ligoninėje, su
grįžo namo. Jie jau pasveiko. Sužeistasis 
airis po kiek laiko mirė.

SUKAKTUVĖS
Š. m. spalio 13 d. visuomenininkas Ka

zys Murauskas M. L. S. klube atšventė 
savo 60-tąjį gimtadienį, kartu suruošė 
gražias vaišes, kuriose dalyvavo arti pus
šimčio jo draugų ir pažįstamų. Jų tarpe 
buvo ir kun. V. Kamaitis.

Kazys Murauskas 14 metų vadovavo ir 
dabar tebevadovauja L. V. S. RAMOVĖS 
Manchesterio skyriui, yra M. L. Koordi
nacinio K-to iždininkas, nuolatos daly
vauja chore ir atlieka kitokias visuome
nines pareigas. Plačiai pažįstamas Angli
jos lietuviuose.

Kazimierą sveikino ir geros kloties lin
kėjo kun. V. Kamaitis, pareikšdamas, 
kad, nors Kazys dirba naktimis ilgas va
landas fabrike, bet visuomet suranda lai
ko būti visur, kur jis reikalingas. Be to, 
jis yra vaišingas ir padeda visiems, kiek 
galėdamas. Panašiai apie Kazimierą svei
kinimuose kalbėjo ir klubo p-kas V. Ber
natavičius, DBLS Manchesterio skyriaus 
p-kas A. Jaloveckas, DBLS Rochdale 
skyr. p-kas D. Banaitis, DBLS Stock-on- 
Trent skyr. p-kas P. Dudėnas, ps. A. Jaki
mavičius. Kiti sveikino laiškais ir žodžiu. 
Sugiedota Ilgiausių metų. Organizacijos 
ir draugai sunešė daug dovanų.

Atsakydamas ir atsidėkodamas už svei
kinimus ir dovanas, Kazys pareis'.ė, kad 
tokių brangių dovanų ir suteiktos garbės 
gal jis ir nesąs vertas.

Prie turiningai ir gražiai paruoštų vai
šių stalų buvo padainuota daug nuotai
kingų dainų, prišnekėta šnekų.

Šios garbingos sukakties proga visa 
Manchesterio ir apylinkės lietuvių visuo
menė linki Kazimierui ne tik geros kloties 
ateityje, bet taip pat ir toliau sėkmingai 
darbuotis lietuvių visuomenės tarpe.

PENSININKŲ BALIUS

Š. m. sprlio 21 d. Manchesterio Lietu
vių Socialinis Klubas savo patalpose su
rengė klubo nariams pensininkams pobū
vį — balių. Jame dalyvavo didžioji dalis 
pensininkų, kurių yra apie 30, ir apie tiek 
pat svečių. Į pobūvį atsilankė ir kun. V.

„KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUČIAU“

Kvinteto „Baltija" stei'eo plokštelę — 
„KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUČIAU“, 
išleistą Čikagoje, galima užsisakyti pas 
kvinteto dalyvius, gyvenančius Vakarų 
Vokietijoje.

Plokštelės turinyje lietuvių liaudies ir 
kitų kompozitorių dainos. Atlieka: Vilius 
Lemkis I tenoras ir akordeonistas. Juozas 
Jasulaitis ir Kelmutis Bertulaitis II teno
rai, Erikas Rotkis — baritonas, Stasys Ja
sulaitis — bosas.

Dainas palydi L. S. T. Korp. Neo Li
thuania orkestras.

Kaina: 20 DM.
Užsisakyti: J. Jasulaitis, 56 Wuppertal 

Bramdelle str. 35, W. Germany.

REIKALINGAS DARBININKAS

Centralinio apšildymo ir vandentiekio 
(plumbing) darbams skubiai reikalingas 
darbininkas. Ypatingas patyrimas nereika
lingas.

Geras atlyginimas ir darbo sąlygos.
Kreiptis: J. Tamils, 1, Ladbroke Gardens 

Wil, 2PU. Tel. 01 727 2470.

Kamaitis. Klubas narių pensininkų balių 
nemokamai rengia kas metai.

Pobūvi atidarė klubo vicep-kas S. Lau- 
ruvėnas. Pobūvį pravedė D. Damauskas. 
Pensininkus sveikino ir jiems senatvėje 
geros kloties linkėjo klubo p-kas V. Ber
natavičius, kun. V. Kamaitis. Šia proga 
pensininkams savo kūrybos eiliuotą kūri
nį angliškai paskaitė Ena.

Pobūviui maistą paruošė MLM Ratelio 
RŪTA narės. Prie jo tiko stikliukas ir 
dainos, kurias mielai dainavo ir visi pen
sininkai.

Šia proga visi jiems linkime sulaukti 
dar daug saulėtų gyvenimo dienų.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. spalio 22 d. Manchesterio lietuvių 

klube įvyko lietuvių tėvų susirinkimas, 
kuriame tėvai išsiaškino visus sekmadie- 
no mokyklos ir skautų organizacijos rei
kalus ir nutarė po ilgesnės pertraukos 
sekmadieninę mokyklą vėl atidaryti.

Tėvai išsirinko bendrą naują sekmadie
nio mokyklos ir skautų tėvų komitetą šios 
sudėties: V. Kupstys —• p-kas, K. Pažėra 
— sekretorius ir A. Rimeikis — iždinin
kas.

Prieš pradedant mokslo metus, norima 
naujai išdažyti mokyklos patalpą, parū
pinti mokslo priemonių ir t. t. Mokslo 
pradžios laikas bus paskelbtas vėliau.

A. P-kis

VOKIETIJA
75 METŲ MENININKAS

Netoli Bremen, Vechtos senelių prieglau
doje yra II lietuvių. Vienas iš jų yra balta
plaukis 75 metų amžiaus šiauliškis Stasys 
Motuzas. Jis buvo sužeistas gatvėje ir ilgą 
laiką gulėjo ligoninėje. Sveikatai pasitai
sius, Motuzas vėl pradėjo Lietuvos liaudies 
medžio drožinių meninį darbą. Jo drožiniai 
ne tik Vokietijoje, bet ir užjūryje plačiai 
pažįstami.

Vieną seriją drožinių menininkas numa
to perleisti Lietuvos vokiečių seklyčiai. 
Seklyčios vedėjas ruošia 1974 m. pavasarį 
Duesseldorfe parodą, kurioje supažindins 
vokiečių tautą su Lietuvos medžio drožinių 
menu.

LIETUVOS BAŽNYČIOS PADĖTIS
Koenigstein. Vokietijos miestelyje Koe- 

nigstein'e jau daugelį metų veikia Baltijos 
Institutas. Neseniai institutas gavo iš Lie
tuvos naujausias žinias apie katalikų baž
nyčios padėtį. Gautoji medžiaga verčiama į 
vokiečių kalbą, ir artimiausiu laiku bus iš
leista atskira 'knygele, pavadinta Die Ka- 
tholische Kirche in Litauen (Katalikų Baž
nyčios padėtis Lietuvoje).

A. Unger

TAUTOS ŠVENTĖ LEBENSTEDTE

Dalyvavo daug lietuvių ir jų bičiulių. Iš
kilmingą aktą atidarė kun. V. šarka, pa
sveikindamas visus dalyvius lietuvių ir vo
kiečių kalbomis ir paaiškindamas mūsų 
tautos šventės prasmę bei Vilniaus Miesto 
Jubiliejų.

Sveikinimo žodį Lietuvos vokiečių vardu 
tarė: advokatas Baronas Hanno von Ropp. 
Paskiau „Baltijos“ Kvintetas padainavo 
vieną už kitą gražesnes lietuviškas liaudies 
ir modernias dainas. Visiems buvo smagu 
klausytis ir ilgais plojimais reikalavo jau
nus dainininkus vis daugiau dainuoti. Stu
dentė Dalia Sakaitė gražiai paskambino 
Bacho kompoziciją. Jos rečitalis paliko vi
siems labai gerą įspūdį. Tai kylanti žvaigž
dė lietuvių pianistų tarpe. Paskiau dekla
mavo Antanas Kairys su dukrele Lilija. 
Eilėraščiai buvo specialiai parinkti ir pri
taikyti Lietuvių Tautos Šventei.

Susirinkusieji pagiedojo Tautos Himną. 
Visi šiuo minėj imu-koncertu buvo susižavė
ję-

PRIEŠ 25 METUS
— Plačiai aprašytas Londono lietuvių 

choras, kurio pradžia siekia 1913 metus. P. 
Janušas, P. Bulaitis, J. Urbonas, S. Grin- 
kevičiūtė, J. Kosikauskas, R. Bulaitytė, J. 
Degėsis, E. Steinytė, J. Pumeris, J. Černius, 
V. Mamaitis — tai chorvedžių ir dirigentų 
vardai, organizavę lietuvius dainininkus iki 
1948 metų. Įdėta V. Mamaičio vadovauto 
choro nuotrauka, kurioje tik retas daini
ninkas teatpažįstamas. Gražūs tai buvo me
tai!
■■■■■*»■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NORTHAMPTONE — lapkričio 4 d., 12 
vai., katedroje.

ECCLES — lapkričio 11 d., 12.15 vai.
BRADFORDE — lapkričio 4 d., 12.30 vai. 

Tuoj po pamaldų visi keliausime į ka
pines aplankyti mirusiųjų kapų.

LEIEDSE — lapkričio 11 d., 3 vai. p. p., H. 
Rosary bažn.

BRADFORDE — lapkričio 18 d.. 12.30 vai.
HALIFAXE — lapkričio 25 d„ 1 vai., Pel

ion bažn.
GLOUCESTERYJE — lapkričio 10 d., 15 

vai., St. Peter's.
STROUDE — lapkričio 11 d., 12 vai.. Eee- 

ches Green.
NOTTINGHAME — lapkr. 4 d., 11.15 vai., 

Židinyje. Po pamaldų liet, kapų lan
kymas.

NOTTINGHAME — lapkr, 11 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — lapkr. 18 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — lapkr. 18 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MIRĖ SALIAMONAS ANTANAITIS

1973 m. spalio mėn. 15 dieną Lampert- 
heim-Huettenfelde mirė Vasario 16 gimna
zijos vyresnysis mokytojas Saliamonas An
tanaitis.

Velionis buvo giliai tikintis žmogus, pa
vyzdingas lietuvis, žymus matematikas, 
geras pedagogas. Mokėjo maloniai į kiek
vieną žmogų pažvelgti ir nuoširdžiai pasi
kalbėti. Mylėjo tiesą ir laisvę, vertino uo
lumą, švarą, punktualumą. Jam labiau rū
pėjo žmogaus vidus, kaip jo išorė. Laisva
laikiu mėgo skaityti geras knygas, pasi
vaikščioti, su gerais bičiuliais pasikalbėti. 
Dažnai imdavo plunksną ir rašydavo 
straipsnius ir net knygeles. Savo darbui 
buvo gerai pasiruošęs, studijuodamas Ka
raliaučiaus, Fribourgo ir Leipzigo universi
tetuose. Lietuvoje mokytojavo Kauno ir 
Jurbarko „Saulės“ gimnazijose, dėstė ma
tematiką Panevėžio Mokytojų Seminarijo
je, o paskiau Vasario 16 gimnazijoje nuo 
pat jos įkūrimo.

Dalyvavo organizaciniame darbe. Gyvai 
reiškėsi kaip skautas ir ateitininkas Lietu
voje ir tremtyje. Dalyvavo įvairiuose suva
žiavimuose su paskaitomis. Buvo gyvas Vo
kietijos Krašto Bendruomenės narys, daly
vavo įvairiuose komitetuose. Pastaraisiais 
metais sėkmingai vadovavo Huttenfeldo 
Apylinkės Bendruomenei. Organizavo įvai
rius susirinkimus, koncertus, pagerbimus 
ir net laidotuves. Buvo gerbiamas ir myli
mas kaip geras pedagogas ir žmogus. Mū
sų jaunimas šio garbingo vyresniojo moky
tojo niekad nepamirš.

A. a. Saliamonas Antanaitis mirė stai
giai ir netikėtai. Jis žuvo eismo nelaimėje. 
Huttenfelde buvo mirtinai sužeistas prava
žiuojančio automobilio. Velionis norėjo gy
venti ilgai ir gražiai. Bijojo ligų ir nelai
mingų atsitikimų. Jis niekad nerizikuoda
vo, bet visada pasirinkdavo nors tolimes
nį, bet tikresnį kelią. Deja...

Mums, lietuviams, gaila šio garbingo tau
tiečio, kuris tikrai buvo daug nupelnęs 
Dievui, lietuvių tautai ir mūsų jaunimui.

ŠVEICARIJA
MENO PARODOS

Š. m. spalio mėn. II d. Ženevoje atidary
ta dailininko Gabrieliaus Stanulio paveiks
lų paroda. Ji truks iki lapkričio mėn. 7 d. .

Pakvietime į parodos atidarymą nurody
ta, kad dailininkas yra gimęs Lietuvoje ir 
baigęs Vilniaus meno akademiją. Pokario 
metais apsigyvenęs Ženevoje, G. Stanulis 
baigė tenykštę meno mokyklą, o taip pat 
įsigijo Ženevos universiteto pedagoginių 
mokslų licenciatą. Šiuo metu jis dėsto 
skulptūrą Ženevos meno mokykloje.

Prieš kiek laiko G. Stanulis perėjo į ta
pybą ir su savo paveikslais dalyvavo dau
gelyje kolektyvinių ir individualinių paro
dų, susilaukdamas palankių kritikos atsi
liepimų.

Vienoje Berno privatinėje meno galeri
joje neseniai savo skulptūras buvo išstatęs 
lietuvis, pasivadinęs „Samogitu“ (tikroji 
pavardė — Raudys).

Šiuo metu Aubonne — vietovėje taip Že
nevos ir Lausanne miesto — vyksta sovie
tinių dailininkų paveikslų paroda. Išstaty
ta 100 paveikslų, tarp kurių yra ir latvių 
bei estų dailininkų.

Būdinga, kad parodoje dalyvauja tik 
viena vienintelė lietuvė dailininkė — Sigu
tė Valiuvienė. Jos išstatyta viena grafika, 
pavadinta „Šeima“.

Iš sovietinės enciklopedijos patiriame, 
kad dailininkė Valiuvienė yra gimusi Šiau
liuose 1931 metais ir pasižymėjusi kaip 
grafikė, ypač iliustruodama knygas.

Nežinia, kodėl tik jai vienai 'buvo leista 
dalyvauti parodoje ir tai tik su vienu eks
ponatu.

Dar verta pastebėti, kad ten pat vyksta 
ir pravoslavų ikonų paroda. Be abejojimo, 
išgrobstytos iš bažnyčių ir vienuolynų, iko
nos pardavinėjamos lupikiškomis kainomis, 
net iki 7,500 šveicarų frankų. Matomai, 
Maskvai reikia papildyti iždą, nes vėl iš 
naujo turi apginkluoti arabus...

ITALIJA
VIRGILIJUS NOREIKA MILANE

Spalio 19 dieną į Milaną atvyko operos 
solistas Virgilijus Noreika, kuris dainuos 
Skaloje, kartu su Maskvos Bolšoi operos 
grupe. Jos gastrolės Milane užtruks visą 
mėnesį.

Italų spauda, pranešimuose apie artistų 
atvykimą, pažymi, kad tenoras Virgilijus 
Noreika jau yra dainavęs Skalos operoje, 
kur jis pabaigoje savo kurso pasirodė Pin- 
kertono rolėje Madame Butterfly operoje. 
Jis esąs „gigantiškas lietuvis“.

Pasikalbėjime su Milano dienraščio ko
respondentu Vilniaus operos solistas Ver
gilijus Noreika pasakė, kad jis nuolat gy
vena Vilniuje, Lietuvoje. Jis yra 38 metų 
amžiaus, vedęs ir turi vieną sūnų. Debiu
tavo būdamas 21 m. amžiaus. Po dešim
ties metų dainavimo operoje, 1965-66 m. 
buvo atvykęs į Skalą pasitobulinti ir, kaip 
anksčiau buvo minėta, pabaigoje kurso 
sėkmingai pasirodė Milano Skalos sceno
je.

Kalbėdamas taisyklinga italų kalba, V. 
Noreika yra pasakęs, kad jo romantiška 
lietuvio širdis traukia jį dainuoti italų 
operose, kaip Boheme, Tosca ir Rigoletto. 
Tačiau Maskvos Bolšoi gastrolių reper

tuare tėra rusų kompozitorių operos. To
dėl jis čia dainuosiąs Glinkos operoje 
„Ruslan i Ludmila" ir Borodino „Kuni
gaikštis Igoris“.

LIETUVIS SIEKĖ LAISVĖS
Kaip praneša Milano dienraštis „Corriere 

della Serą“, spalio 17 dieną Romoje vienas 
lietuvis, atvažiavęs su sovietų turistais, 
bandė pasirinkti laisvę. Atsiskyręs nuo 
grupės ir nemokėdamas italų kalbos, jis 
kreipėsi į italų policininką, parodydamas 
jam raštelį, kur buvo parašyta itališkai „aš 
norėčiau prašyti politinio azilio teisės“.

Policininkas jį nuvedė į nuovadą, kur jis 
pasisakė esąs lietuvis Bronius Strikulis. 
Jam buvo išduotas geležinkelio bilietas ne
mokamai nuvažiuoti į pabėgėlių stovyklą 
prie Triesto. Tačiau geležinkelio stotyje 
prie jo priėjo „jo tautiečiai“, kurie jį pri
kalbėjo grįžti į Sov. Sąjungą.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PAGERBTI SKAUTAI RAMONIAI

Lietuvių Skautų Sąjungos 55-jų meti
nių proga Lietuvių Skautų Brolijos Vy
riausioji Vadija, įvertindama Felikso Ra- 
monio didelius nuopelnus ir darbą skautų 
sąjūdžiui, apdovanojo jį LSS ordinu „UŽ 
NUOPELNUS“ su rėmėjo kaspinu.

Spalio 13 d., po vyresniųjų skaučių su
eigos. dalyvaujant Rajono Seserijos Va- 
deivei ps. J. Traškienei, s. v. kand. si. V. 
Zinkui ir v. s. J. Maslauskui — Rajono 
Vadeivai, įteiktas F. Ramoniui ordinas, o 
p. Ramonienei LSS 50-ties metų sukakties 
rėmėjo ženklas.

Prie kavutės šeimyniškame pagerbime 
paaiškėjo, kad F. Ramonis, tarnaudamas 
kariuomenėje, 1938 metais turėjęs garbę 
padėti paruošti Taut. Stovyklą ir pats jo
je dalyvauti.

Mažai kas žinojo, kad F. Ramonis buvo 
skautas ir skautų vadovas, pasiekęs net 
vyresnio skiltininko laipsnio. Po karo Vo
kietijoje aktyviai vadovavęs skautų vie
netams, rašęs spaudoje, instruktavęs vie
netus ir iliustravęs skautiškus leidinius.

Vyresniojo skiltininko F. Ramonio ir jo 
žmonos pasisakymu, abudu buvę aktyvūs 
skautai ir vadovai, nors šiuo metu akty
viau veikti sveikata nebeleidžia. Per pas
kutinius 25 metus v. si. F. Ramonis, nors 
skautiškos uniformos nedėvi, tačiau visa 
širdimi yra ar bus skautas.

V. si. F. Ramonį nuoširdžiai ir broliškai 
sveikiname ir kartu dėkojame už gražius 
meniškus drožinius ir ilgametį „Budėki
me“ iliustravimą.

Linkime broliui Ramoniui dar ilgus 
metus bendradarbiauti skautiškose greto
se.

Rajono Vadija, sesės ir broliai

AČIŪ UŽ PARAMĄ

V. Zdanavičius iš Londono prisiuntė 
vieno svaro auką Anglijos skautų rajono 
stovyklos nuostoliams padengti. Ačiū.

Skautų Rajono Vadija

Skaitytojų laiškai

DĖL MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBO

Praėjo 3 savaitės, kol išdrįsau pareikšti 
savo nuomonę į „Europos Lietuvyje“ iš
spausdintą straipsnį, liečiantį Mancheste
rio klubo persitvarkymą ir jo pagražinimą. 
Jaučiu, kad tai negali praeiti be moteriš
kos kritikos.

Tiesa, kad klube padaryta daug pakeiti
mų! Po ilgos pertraukos apsilankiusi pa
mačiau, kad pastangų, gero noro ir darbo 
įdėta nemaža. O kai kurie pagerinimai, ma
tyt, tokie brangūs, kad dėl jų svečių kam
barys laikomas užrakintas. Įdomu, kokių 
kvalifikacijų reikia, kad būtų galima pa
matyti tą kambarį?

Didžiausią malonumą teikia sodelis, ku
rio medelių kamienai baltai nudažyti. Jis 
labiau primena lietuvišką kampelį, negu 
naujai ir gražiai perdažytas Vytis klubo 
priekyje.

Viduje taip pat pakeistos dekoracijos, 
bet čia, mano manymu, trūksta moteriško 
skonio, o be jo nėra jaukumo. Apgailėtina, 
kad ‘klubo valdyboje vieni vyrai. Jie, nesi
kreipę į moterų ratelį „Rūta“, eina į teri
toriją, kurioje lietuvė moteris gali geriau
siai pasireikšti. Paimkite tik audinius, tau
tinių drabužių sudėtingumą bei grožį ir tu
rėsite sutikti, kad moterys žymiai geriau 
galėtų parinkti ir suderinti dažų spalvas, 
užuolaidų raštus ir net grindų apdangalą, 
nekalbant apie jaukų apšvietimą.

Šiuo pasisakymu nesiskverbiu nei į val
dybą. nei į kitas pareigas, bet tik noriu at
kreipti dėmesį, kad, turint moterų ratelį, 
galėjo būti leista joms pasireikšti ir prisi
dėti prie klubo pagerinimo. Dabar jos 
kviečiamos tik šeimininkauti ir dar ne vi
sada leidižama sudaryti valgių sąrašą.

Tikiuosi, kad ši maža kritika susilauks 
reakcijos, o tai reikš, kad pastabos nebuvo 
veltui.

Kadangi mes visada ir visur kalbame 
apie vienybę, tai ar nebūtų laikas, kad klu
bo valdyba susivienytų su „Rūta“. Esu tik
ra, kad klubas gautų iš jos narių daug po
zityvių ir naudingų patarimų.

V. Bagdonavičienė

„Artelė neįvykdė plano, nes batsiuvių 
siuvimo mašinoms išbyrėjo dantys, o vedė
jas atsarginių neturėjo“.

(Iš pasiaiškinimo)
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