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Kariuomenę minint
Mes, kurie matėme savo Nepriklausomos 

Lietuvos kariuomenę, tuo labiau, kurie to
je kariuomenėje koja į koją žengėme, tu
rime apie ją gražių atsiminimų, nes ir pa
ti mūsų kariuomenė buvo graži ir draus
minga. Įvairios ir puošnios uniformos, ypa
tingai mūsų kavalerijos pulkų, traukė visų 
akis ir jaudino jaunuolius — busimuosius 
karius. Gatvėmis žygiuojančios dalinių 
darnios gretos įkėlė pasigėrėjimą. Pakelei
viai sustodavo ir akimis lydėdavo, besi
klausydami jų dainų, skudučių muzikos ar 
širdžiai taip artimų lietuviškų maršų. Su
plaukdavo minios pasižiūrėti kariuomenės 
paradų ar sporto varžybų.

Daugumai jaunuolių kariuomenė buvo 
tikra ir gal vienintelė gyvenimo mokykla. 
Čia papildė mokslo žinias, suprato draus
mės ir mandagumo reikšmę, įsigijo patva
rumo ir žvalumo, o specialiuose daliniuose 
išmoko amato, ir visa tai labai pravertė jų 
vėlesniame gyvenime.

Ir dar daugiau. Mūsų kariuomenė buvo 
jaunutė. Ji kūrėsi mūsų akivaizdoje. Ir kū
rėsi ypatingomis sąlygomis, kada ji buvo 
labiausiai reikalinga. Kada gausūs nedrau
gai supo ir grasino sunaikinti mūsų tautos 
— atkuriamosios valstybės pranašų ir ne
pailstančių veikėjų paskelbtą Nepriklauso
mybę. Tada be prievartos ir be įsakymų, 
tik išgirdę tėvynės balsą, ėmė rinktis pir
mieji savanoriai. Jie sudarė mūsų kariuo
menės branduolį, iš kurio išaugo būriai, 
pulkai ir divizijos. Ir jie savo žygį įvykdė. 
Naujai atstatytą nepriklausomą Lietuvą 
apgynė.

Nevisi iš kovos laukų grįžo. Tie, kurie 
negrįžo, paaukojo savo kraują ir gyvybę 
ant tėvynės Laisvės aukuro. O dėkinga tau
ta jiems pastatė paminklus kautynių vie
tovėse, miesteliuose ir miestuose. Nebebu
vo mūsų tautiečio, kuris nebūtų dalyvavęs 
iškilmėse prie Nežinomojo kareivio kapo 
savo vietovėje ar Vytauto Didžiojo muzie
jaus sodelyje Kaune. Ten smilko aukuro 
dūmai, bokšte skardėjo trimito garsas ir 
linko gedulo vėliavos invalidų rankose, 
giesmę grojant. Minia ašarodavo ir tyliai 
melsdavosi.

Bet neilgai mums buvo lemta mūsų jau
nąja, šauniąja kariuomene gėrėtis ir jos 
laimėjimais džiaugtis. Tik dar vienas, ka
ro debesims besirenkant, džiaugsmingesnis 
žygis j Vilnių. Dar iškelta mūsų trispalvė 
vėliava Gedimino pilies bokšte, dar mūsų 
karių žingsniai ir dainos nuaidi sename 
mūsų Vilniaus mieste.

Ir po to... siaubingai iškyla rūstus, mil
žiniškas klausimas... gyventi ar mirti?.. Ir 
po to... dažnai iki šiol, tas klausimas mus 
tebekankina.

Okupantas išniekino šventuosius mūsų 
žuvusių karių paminklus ir sudegino mū
sų pulkų vėliavas, bet tose vėliavose įra
šyti šūkiai nesudeginami. Ir kautynių lau
kuose dar daug akmenų, aplaistytų mūsų 
karių krauju, liudija ir ateity liudys apie 
mūsų karių garbingus žygius.

A. Bučys

Princesės vedybos
Pmcesės Annes vedybos buvo neeilinis 

įvykis Londone. Tas įvykis turėjo atgarsį 
'beveik visame pasaulyje, nes vestuvių ap
eigas per televiziją sekė 500 milijonų žmo
nių. Tas rodo, kad žmonės mėgsta nekas
dieniškus įvykius ir, kaip vienas specialiai 
iš JAV atvykęs stebėtojas pareiškė, pavydi 
britams, kad jie turi tokias senas ir tokias 
iškilmingas tradicijas.

Neeilinis įvykis šios vedybos buvo ir ta 
prasme, kad D. Britanijos karalienės vie
nintelė duktė, nepaisydama jokių tradici
jų, ištekėjo už eilinio piliečio, neturinčio ti
tulų ir turtų. Gal dėl šitų vedybų suraukė 
nosis keliasdešimt užkietėjusių tituluotų 
Anglijos aristokratų, bet vedyboms nuošir
džiai pritarė masės, tauta ir joms nesiprie
šino pati karalienė. Tur būt, todėl ir vedy
bų iškilmės atrodė kaip neįprastai šaunus 
karnavalas, įkurto metu šypsena niekada 
nepradingo nuo jaunosios karalaitės lai
mingo veido.

Vedybos taip pat parodė, kad D. Brita
nija ir jos monarchai neprarado karališ
kųjų, per šimtmečius sukurtų tradicijų, 
nors gyvenimas per tą laiką visiškai pasi
keitė. Vestuvių iškilmės dvelkė viduram
žiais, kurių gilios tradicios gražiai derinosi 
su šių dienų modemiškuoju gyvenimu. Čia 
šalia modemiško demokratijos lopšio — 
Parlamento rūmų matei 900 metų senumo 
Westminsterio abatiją, Wilhelmo Nuka
riautojo sostą, Henriko VIII-jo kirviais 
ginkluotas sargybas, karalienių Aleksand
ros ir Viktorijos karietas, kuriose sėdėjo 
'karališkosios princesės ir princai...

Tokia tai yra D. Britanija, tokia yra 
Anglija. Iš amžių glūdumos atsineštos tra
dicijos čia gražiai susiderina su modemiš
kuoju gyvenimu, patenkindamos tuos, ku
rie tomis tradicijomis gyvena ir tuos, ku- 

I riems jos yra virtusos tik senųjų laikų pa- 
■ saka.

PASALI YJE
KENNEDY SENSACIJA

JAV pradedama kelti nauja sensacija, 
kuri pralenksianti Watergate skandalą. 
Spaudoje ir ekrane pasirodė diskusiniai 
pranešimai, liečią buv. JAV prezidento 
Kennedžio nužudymą.

Neseniai pradėta demonstruoti filmas 
„Executive Action“, kuriame bandoma 
įrodyti teoriją, pagal kurią prezidentas 
Kennedy buvęs ne vieno žudiko, bet deši
niojo sparno politikų sąmokslo auka.

BOOTS BIZNIS PLEČIASI
Labiausiai žinoma krautuvė Londone, o 

gal ir visame pasaulyje, yra Harrods. Ji 
užima beveik visą kvartalą madingame 
Knightsbridge rajone ir joje galima pirk
tis viską — nuo adatos iki brangių meno 
kūrinių, šioje krautuvėje paprastai perka
si Anglijos karališkoji šeima, o taip pat ir 
daugelis Europos karališkų ir aristokratų 
bei milijonierių šeimų čia atvažiuoja ap
sipirkti. Ypač daug aristokratiškų klientų 
ir filmų žvaigždžių čia lankosi prieš Kalė
das.

Paskutiniuoju laiku Harrodos krautuvė 
priklausė Fraser House bendrovei, kurios 
vyriausias direktorius sir Hugh Fraser yra 
tik 36 metų amžiaus. Toji pusiau šeimy
niška bendrovė turi krautuvių tinklą Ško
tijoje ir Anglijoje.

Dabar tą garsųjį Harrodą ir Fraser 
House bendrovę užsimanė perimti kitas 
prekybos milžinas, daugiausia vaistų ga
myba ir pardavimu besiverčianti Boots 
bendrovė. Toji bendrovė turi vaistų fab
rikus, apie 1.400 krautuvių ir neseniai iš
sipirko savo konkurentą Timothy & Whi
tes. Pinigais ir akcijomis už Fraser House 
prekybos namus sutarta mokėti 255 mil. 
svarų. Be to, Fraser House firmos direk
torius pasidarė direktorium ir Boots ben- 
dorvėje. Viskas sutarta, dar tik reikia, kad 
nepasipriešintų valdžios monopolio komi
sija.

Boots bendrovė savo centrą turi Not- 
tinghame. Ji prasidėjo iš mažos vaistų 
krautuvėlės, kurią 1877 m. Jesse Boots 
paveldėjo iš savo motinos.

KARO AUKOS
Lapkričio 5 d. Izraelis paskelbė, kad 

Egipto ir Sirijos frontuose žuvo 1.854 žydai. 
Tūkstantis daugiau, kaip 1967 m. šešių die
nų kare. Sužeistų esama 1.800, neskaitant 
lengvai sužeistųjų. Turint galvoj, kad Izra
elio gyventojų skaičius siekia tik 3,1 mil., 
karo aukų skaičius yra gana didelis.

Pranešus karo aukų skaičių, Izraelio ra
dio ir TV programos buvo nutrauktos ir 
pradėta transliuoti maldos už žuvusius.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Karas retai išsprendžia problemą, dėl 

kurios jiš prasidėjo. Priešingai — daž
niausiai jis pagimdo ne vieną, bet daug 
naujų ir žymiai sunkiau išsprendžiamų 
problemų. Štai kad ir du paskutinieji pa
sauliniai karai, kuriuos daug kas dar pri
simena. Pirmasis kilo dėl didžiųjų valsty
bių nesutarimo Balkanų pusiasalyje. Ka
ras pasibaigė — Balkanai liko kaip buvę, 
bet viena didžiųjų valstybių, sukėlusi ka
rą, dingo. Jos vietoj atsirado daug naujų, 
mažesnių, o milžiniškame Rusijos plote 
kilo maištas, palaidojęs senas ir išveržęs į 
paviršių naujas, tuomet dar neapskaičiuo
jamas jėgas.

Antrasis pasaulinis karas buvo sukeltas 
germaniško imperializmo užmačių, valdy
ti žemes nuo Uralo iki Viduržemio jūros, 
bet jis pasibaigė ne germaniškų, bet ru
siškų užmačių įsiviešpatavimu su pasau
linės revoliucijos šūkiais, padalyta Euro
pa ir nuleista geležine uždanga.

Ir štai jau virš 30 metų gyvename, ne
pajėgdami rasti darnaus kelio tom dviem 
Europom sugyventi. Mat, Vakarinė Euro
pa, dviejų pasaulinių karų iškankinta, vis 
dar silpna, nori gyventi ramiai ir patogiai, 
o rytinė — dinamiškai skaičiuoja pasauli
nės nesantaikos galimybes ir siekia prisi
jungti Vakarų Europą.

Manau, tik šitaip galvojant ir pastara
sis Egipto-Izraelio karas (kaip ir Vietna
mo karas) gali būti išsamiai suprastas.

Dabartinis Egipto-Izraelio karas nėra 
nauja staigmena, bet 1967 metų karo tąsa. 
Prieš du metu rusai, nors ir buvo išprašy
ti iš Egipto, bet Kremlius nei vienai se
kundei neapleido arabų pasaulio — tuo
jau sustiprino savo įtaką Sirijoj, o Egip
tui, nežiūrint paaštrėjusių santykių, ne
nustojo siuntęs moderniškam karui reika
lingų ginklų.

Plataus arabų pasaulio geografine ir 
ekonomine svarba šiandien niekas neabe
joja. Todėl Sueso kanalo sargyboje (tik 
ne aišku, ką sergsti?) stovi dvi pasaulinės 
galybės — Amerika ir Sovietai. Amerika, 
neabejotinai, norėtų ramybės ir taikos, 
Sovietai gi — maišto ir nuolatinės įtam
pos. Net patys arabai jau pradėjo tai su

LAUKIAMA AREŠTO
Sovietų oficialus partijos žurnalas „Ko- 

munist“ parašė, kad dr. Sacharovas esąs 
ginklas rankose priešų, kovojančių už tarp
tautinės įtampos išlaikymą.

Manoma, kad po tokių pareiškimų jis ga
li būti neužilgo suimtas.

GINKLŲ PARADAS
Spalio revoliucijos 56-tųjų metinių pro

ga Raudonojoje aikštėje įvyko kariuomenės 
ir' ginklų paradas. Be jau žinomų ginklų, 
Sovietai parodė naujus 10 tonų tankus, ku
rie turi tokio pat pajėgumo patrankas, kaip 
didieji tankai. Naujieji tankai yra specia
liai padaryti parašiutininkams ir gali būti 
nuleisti iš lėktuvų kartu su keturių žmonių 
įgula.

Maršalas Grečko savo kalboje pabrėžė, 
kad Raud. armija turi ir daugiau naujų 
ginklų atsargoje.

ALKOHOLIKŲ STATISTIKA
Kunigas T. Tanner, kuris yra alkoholikų 

gydymo metropolijos rajone direktorius, 
paskelbė žurnale „The Tablet" jo paties 
darytų tyrimų rezultatus. Jis rado, kad di
džiausią procentą alkoholikų, jų skaičiuje 
ir dvasiškių, sudaro katalikai. Nors katali
kai Anglijoj sudaro tik apie 10% gyvento
jų, bet įvairiuose alkoholikų centruose ir 
hosteliuose jų esama nuo trečdalio iki pu
sės visų pacientų. Taip, pvz., Manchestery 
viena alkoholikus globojanti įstaiga (Life- 
Line Trust) paskelbė, kad iš jos žinioje 
esančių pacientų 53% yra katalikai ir 37% 
anglikonai. Ypačiai mažas procentas esąs 
žydų.

Kum. T. Tanner daviniai nėra oficialiai 
patvirtinti, nes jie neapima viso krašto gy
ventojų. Iš savo gautųjų rezultatų jis ban
do daryti įvairias išvadas, kodėl katalikai 
labiau linkę į alkoholizmą. Bet tos išvados 
taip pat gali būti priimtos kaip vieno as
mens ar institucijos protavimai. Jis pasi
ryžęs savo tyrimus pravesti platesniu mas
tu.

DIPLOMATŲ MOKYKLOS
Iš vietos į vietą kilnojami diplomatai vi

sada turi sunkumų su vaikų auklėjimu, nes 
dažnai reikia keisti mokyklas. Blogiausia 
yra komunistinių kraštų diplomatų vai
kams, kuriems gresia „vakarietiška įtaka“.

Bulgarijos vyriausybė nustatė, kad' jų 
diplomatų vaikai turi lankyti tik bulgarų 
ar rusų mokyklas užsieny. Jei tokių nėra, 
tai vietinėse mokyklose leidžiama pasilikti 
tik iki 10 metų amžiaus. Po to jie perkelia
mi į specialias „boarding“ mokyklas Bulga
rijoj, kurios dabar pradedamos statyti.

Sovietų Sąjungos diplomatai Londone tu
ri savo rusišką mokyklą prie Sovietų amba
sados.

prasti. Libijos vadas Gadafi viešai pareiš
kė, kad jis nedalyvaus šitame kare, kol 
Sovietai laikys pridėję savo pirštą ir diri
guos karo eigą. Jordanas taip pat laikosi 
labai santūriai. Iš kitos gi pusės yra žino
mas faktas, kad arabai dar ilgai negalės 
kariauti be Sovietų pagalbos, o Izraelis — 
be Amerikos.

Iš šitokios padėties turime pasidaryti 
išvadą, kad arabų-žydų karas yra gyvybi
nis ir mirtinis tik Egiptui ir Izraeliui 
(ypač pastarajam!). Tuo tarpu tiek Va- 
šingtonui, tiek Kremliui tas karas yra tik 
dar viena stambi korta tarptautiniame lo
šime. Norėtųsi suklysti prileidžiant, kad 
Kremliaus korta šiame lošime yra stipres
nė.

♦»«
Pirmoji karo fazė 1967 metais praūžė 

netikėtu greitumu, palikdama tik vietinio 
pobūdžio pasekmes, nukentėjusius, oku
puotas žemes.

Antroji, dabartinė, fazė buvo paruošta 
ir suplanuota kruopščiau, užsitęsė ilgiau 
ir pasidarė visuotinesnė. Šis karas jau ne
bebuvo kažkur toli Izraelyje ar Egipte, 
bet prie Europos slenksčio su galimom 
skaudžiom pasekmėm pačiai Europai.

Prieš pat šio karo pradžią, vienoj savo 
reikšmingoj kalboj dr. Kissingeris didžia
vosi Amerikos ir Sovietų pasiektu susita
rimu visais svarbiausiais pasaulio taikos 
klausimais. Ta proga jis net citavo Vokie
tijos žymiausi filosofą Kantą, kuris prieš 
pora šimtų metų rašė, jog pagaliau ateis 
laikas, kad žmonės pasaulyje pradės nuo
širdžiau suprasti vieni kitus ir suras ke
lią į bendrą gerovę. „Ir štai mes jau esa
me ant šio kelio...“ užbaigė dr. Kissinge
ris. (Prisipažinsiu, šie žodžiai dilgino ma
no smalsumą — ką galvojo Kremlius, 
klausydamas šios dr. Kissingerio kalbos? 
Manau, kad jie ten nesitvėrė juoku).

Greitai po šios kalbos prasidėjo karas. 
Dr. Kissingeris vėl garsiai prabilo, kad 
Sovietams bendradarbiaujant, karas bus 
tuojau sustabdytas ir bendras kelias j tai
ką surastas. Bet po 24 valandų tas dr. 
Kissingerio vaizduotas Sovietų-JAV ben
dradarbiavimas staiga dingo, kaip dingsta 
miražai arabų dykumose. Amerika pasiju

to viena, be savo „ištikimo talkininko“, ir 
turėjo užaliarmuoti kariuomenės įgulas 
visame pasaulyje. Jos slaptoji tarnyba pa
teikė žinių, kad Kremlius ruošėsi siųsti 
savo kariuomenę į Siriją.

Tai buvo pamoka dr. Kissingeriui. Jis, 
pagaliau, turėtų žinoti, kaip kad mes lie
tuviai žinome, kad Kremliaus šeimininkai 
Kanto veikalų neskaito, o skaito tik Leni
ną. Leninas gi rašo: „Mes privalome, ir tai 
yra mūsų aukščiausia pareiga, uždegti re
voliuciją visame pasaulyje!“ Ir štai ji de
ga Vietname ir Arabuose; ilgai netrukus, 
gali užsidegti ir kitur, jeigu dr. Kissinge
ris ir toliau skaitys tiktai Kanto veika
lus...

**•
Tuo tarpu karo užbaigos problema ma

žiausiai besirūpinama, bet draskomasi 
įvairiomis kryptimis. Sovietų atstovas 
Kuznecovas paskubomis lankė arabų sos
tines dar prieš dr. Kissingeriui atvyks
tant. Ką jis šnibždėjo arabams — niekas 
nežino ir jokio komuikato nebuvo. Tik ži
noma, kad Kuznecovas, vengdamas susi
tikti su dr. Kissingeriu, jau grįžo į Krem
lių. Sovietai pageidautų, kad arabų-žydų 
konfliktas tęstųsi galimai ilgiau, ypač kai 
žibalo vamzdžiai į Vakarų Europą prade
da tuštėti. Tokiose aplinkybėse atsiveria 
horizontai šantažams, intrygoms, riau
šėms; atsiranda didelės galimybės Lenino 
mokslui įgyvendinti.

Vašingtonas, priešingai, norėtų, kad ka
ras pasibaigtų galimai greičiau, kad prie
šingumai tarp arabų ir žydų išsilygintų 
visam laikui ir žibalas plauktų kaip ir 
plaukęs.

Bet kaip tos amžinos ramybės arabų 
dykumose pasiekti? Juk arabų galutinis 
tikslas yra išvyti žydus iš Palestinos; tik 
dėl to ir Nasseras pradėjo karą 1967 m. 
Užimdamas ekonomiškai ir strategiškai 
svarbias vietoves, jis norėjo paklupdyti ir 
pasmaugti Izraelį, bet nepavyko.

Suvedus tad viską į krūvą ir pažvelgus 
iš praeities perspektyvos, galima padaryti 
tik vieną išvadą — nesąntara tarp arabų 
ir žydų prasidėjo nuo pirmos žydų įsikū

Septynios DIENOS
— Vakarų Vokietijos komunistai išrinko 

naują vadą. Jis yra 44 m. Maskvoje išsi- 
moksinęs Herbert Mies.

— Metropolijos policijos komisionierius 
sir Robert Mark, kalbėdamas per TV, ap
kaltino kai kuriuos advokatus, padedančius 
išsisukti kaltiems kriminalistams.

— Buckingham rūmai paskelbė, kad 
kapt. Mark Philips, apsivedęs princesę 
Anne, negaus jokių aristokratiškų titulų.

— V. Vokietijai pateikta 1.300 mil. svarų 
sąskaita už JAV kariuomenės išlaikymą per 
ateinančius du metus.

— Britų parlamente kilo diskusijos dėl 
Courtaulds bendrovės celulozinių cigarečių 
,,Planet“. Sveikatos ministeris pareiškė, 
kad tyrimai su jomis dar nėra baigtį.

— Ispanijoje buvo padegtas Zamoros 
kalėjimas, kuriame laikomi politiškai ne
ištikimi kunigai, daugiausia baskai.

— Maskvos aerodrome nušauti du asme
nys, bandę pagrobti lėktuvą ir skristi į 
Švediją. Kiti du suimti. Vienas keleivis ir 
pilotas sužeisti. Grobikų pavardė neskel
biama.

— Nežiūrint, kad Rytų Vokietijos mar
kės vertė yra dvigubai mažesnė už V. Vo
kietijos markę, V. Vokietijos gyventojai, 
lankydami savo gimines, turi keisti lygio
mis. Taip pat padidintas ir vizų mokestis.

— Skotų prekybos delegacija pakvietė 
Japonijos pramonininkus pastatyti auto
mobilių fabriką Škotijoj.

— Murmansko radijas apkaltino rusų jū
rininkus, slaptai gabenančius prekes, dau
giausia rūbus, į Sov. Sąjungą. Užsieny ga
mintų rūbų paklausa juodoje biržoje esan
ti nepaprastai didelė.

— Paskelbus benzino pakeltas kainas, In
dijos ministerė pirmininkė Gandhi į darbą 
atvyko arkliniu vežimu.

— Po ilgų derybų D. Britanija ir Islan
dija susitarė dėl menkių žvejybos.

— Anglijos karalienė, lydima Kinijos 
ambasadoriaus, aplankė kinų meno parodą 
Londone.

— Rytų Vokietijos užs. reik, ministeris 
O. Winzer spaudos konferencijoje pasmer
kė „žmonių prekiautojus“, kurie už pinigus 
padeda perbėgti į V. Vokietiją.

—■ Čekoslovakų komunistas prof. Saba- 
ta, įkalintas po Dubčeko perversmo, krei
pėsi į D. Britanijos komunistų partiją, pra
šydamas padėti išsilaisvinti.

— JAV konstitucija nurodo, kad prezi
dentas ir viceprezidentas privalo būti gi
mę Amerikoje.

— Sovietų Sąjunga pradėjo siųsti gink
lus į Ugandą. Iki šiol Uganda turėjo tik 4 
senus tankus.

— Vyriausybės įsakymu, V. Vokietijoje 
uždaryta Svobodnaja Rossija radijo stotis, 
veikusi 25 metus. 

rimo Palestinoje minutės. Ši nesantara 
jau buvo uždegusi keturis karus vienu tuo 
pačiu tikslu'— sunaikinti žydus, žydai vi
sus juos laimėjo ir todėl išliko. Bet kiek
viename kare dalyvavo vis didesnis karei
vių ir ginklų skaičius. Žydams jau kyla 
klausimas — iki kokio laipsnio ir kaip il
gai jie pajėgs išsilaikyti. Tuo tarpu gi at
rodo, kad ne taika, bet nesantara darosi 
amžina. Šioj nesantaroj JAV kovoja už 
taiką, Sovietai už karą ir pasaulinę revo
liuciją, Vakarų Europa už naftą, arabai 
už žydų išnaikinimą, žydai už savo vals
tybės likimą. Kaip ilgai — niekas nežino. 
Rodos, mokslininkų jau apskaičiuota, kad 
arabiško žibalo užteks tik 25 metams. Po 
to arabai vėl turės savo galvas sukišti j 
smėlį ir šaukti: Alach... Alach... Alach! 
Bet ar žydai ištvers tiek metų?

Iš viso, mieli lietuviai, matyti, kad žmo
nijos gyvybinių problemų skaičius vis di
dėja; kiekviena iš jų, laikui bėgant, daro
si vis sunkesnė. Atrodo, neišvengtinai ;ar
tinasi laikas, kada žmogaus išmintis ne
bepajėgs su jomis susitvarkyti. Bet apie 
tai kitą kartą.

P. S. Laišką bebaigiant, pasklido žinia, 
kad dr. Kissingeris sutarė su Egiptu ir Iz
raeliu dėl karo paliaubų sąlygų. Žinoma, 
tai svarbus žingsnis į priekį, bet galutina 
konflikto pabaiga lieka taip itcii, kaip mė
nulis nuo žemės su daugeliu rusiškų sate
litų ir raketų tarp jų. Perskridimas yra ga
limas, bet sunkus. Pažymėtina, kad dr. 
Kissingeris, lankydamas visas svarbesnes 
arabų sostines, neaplankė' Sirijos, vienin
telės Egipto aktyvios karo sąjungininkės, 
Sirija iš viso karo paliaubose nedalyvauja. 
Mat, šiuo metu Sirija yra didžiausia So-, 
vietų karo bazė arabų pasauly. Dr. Kissin
geriui priderėjo aplankyti Kremlių, bet vie
toj to, jis nuvyko į Pekingą pas Mao.

Atrodo, kad dr. Kissingeris vietoj Kanto 
pradėjo rimtai studijuoti Lenino raštus. 
Jeigu tikrai taip, mes visi lietuviai linkime 
jam sveikatos ir tolesnės apšvietos.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

— Žydų paimti Sovietų gamybos sunk
vežimiai turi specialius įrengimus, kurie 
padeda pripūsti ar nuleisti padangas, ne
išlipant iš mašinos.

— JAV sumažinta 15% naftos tiekimas 
šildymo reikalams.

— D. Britanijoje esama apie milijonas 
gyventojų, kurie dėl atsilikimo neišmoko 
pakankamai skaityti ir rašyti.

— JAV ir Egiptas nutarė vėl atnaujinti 
diplomatinius santykius, nutrauktus 1967 
m. Jau paskirti ambasadoriai.

— Trys Italijos generolai apkaltinti Už 
valdiškų pinigų panaudojimą privatiškiems 
reikalams.

— Švedijos vyriausybė paskyrė vieną 
milijoną švedų kronų Čilės kaliniams ir pa
bėgėliams šelpti.

— Kardinolas Heenan pareiškė, kad dėl 
gimimų skaičiaus sumažėjimo D. Britanija 
pasidarė „išnykstanti tauta“.

— Australijos vyriausybė kviečia sugrįž
ti Europoj apsigyvenusius australus ir ža
da primokėti kelionės išlaidas. Priežastis — 
darbo jėgos trūkumas.

— Sovietų baleto šokėjams V. ir G. Pa- 
novams, po dviejų metų laukimo ir bado 
streiko, pažadėtos vizos į Izraelį. Britų ba. 
lėto ir dramos teatro artistai demonstravo 
dėl jų išleidimo prie Sov. Sąjungos amba
sados Londone.

— Madride kunigai ir civiliai paskelbė 
sėdėjimo streiką prie nuncijaus vartų, rei
kalaudami, kad būtų paleisti politiniai ka
liniai, ypačiai kunigai.

— Dr. Kissingerio vizito metu Kinijos 
vyriausybė pareiškė būkštavimus dėl So
vietų bandymų suartėti su Formoza.
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IV PLB SEIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
posėdžio metu. Iš kairės sėdi: Stasys Džiu
gas, administracinių reikalų vicepirminin
kas; Kostas Dočkus, finansų vicepirminin
kas; Bronius Nainys, pirmininkas; Romas

S. KASPARO PRANEŠIMAS

Rugpiūčio mėn. 3 dieną pradėjo rinktis 
PLB IV-tojo seimo atstovai ir svečiai. Aš 
jau buvau Washingtone ir jaučiaus kaip

■ senas gyventojas, susitikdamas kitus užjū-
■ rių atstovus. Washingtone mane globojo 

Amerikos Inžinierių ir Architektų Draugi
jos p-kas Povilas Mažeika.

Rugpiūčio mėn. 30 dienos vakare Lietu
vos Pasiuntinybė Washingtone Seimo at
stovams ir svečiams surengė priėmimą pa
siuntinybės patalpose, Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas su ponia ir patarėjas Stasys Bač- 
kis su ponia sutiko kiekvieną atsilankan
tį, o jų buvo 150.

Priėmimas buvo atidarytas inž. Stasio 
Bačkaičio Seimo rengimo komiteto vardu. 
Po atidarymo PLB Valdybos p-kas Stasys 

' Barzdukas įteikė rožių puokštę poniai O. 
Kajackienei PLB vardu, o Lietuvos atsto
vui J. Rajeckui tautinių motyvų paveikslą 
įteikė PLB Valdybos vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė. Svečiai galėjo vaišintis prie 
gausiai apkrauto stalo. Priėmime dalyvavo 
Vliko p-kas dr. J. R. Valiūnas, Alto p-kas 
dr. R. Bobelis ir kitų organizacijų atsto
vai. Pasiuntinybės namas yra labai pana
šus į Lietuvių Namus Londone, tik dides
nis.

Rugpiūčio mėn. 31 dienos ankstyvą rytą 
reikėjo skubėti į Statler Hilton viešbutį, 
kuris yra pačiame miesto centre. Jis turi 
850 kambarių, pritaikytų įvairioms konfe
rencijoms. PLB Seimas nadojosi Federal, 
Pan Am, New York, Michigan ir Mass sa
lėmis.

Seimo rengimo komiteto pirmininkas dr. 
Jonas Genys pasveikino susirinkusius at
stovus ir svečius. Jis kalbėjo, kad Wash
ington© lietuviai stengėsi sudaryti kuo ge
riausias darbo sąlygas, kvietė visus būti 
svečiais ir jaustis patogiai. „Iš visų pasau
lio kraštų susirinkome čia spręsti svarbių 
lietuvių tautos reikalų. Čia esame mums 
draugiškos laisvos Amerikos sostinėje, 
nors su meile bučiuotumėm šventą tėvų 
žemę, jeigu būtume galėję susirinkti lais
vos Lietuvos sostinėje Vilniuje. Mūsų bro

Kasparas, jaunimo vicepirmininkas; Jonas 
Kavaliūnas, švietimo vicepirmininkas; kun. 
Jonas Borevičius, S. J., vicepirmininkas; 
Juozas Šlajus, sekretorius.

Nuotr. Foto arch.

liai ir seserys Lietuvoje težino, kad dvasia 
ir mintimis mes būsime su jais. Kaip šis 
miestas yra simbolis laisvos demokratinės 
Amerikos, taip mūsų seimas tebūnie sim
bolis gyvos organizuotos tautos, kuri nie
kados nemirs ir kuri anksčiau ar vėliau 
atstatys laisvę savo tėvų žemėje.“

Po atidarymo žodžio Apaštališkasis Pro- 
tonotaras Jonaę Ealkūnas sukalbėjo atida
rymo maldą. Solistė J. Čekanauskienė iš 
Los Angeles sugiedojo Amerikos himną, o 
visi kartu — Lietuvos himną.

PLB valdybos p-kas Stasys Barzdukas 
išvardino bendruomenės narius, kurie ap
leido šį pasaulį per paskutinius 5 metus. 
Jie pagerbti atsistojimu.

Sudarytas seimo prezidiumas, išrenkant 
p-ku dr. A. Damušį iš Detroit, Mich., o 
prezidiumo pirmininkais buvo pakviesti 
seime dalyvaujantieji kraštų bendruome
nių pirmininkai A. Mičiuda (Argentina), 
S. Kasparas (D. Britanija), V. Voiertas 
(JAV), E. Čiuplinskas (Kanada), kun. M. 
Tamošiūnas (Kolumbija), V. Venckus 
(Venecuela). Taip šis seimas turėjo šešis 
vicepirmininkus, kurie pavaduodavo prezi
diumo pirmininką.

Seimo sekretoriatą sudarė Lucija Skrip- 
kutė (Kanada) ir D. Vaitkevičiūtė ir J. 
Urbonas (abu JAV).

žodžiu seimą sveikino Lietuvos Atstovas 
Washingtone J. Rajeckas, Lietuvos Atsto
vas prie Vatikano S. Lozoraitis Jr„ Vliko 
p-kas dr. J. K. Valiūnas. Raštu buvo gauta 
72 sveikinimų. Be to, žodžiu sveikino 1941 
metų Lietuvos sukilimo organizatorius, 
Laikinos Vyriausybės ministeris pirminin
kas ir Pirmasis Savanoris pulk. K. Škirpa.

Sudarytos šios seimo komisijos: Progra
mos, Mandatų, Nominacijų, Nutarimų, 
Kontrolės, Konstitucijos, Garbės Teismo.

Buvusios PLB valdybos nariai padarė 
savo pranešimus iš jų vadovautų sričių: 
PLB Valdyba — S. Biarzdukas, Visuome
ninių reikalų — dr. H. Brazaitis, Organi
zacinių — dr. A. Butkus, Jaunimo — M. 
Lenkauskienė, Švietimo — A. Rinkūnas, 
Kultūros — dr. A. Nasvytis, Finansų —

dr. V. Majauskas, Pasaulio Lietuvis — A. 
Gailiušis.

Pirmasis simpoziumas buvo „Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės ateities uždaviniai 
ir veikla“. Moderatorius A. Rinkūnas. šios 
temos reikalais pasisakė Valys Kleiza 
(JAV), dr. Petras Lukoševičius (Kanada), 
inž. Algis Rugienius (JAV), kun. A. Saulai- 
tis (Brazilija), inž. Vladas Venckus (Vene
cuela), dr. V. Doniela (Australija), šis sim
poziumas nagrinėjo 4 klausimus: Kokie 
pagerinimai reikalingi bendruomenės orga
nizacinėje struktūroje, kad ateities veikla 
būtų praplėsta ir suaktyvinta, b) Jaunimo 
vieta lietuviškoje veikloje ir Bendruomenė
je, c) Kaip patobulinti veiklos derinimą 
tarp atskirų Bendruomenės organų ir kitų 
veiksnių, d) Bendruomenės lėšos ir nario 
mokestis. Šis simpoziumas, trukęs dvi va
landas, turėjo būti nutrauktas, net neiš
sprendus labai svarbių 'bendruomenės rei
kalų. Kalbėtojų buvo daug, nors kiekvie
nam buvo duotas vienodas ir ribotas laikas 
pasisakyti, bet jo neužteko visiems.

Po audringo simpoziumo ėjo kraštų Ben
druomenių atstovų pranešimai, 'kuriems 
buvo duota tik 1 vai. 30 min. laiko. Kiek
vienas kraštas turėjo trumpinti savo prane
šimą, kad pirmininkaujančio nebūtų nu
trauktas.

Dar audringesnis simpoziumas buvo 
„Lietuvių Bendruomenė laisvinimo veiklo
je'. Moderatorius — dr. H. Brazaitis, pa
grindiniai kalbėtojai —dr. J. Genys (JAV), 
A. Balsys (Australija), B. Bieliukas (JAV), 
inž. A. Gečys (JAV), Stasys Lozoraitis Jr. 
(Italija), Justinas Lukošius (Vokietija), A. 
Mičiuda (Argentina), dr. A. Sliesoraitis 
(Brazilija), inž. V. Venckus (Venecuela). 
Šiam simpoziumui irgi buvo duotos tik dvi 
valandos. Bendrai paėmus, čia buvo pasisa
kyta, kad Vilkas turėtų su visais vienodai 
ir daugiau bendradarbiauti ir atsisakyti 
savo partijinės santvarkos.

Pirmos seimo dienos darbas buvo užbaig
tas apsilankant Corcoran Meno Galerijoje. 
Ši galerija buvo pastatyta bankininko W. 
W. Corcoran, su tikslu puoselėti meną ame
rikiečių menininkų tarpe, ši 12 Amerikos 
lietuvių menininkų paroda buvo atidaryta 
rugpiūčio 12 d. ir tęsėsi iki rugsėjo mėn. 
15 d. Visi kūriniai buvo išdėstyti keturiuo
se erdviuose kambariuose. Prie koktelio 

S. Santvaras.

PALIKIMO ŽODŽIAI

Eilė kapų, eilė medinių kryžių.
Oi, kiek širdžių nustojo plakti!
Pačiam pavasary, pačiam gėlių laike —
Jie įžengė į amžinąją naktį...

Nutilę stovim ir galvas lenkiam — 
Ramybės jų tegu nedrumsčia vėjai...
Ir tuo metu, kai nardė balzgani drugiai, 
tarytum balsą jų girdėjai:—

Mes kritome, kad šviestų jum padangių saulė. 
Kad jūs mokėtume! kaip ginti bočių šalį,
Kad amžius atsimintų išgamos ir jų vaikai, 
Jog laisvės nieks parduot negali!

Mes kritome, kad didvyrių dvasia nemirtų, 
Kad dirbti ir kovot — valia spindėtų geležinė, 
Kad būtų bro'iškai vieninga ir laisva —
Mūs Lietuva, mūs mylima tėvynė!..

stalo buvo galima asmeniškai susipažinti 
su dalyvaujančiais menininkais.

šeštadienis, rugsėjo mėn. 1 d. prasidėjo 
simpoziumu „Jaunimas tautinėje veikloje 
ir Lietuvių Bendruomenėje“. Jam vadova
vo Milda Lenkauskienė. Čia reiškėsi jaunos 
kartos kalbėtojai — J. Kūraitė, A. Izdelis, 
V. Kleiza. J. Jasaitytė. kun. A. Saulaitis, 
dr. A. Sliesoraitis. Simpoziumas buvo gy
vas, pilnas jaunatviškos energijos. Jame 
labai gausingai dalyvavo jaunimas ir se
nesnieji. Buvo aišku, kad Amerikoje, Ka
nadoje ir Australijoje yra daug jaunimo, 
norinčio dirbti bendruomeniniame bei Lie
tuvos laisvinimo darbe, jį pritaikant da
bartinėms sąlygoms.

Popietinėmis valandomis buvo tęsiami 
komisijų posėdžiai. Viename iš jų buvo 
smarkiai kalbama, kaip ir kada naudinga 
bendrauti su lietuviais čia ir Lietuvoje.

Pasibaigus komisijų posėdžiams, buvo 
apsvarstyta Naujoji PLB konstitucija. Di
delių pakeitimų nesą, tik papildyta Garbės 
Teismu, Kontrolės Komisija, ir toms dviem 
institucijom priimti nauji statutai.

Po vakarienės vykome į seimo koncertą, 
kurį surengė Maryland© Universiteto Lie
tuvių studentų Sąjunga, Unversiteto To
wer Fine Arts teatre. Programą atliko 
Čiurlionio Liaudies Meno Ansamblis iš Cle
veland©, vadovaujamas A. Mikulskio ir 
Onos Mikulskienės. Koncerte dalyvavo 800 
žmonių.

Seimo metu, šeštadienį ir sekmadienį 
Washingtone vyko Šiaurės Amerikos Leng
vosios Atletikos ir Lauko teniso pirmeny
bės.

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 2 d. seimo dar
bai prasidėjo Nominacijų komisijos prane
šimu, kad seime dalyvauja 90 atstovų. D. 
Britanijos Lietuvių Bendruomenei atstova
vo S. Kasparas ir Antanas Škudžinskas, 
kaip antrininkas. Seimas apgailestavo, kad 
Joana Sarafinaitė negalėjo atvykti. DBLS 
atstovavo Z. Juras.

Balsavimo būdu buvo nuspręsta, kuria
me krašte bus PLB valdybos būstinė. 79 
atstovai pasisakė už JAV, vienas prieš. 
Balsavimo būdu buvo taip pat nusistatyta, 
kad PLB valdybą sudarys 7 asmenys. Pats 
triukšmingiausias dalykas buvo išrinkti 
PLB valdybą. Per naktį atsirado du sąra
šai — vienas New Yorko, kitas Chicagos,

(Nukelta į 3 psl.)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
VILNIAUS MEDALIS

JAV lietuvių spauda praneša, kad 650 
metų sukakties proga gaminamas Vilniaus 
medalis. Jis daromas iš bronzos, padengtos 
auksu. Gaminama Japonijoje. Padaryta 
1.000 vienetų. Medalio iniciatorius — Det
roite veikiančių lietuvių organizacijų komi, 
tetas. Medalio kaina 2,50 dol. Gaunamas 
pas K. Veikutį, 8934 Milner St., Detroit, 
Mich. 48213.

SLAPTAS DRAKONAS
Kanadoje gyvenanti lietuvaitė Violeta 

Nešukaitytė yra laimėjusi 400 čempionatų 
stalo tenise. Dalyvaudama Kanados rinkti
nėje. ji padėjo iškovoti II-rą vietą pasaulio 
pirmenybėse Valijoje.

Kai lankėsi praėjusiais metais Kinijoje, 
ją buvo praminę „slaptu drakonu“, nes ji 
pajėgė supliekti visas Kinijos stalo teniso 
žvaigždes.

PLB GARBĖS TEISMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Gar

bės Teismas pasiskirstė pareigomis:
pirmininkas — Antanas Rinkūnas, sek

retorius — Balys Sakalas, nariai — E. Su- 
dikas, kun. A. Žilinskas ir A. Kuolas.

Teismo adresas: 53 Burrows Ave., Is
lington, Ont., Canada.

DAILININKŲ ALBUMAS
Kun. Alg. Kezys suredagavo neseniai iš 

spaudos išėjusį leidinį „Lietuvis dailinin
kas išeivijoje“. Tai monumentalus ir me
niškai įdomus albumas, skirtas išeivijos 
dailininkų veidams įamžinti. Jų surinkta 
gausi galerija — per šimtą, pradedant To
ronte gyvenančiu dali. T. Valium ir bai
giant Montrealyje mirusiu dail. Vyt. Re
meika, nes paskutinis albumo skyrius kaip 
tik ir skirtas mirusiems dailininkams. Ka
dangi kone visos dailininkų fotografijos 
padarytos rinktinių foto menininkų, albu
mas, šalia istorinės, įgauna ir meninę 
reikšmę. Dailininkai, kurie gyvena įvai
riuose laisvojo pasaulio kraštuose, su
skirstyti pagal sąjungas, grupes ir sambū
rius, kuriems jie priklauso. Pirmuoju eina 
Lietuvių Dailės Institutas. Albumą galima 
įsigyti už $3. kreipiantis į lietuvius jėzui
tus, 2345 W. 56th„ Chicago, Ill. 60636, 
USA.

VIENI KURIA. KITI GRIAUNA
JAV lietuvių spauda plačiai aprašė Lat

vių Kultūros, Dainų ir Tautinių Šokių 
Šventę Clevelande.

Šventėje dalyvavo iš visų pasaulio šalių 
apie 16.000 žmonių. Į jos atidarymą buvo 
atvykusi JAV prezidento Nixono duktė 
Julie Nixon Eisenhower.

Tautinių šūkių šventėje pasirodė apie 
700 šokėjų. Baltijos tautų draugystę sim
bolizavo lietuvių, estų, latvių šokėjų su
šoktas 'bendras šokis. Publika jiems sukė
lė ovacijas.

Pagrindinėje Dainų Šventėje dalyvavo 
57 chorai su apie 1600 dainininkų-ių.

Apgailestaujama, kad dalis jaunimo el
gėsi nekultūringai, padarė viename vieš
buty nuostolių už 5.000 dolerių ir sugadi
no ne tik latvių, bet ir visų pabaltiečių ge
rą vardą. Pasak lietuvių spaudos, panašus 
atsitikimas buvęs ir Čikagoje per lietuvių 
Jaunimo Kongresą.

„PASAULIO LIETUVIS“
Naujoji PLB Valdyba nutarė ir toliau 

leisti „Pasaulio Lietuvį“. Jo redaktorium 
lieka PLB Garbės pirmininkas Stasys 
Barzdukas.

P. MILAŠIUS

Po mišparų, po gegužinių pamaldų 
žmonės gerokai praretėjo, o kai kata
likės moterys baigė savo susirinkimą, 
miestelis buvo visai ištuštėjęs. Rajinė 
su Petrone patraukė keliu į savo kai
mą. Kelias tuščias, kiek tik užmatai, 
kas ėjo — nuėjo, kas važiavo — nu
važiavo. Susėdo jiedvi prie naujojo ge
ležinkelio nusiauti kojas. Rajinė pasa
koja Petronei apie svieto tuštybes, 
apie ištekėjusių moterų vargus, apie 
netekėjusių lengvą, be rūpesčių gyve
nimą.

— Pilna troba vaikų, kaip mano se
sers, lenda jie prie tavęs murzini, su- 
smirdę. Neapsikenti jų, norisi tik grei
čiau išeiti. O man kas — mano trobo- 

• je tylu, švaru, nieks į akis nelenda, 
murzino snukio nekiša. O ir tie vyrai, 
— barzdoti, kudloti, tabako dūmais 
susmirdę, baisu prie jų ir prisiliesti.

Rajinė atsistojo, apžvelgė naujai 
tiesiamą geležinkelio liniją.

— Kiek čia vyrų prie to geležinkelio 
dabar dirba, kiek čia mergoms pagun
dų, o paskui kiek ašarų toms, kurios 
prieš pagundas neatsilaikė.
: Atsistojo ir Petronė ir abidvi nuėjo 
keliu.

— O aš myliu vaikus, — kalba da
bar Petronė. — Kažkaip saldžiai ma
lonu, kai jie apie tave gluosniųojįasi. 
Brolis turi tris ir aš juos visus myliu.

Papasakotų dar Petronė, kad ir vy
rai nėra jai taip baisūs: kai vyras prie 
jos kada prisiliečia, tai per visą kūną i 
pagaugiai nueina, bet negali to Raji-I 

nei sakyti, net ir galvoti to negali, tai 
nuodėmingos mintys.

Rajinė vis apie lengvą senmergės 
gyvenimą kalba ir apie atpildą pomir
tiniame gyvenime.

Kelias leidžiasi į lenkę, priaugusią 
alksnių. Prie vieno alksnio atsikolę 
sėdi berniukas ir mergaitė: pečius su
rėmę, rankas sunėrę.

— Tokie užtrauks Dievo rūstybę 
ant mūsų, — sako Rajinė. — Kad 
nors gėdą turėtų ir nuo žmonių slėp
tųsi.

—- Nebūtinai jie turi būti nusidėjė
liai, — teisina jaunuolius Petronė.

— A, jau nesakyk, nesakyk! Neiš
sėdėjo jie taip visą laiką nekaltai.

Ak, pasakytų Petronė Rajinei, kaip 
ji su bernu tame pačiame alksnyne sė
dėjo, nekaltai, be nuodėmės, išsėdėjo 
visą laiką, tik pasibučiavo, kažin, ar 
pasibučiavimas yra nuodėmė? Pasisa
kė ji kunigui per išpažintį. Kunigas 
nieko nesakė, jaunas toks, šypsojosi 
klausydamas, matyt, nesmerkė jos už 
pasibučiavimą. Senai jau taip buvo, 
tie alksniai dar buvo maži, stoglazdės 
tarp jų nebūtumei radęs, atžalos tik iš 
senų alksnių kerų. Jeigu ji būtų jo pa
klausiusi, gal dabar tokį sūnų turėtų, 
jei tik nuodėmės nebūtų bijojusi. Ir 
daugiau vaikų turėtų — murzinų, pa
smirdusių, kaip Rajinė sako, būtų pil
na troba. O ji mylėtų visus tuos mur
zinus, pasmirdusius vaikus ir jų kud- 
lotą, barzdotą tėvą. Dabar jau nė vie
nas vyras nebeis keliu su įa pro alks
nyną, nekvies atsisėsti prie kero. O 
taip gerai sėdėti, atsikėlus į kerą, jaus
ti jo tvirtą petį prie savo peties. Pas
kui jo rankos tave apkabina, lūpos su
siglaudžia, jis ima šnibždėti į ausį. — 

„Ak, ne, ne!“, tu sakai. Tie jo žodžiai 
nuodėmingi. „Ne, ne“, tu vis kartoji, 
o nori, kad jis vis kalbėtų, vis tą patį 
pasakotų. Nepapasakosi tokių dalykų 
Rajinei, nesupras ji tavęs, jei ir papa
sakotum. Geriau. Petronė pati sau vie
na pergalvos senus prisiminimus, pati 
save apkaltins ir išteisins. O Rajinė 
tokias kalbas išgirdusi, lieptų žegnotis, 
nuo piktos dvasios gintis.

Žvyrduobėje karšta kaip pirtyje. 
Saulė sustojusi virš žvyrduobės tiesiog 
kepinte kepina vyrus; vėjo nė kvapo, 
prakaitas čiurkšlėmis bėga nuo vyrų. 
Lukošius vos ant kojų laikosi. Pirma
dieniais visada taip: vakarykščiai iš
gerta degtinė degina iš vidaus, saulė 
kaitina iš viršaus. O tas prakeiktas 
prižiūrėtojas neleidžia nė minutės su
stoti. Vagonai aukšti — žmogus nu
vargtam net ir tuščią kastuvą kilnoda
mas iki jų viršaus. Reikia kiek galint 
mažiau žvyro pasemti, kai negali lė
čiau už kitus vyrus judėti. Vagonas po 
vagono išeina iš žvyrduobės, nueina 
jie ant tiesiamo geležinkelio linijos, iš
pila žvyrą ir grįžta atgal į žvyrduobę. 
Vyrai vėl žiubt-žiubt vagoną pripildo, 
ir taip visą dieną; o ta diena be galo, 
saulė nejuda į vakarus, debesys neuž
dengia saulės. Vanduo kibire šiltas, 
atsigeri ir vėl norisi gerti — netrunki 
išgertą vandenį išprakaituoti. Kada 
nors geležinkelis bus užbaigtas, riedės 
juo vagonai pilni žmonių, kiti įvairių 
prekių prikrauti, stebėsis prie pervažų 
sustoję žmonės, o ar bent vienas iš jų 
prisimins, kad dirbo prie to geležinke
lio toks Lukošius, liejo prakaitą, gy
vas saulėje kepė? Ir visas tas darbas, 
visas prakaitas veltui, visai veltui. Už

moka Lukošius Petraitienei už mais
tą, o kas lieka, išeina savaitgalyje kor
toms ir gėrimui. Olandiškas toks gėri
mas, kokio Lukošius iki šiol nebuvo 
nė girdėjęs. Velnias žino, kiek ten spi
rito, kiek vandens, nors Petraitis jį už 
gryną spiritą parduoda. Pirmadieni nė 
cento kišenėj, tik skaudanti galva.

Petronės brolis išplėšė linams dobi
lieną, eis dar iki vakaro akėti, o rei
kia nuvažiuoti pas Petraitį sėmenų 
parsivežti, nenuvažiuosi — kitam par
duos. Petraičio linai geriausi visoje 
apylinkėje, minkštas, švelnus pluoštas, 
sėmenys švariausi, nė susiderėjęs rūk- 
čio tarp sėmenų nerastum.

— Petrone, ar nuvažiuosi pas Pet
raitį sėmenų parvežti? — šaukia jis 
Petronei.

— O tu pats ar negali nuvažiuoti?
— Aš dar noriu plėšimą nuakėti. 

Eržilą ar dveigį pakinkyti?
Pagalvojo Petronė — baisu su erži

lu važiuoti, nežinai, ar jis pirmyn, ar 
atgal eis, bet su dveigiu dar blogiau. 
Tas kartais susigalvoja skersas eiti. Ir 
išvažiavo su eržilu.

Įkėlė Petraitis maišą sėmenų, o tuo 
tarpu Petraitienė ėjo į klėtį, įsikalbėjo 
moterys apie audeklus. Petraičių tro
boje staklės dar neišmestos, nuėjo 
juodvi audeklo pažiūrėti, Petraitis pri
rišo eržilą prie klėties stulpo ir paliko 
jį vieną.

Lukošius sėdi patvoryje ant suolo, 
žiūri į eržilą, žiūri į nueinantį Petraitį 
ir galvoja apie pasaulio nelygybę. Va
žinėja žmonės staininiais eržilais, turi 
klėtis, pilnas gėrybių prikrautas, o ką 
jis, Lukošius, turi? Nė tas suolas, ant 
kurio jis dabar sėdi, nė tas kampelis 

daržinėj, kur jis naktį ant šiaudų piie- 
ga, ne jo. Dirbi per savaitę kruvinai 
prakaituodamas, o visą uždarbį reikia 
atiduoti už tai, ką pravalgei ir pragė
rei. Kišenės kampe rado jis seną nuo
rūką, paprašė her kiemą einančio 
draugo ugnies. Tas užbrėžė degtuką, 
kiša Lukošiui prie nuorūkos, bet nuo
rūka per trumpa, dega nosį. Lukošius 
pasuka nuorūką į lūpų kampą ir užsi
dega. Pakšnoja jis nuorūką, traukia 
dūmą, traukia palengva, giliai į plau
čius, pasiskanindamas, žino, kad tai 
paskutinis užjiirūkymas, kol vėl gaus 
algą, nebent iškaulys iš ko, ar litą pa
siskolins.

Audeklą apžiūrėjusios išėjo iš tro
bos moterys. Eina prie vežimo, o er
žilas kojas į atvarslus įkėlęs. Kaip tu 
dabar išpainiosi, kad net prieiti prie 
jo baisu. Petronė bando ką nors dary
ti, pakelia galą, bet vos suprunkščia 
eržilas, Petraitienė griebia už rankos 
Petronę ir traukia ją šalin.

— Tie vyrai neturi jokio supratimo,
— sako Petraitienė. — Išleidžia mote
rį važiuoti su eržilu.

Lukošius atsikelia nuo suolo, priei
na prie eržilo, „Kuziukas, Kuziukas“, 
suploja delnu eržilui per sprandą, 
„Kuziukas, Kuziukas“, iškelia koją, 
apsuka vežimą laidaro linkui ir duo
da Petronei.

— Galėtum pats nuvažiuoti iki jų,
— sako Petraitienė, — kur čia dabar 
leisi moterį su tokiu britvonu.

— Ar toli?
— Netoli. Už ano beržyno pasisuk

si į karę, ir tuojau jų namai, — vis už 
Petronę kalba Petraitienė.

(Bus daugiau)
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

SYDNĖJAUS OPEROS ROMAI

Sydnėjaus Operos rūmai žavi praeivį, o 
dar labiau fotografą, kurio kamera iš 
kiekvieno taško pagauna skirtingą linijų 
ir spalvų harmoniją. Šio, žmogaus geni
jaus sukurto monumento grožį, pabrėžia 
ir iškelia simbolinis uosto tiltas, moder
niški prieplaukos priemiesčiai ir vandens 
mėlynė. Nenuostabu, kad Operos rūmų 
atidarymas, kuris įvyko 20 rugsėjo, daly
vaujant karalienei Elzbietai II, sutraukė 
viso pasaulio žymiuosius architektus, ope
ros ir dramos kritikus, muzikos žinovus ir 
mėgėjus.

Bennelong Point iškyšulys su Operos 
rūmais dienos metu refleksuoja dangaus 
melsvumą ir debesų šešėlius, o naktį, šį 
fantastišką pastatą, tartum užklydusį 
į uostą laivą, iliuminuoja uosto pakran
čių, tilto ir laivų žiburiai.

Labai neseniai Bennelong Point buvo 
miesto tramvajų depot. Šiame gražiausia
me, prie pat miesto centro, iškyšuly stovė
jo ilga, raudona daržinė, už kurios augo 
palmės. Karštiems vėjams pakilus, palmių 
šiurkščių lapų šlamėjimas harmonizavosi 
su vandens ošimu ir neramių žuvėdrų 
klyksmu.

Taip atrodė vieta, kuri prieš šešiolika 
metų įkvėpė architektą Joern Utzon, daną. 
Atvykęs susipažinti su Operai parinkta 
vieta, sužavėtas Utzon pareiškęs: ,.Seno
vėje tokiose vietose statė šventoves“.

1959 m. Utzono projektas, konkurso ke
liu, buvo priimtas. Jis turėjo kainuoti 7 
mil. dol. ir būti pastatytas per penkeris 
metus.

Utzono projektas visiškai nutolęs nuo 
įprastų formų. Jame architektas pagavęs 
Sydnėjaus uosto charakterį: tai masyvus, 
mistiškas laivas, įrengtas į granitą, su 
baltų burių stogu. Inspiraciją savo projek
tui, kaip sako Utzonas, jis gavęs stebėda
mas gotiškus pastatus ir debesų formaciją 
virš jūros horizonto, kurių lengvutės, nuo
lat besikeičiančios formos, sukėlė laivo 
burių viziją Sydnėjaus uoste.

Utzono škicas, patiektas Operos komisi
jai, buvo debesų konstrukcijos vizija, kur 
po vienu stogu turėjo sutilpti trys salės: 
operos, koncertų ir mažojo teatro. Tai bu
vo eksperimentalinė kūryba. Projektas 
nebuvo išbaigtas; bedirbant, škico linijos 
ir struktūra buvo pakeista dėl darbo sun
kumų, medžiagos panaudojimo ir nuolat 
didėjančios kainos.

Šis sofistiškas, ultramodernus pastatas 
sukėlė daugiau problemų, negu kuris ki
tas pastatas pasaulyje. Detalių projekta
vimas pareikalavo tūkstančius valandų 
architektų, inžinierių, technikų ir kom
piuterių darbo. Svarbu buvo išlaikyti ški
co linijų ir konstrukcijos grožį, nepažei
džiant akustikos, saugumo, publikos pato
gumų ir pastato paskirties.

Kolegų nuomone, Utzonas nervingas, 
pilnas fantazijos kūrėjas, savo projektą 
pagrindė rūpestingai parinktais, realisti
niais dėsniais. Bet burės buvo didžiausia 
problema. Jos buvo, kaip sako ekspertai, 
stabdanti, matematinė painiava, kurią Ut
zonas, po ilgų tyrimų, išsprendė bandyda
mas su rutuliu, jo viršutinę dalį padalinęs 
į keturius piūvius ir juos pritaikęs pasta
to Struktūrai.

Neįprastų aifchitektūninių užstimojimų 
projektas jau nuo pat pradžios sukėlė ne
mažai argumentų, kritikos, kartumo, poli
tinio žaidimo ir darbininkų streikų.

Per keturiolika metų prie šio projekto 
dirbo 1500 statybininkų, stalių, elektrikų, 
inžinierių ir įvairių specialistų. Per visą 
laikotarpį perėjo apie 10 tūkstančių dar
bininkų. Tūkstančiai įstaigų tarnautojų 
dirbo Sydnėjuje, Anglijoje, Danijoje, USA, 
Prancūzijoje, Švedijoje ir Japonijoje. Šis 
eksperimentinis projektas pagarsėjo kaip 
Taj Mahal, ar Eifelio bokštas; jis kainavo 
100 mil. dol. Tai tarytum tarptautinė sme
genų sintezė, kaip ir tarptautinė yra nau
joji australų tauta.

Kylant problemoms, kilo projekto kai
na. Po keturių metų buvo paskelbta 25 
mil. dol., po šešių — jau 35 mil. dol. Visi 
jaudinosi, kaltino Utzoną, žinodami, kad 
jo honoraras, pagal sutartį, 5% nuo galu
tinos kainos. Kai jau stovėjo pamatų ma
syvūs blokai, nesutarimai pasiekė kulmi
nacinį punktą. Parlamentas pasidarė la
bai kritiškas. Premjeras pasikvietė užjū
rio ekspertus. Išlaidų kontrolę pasiėmė 
viešųjų darbų ministras Davis Hughes. 
Susikirtus dviem jėgom — kūrybinei ir fi
nansinei, laimėjo paskutinioji. Utzonas, 
nepakentęs kritikos ir trukdymų, raštu pa
reiškė ministrui, kad būsiąs priverstas at
sistatydinti, jei ir toliau bus jam trukdo
ma. Ministras tuo pasinaudojo ir pareiškė 
priimąs Utzono atsistatydinimą.

Utzonui apleidus Australiją, kuria jis 
buvo sužavėtas ir projektavo su šeima pa
stoviai apsigyventi Sydnėjuje, darbai su
stojo. Mūsų kaimynystėj jis buvo nusipir
kęs kelių akrų sklypą, kur norėjęs pasi
statyti ultramodernų namą. Ir tas prisidė
jo prie jo kartumo, nes savivaldybė nepa
tvirtino jo plano, dėl vietinių statybos tai
syklių neprisilailkymo.

Utzonas buvo taip užgautas ir nusivy
lęs, kad nebesirūpino, kas jo vizijos kūri
nį užbaigs; niekad nepasiteiravo,; pakvies
tas, neatvyko į Operos rūmų atidarymą.

Jam išvykus, po . ilgų svyravimų, darbą 
pasiėmė architektas Peter Hall. Pora me
tų užtruko studijuojant planus ir tolimes
nį paruošimą. Didžiausia problema ir to
liau buvo stogo burės; prie jų prisidėjo 
akustika. P. Hali, visad žavėjęsis šiuo pro
jektu, jautė profesionalinį pasididžiavimą; 
architektai, elektrikai, stogdengiai, inži
nieriai ir paprasti darbininkai dirbo taip

IV PLB Seimas
(atkelta iš 2 psl.)

New Yorko politikieriai ir Vliko žmonės, o 
Chicagos — daugiau kultūrininkai. Po il
gesnių diskusijų seimas atmetė abu sąra
šus ir priėmė nutarimą, kad abieju sąrašų 
kandidatai sutraukiami alfabeto tvarka į 
vieną sarašą ir seimas papildomai siūlo sa. 
vo kandidatus. Sudarius kandidatu sąra
šą, buvo kiekvienam kandidatui leista pa
sisakyti per vieną minutę, ką jis dabar 
veikia ir ką pasižada daryti, jei bus išrink
tas į PLB valdybą. Daugiausiai balsų gavo 
Chicagos lietuviai ir Chicaga pasidarė PLB 
sostinė.

Išrinkus PLB valdomuosius organus, nu
tarimų komisija patiekė priimti net 11 nu
tarimų. Vieni jų buvo sutrumpinti, kiti pa
taisyti. bet visi buvo priimti.

Seimo pamaldos buvo Švento Mato ka
tedroje, visai netoli nuo seimo būstinės. 
Mišias atnašavo vyskupas V. Brizgys su 10 
katalikų kunigų ir dviem evangelikais — 
kun. A Trakiu ir kun. A. Žilinsku. Pa. 
mokslus pasakė Jėzuitų Provincijolas G. 
Kijauskas, S. J., ir kun. A. Trakis, o mišių 
didžiąją maldą skaitė kun. A. Žilinskas. 
Evangelikų kunigų dalyvavimas pamal
dose, suteikė joms taip dabar vadinamą 
ekumeninį pobūdį. O „Čiurlionio“ ansamb
lis šalia didžiojo altoriaus su tautiniais rū
bais, kanklėmis ir giesmių garsais nukėlė 
IV-to seimo pamaldas į Lietuvą. Lietuvių 
seimas pirmą kartą turėjo savo pamaldas 
visai lietuviškas ir jos buvo vienas ir pats 
šviesiausias momentas visame seime.

Po pamaldų Stasys Lozoraitis jr. skaitė 
paskaitą „Tarptautinė padėtis ir Lietuvos 
laisvinimas“. Paskaita įdomi, nors vieto
mis labai dvelkė neviltimi. Jis ją turėjo 
labai sutrumpinti dėl. laiko stokos.

Atėjo laikas rinktis į Seimo užbaigimo 
vakarienę — banketą. Kaip D. B. Lietuvių 
B-nės Krašto Valdybos p-kas buvau pa
kviestas prie banketo didžiojo stalo. Sėdė
jau šalia dr. Jono Genio, kuris Helsinkyje 
suomių buvo uždarytas į kalėjimu Iš jo 
teko išgirsti jaudinančių dalykų.

Banketo programai vadovavo Juozas 
Laučka. Jo metu buvo atžymėti bendruo
menės kultūrininkai: J. A. V. krašto valdy
bos p-kas V. Volertas įteikė 1.000 dolerių 
premiją kompozitoriams J. Kačinskui ir J. 
Gaideliui už operas. Po 300 dolerių A. 
Landsbergiui už „Juoduosius laivus“, A. 
Kairiui už „Lakštutės meilę“. Lietuvių

Fondo Tarybos p-kas dr. K. Ambrozaitis 
įteikė premiją L. R. D. pirmininkui kun. L. 
Andriekui, kad perduotų rašytojui E. Cin
zui (Belgija), negalėjusiam atvykti pa
čiam, už romaną „Brolio Mykolo gatvė“. 
PLB Kultūros Tarybos p-kas dr. A. Nas- 
vytis pranešė, kad Lietuvių Fondo Mindau
go medaliai paskirti A. Mikulskiui, A. Ku
čiūnų!, G. Breichmanienei, L. Sagiui, B. 
Brazdžioniui, S. Zabarskui, J. Kapočiui, A. 
Varnui, Algiui Bielskui. Po premijų ir me
dalių įteikimo seimo dalyvius linksmai nu
teikė rašytojas Antanas Gustaitis su savo 
humoristiniais kūriniais.

Naujai išrinktos valdybos vardu inž. Bro
nius Nainys pasakė pirmą savo kalbą, iš
ryškindamas sius principus: a) Lietuvos 
laisvė, b) lietuvybė, c) lietuvių kultūros ir 
■kūrybos puoselėjimas, d) vienybė ir e) 
darbas. Buvęs PLB p-kas Stasys Barzdu- 
kas pasakė paskutinę seimo kalbą. Banke
tas buvo baigtas, sugiedant Lietuvos him
ną. Po banketo vyko šokiai iki ankstyvo 
ryto.

Būnant Chicagoje, teko dalyvauti inž. B. 
Nainio namuose sukviestoje pirmojoje Nau
jos PLB Valdybos su užjūrių kraštų atsto
vais susipažinimo vakarienėje, kurioje da
lyvavo visa naujoji PLB valdyba ir dauge
lis užjūrio atstovų. Teko plačiau išsikalbėti 
dėl būsimo bendradarbiavimo bei pareikš
ti naujai valdybai savo pageidavimus.

Be to, dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai 
surengė vakarienę Argentinos atstovams, 
kurioj ir man teko dalyvauti. Labai artimai 
susipažinau su Alto p-ku dr. K. Bobeliu, 
Vladu Adamkum, aukštu Amerikos Fede- 
ralinėje valdžioje pareigūnu, „Margučio“ 
Radijo vedėju Petru Petraičiu, „Draugo“ 
redaktorium kun. P. Garšva ir kt.

Anglijos Lietuvių klubo valdyba pakvie
tė vakarienės, kurioj dalyvavo p. Šidlaus
kas, L. Venckus ir p. Jokubka.

Lankydamas Clevelandą, dalyvavau PLB 
valdybų pasikeitimo arba pareigų perdavi
mo akte naujuose Clevelando Lietuvių Na
muose. Čia dr. A. Nasvytis įteikė Liudui 
Sagiui Mindaugo medalį, o Sagiai įteikė 
dvi dideles tautines juostas — vieną man, 
o kitą Manchesterio skyriui už gražiai su
rengtą „Grandinėlės“ koncertą.

Kaip Bendruomenės p-kui teko kalbėti 
per kelias radijo stotis.

pat pasididžiuodami. Visi sunkumai buvo 
nugalėti, darbas užbaigtas.

Bennelong Point (aborigeno vardas) iš
kyšulys užima 5į akro; pats pastatas 41 
akro. Rūmuose iš viso yra apie 900 kam
barių, pastatą aptarnauja 350 tarnautojų. 
Rūmai yra granito, stiklo, keramikos 
plokštelių ir geležies kombinacija. Stiklo 
panaudota 2 akrai; jis buvo pagamintas 
Prancūzijoje, topazo atspalvio, specialiai 
išbaigtas, kad sumažintų tviskėjimą. Oro 
reguliatoniai. elektroniniai įrengimai ir 
akustika yra aukščiausios kokybės. Ne
įprastas salių išdėstymas. Visi operų ir 
teatrų rūmai turi „sparnus“ šalutinėms 
salėms, gi Sydnėjaus Operos salių išdės
tymas yra vertikalinis, su atitinkamai iš
dėstytais įėjimais, perėjimais, išėjimais, 
priešsalėmis, barais ir terasomis, sudarant 
galimybę iš kiekvieno taško gėrėtis žavia 
uosto panorama ir didinga pastato struk
tūra. Didieji laiptai, kaip Meksikos Teoti
huacan Saulės piramidė, kyla aukštyn į 
saulę.

Rūmų struktūra atitinka Utzono viziją. 
Viduje padaryta pakeitimų, sąryšy su 
parktišku salių panaudojimu ir akustika. 
Didžiausia yra Koncertų salė su 2.700 sė
dimų vietų. Ji suplanuota graikų amfi
teatrų pavyzdžiu, kur žiūrovai gali įeiti 
laiptais iš visų pusių. Scena yra didžiulė. 
Vieną sieną užima vargonai, susidedą iš 
9.300 dūdų, kurie sukuria šventovės iliuzi
ją-

Rūmų centras yra Operos salė su 1.550 
sėdimų vietų. Sukamos scenos įrengimai 
leidžia pastatyti visas grandiozines operas. 
Scenos „Saulės uždanga“, John Coburn 
kūrinys; drąsių, galima sakyti, architek
tūrinių linijų simboliai, raudoni ir bron
ziniai atspalviai, pabrėžia Operos turtin
gumą. To paties menininko sukurta „Mė
nulio uždanga“ Dramos salei mėlynų, ža
lių ir bronzinių tonų, simbolizuoja nakties 
dramą ir misteriją. Dramos teatras turi 
350 sėdimų vietų, sukamą sceną ir puikią 
šviesos ir garsų efektų aparatūrą.

Be trijų pagrindinių, dar yra mažosios, 
specialios paskirties salės: rekordavimo — 
Skirta repeticijoms, eksperimentiniams 
pastatymams, radio ir fonografijos rekor- 
davimui; kamerinės muzikos — koncer
tams ir filmų demonstravimui; parodų sa
lė — meno parodų ruošimui. Parodų salę 
puošia 70 pėdų John Olson sieninis pa
veikslas, vaizduojantis Slessor poemą 
„Penki varpai“. („Susiliejo į vieną tamsią 
bangą,/ Naktis ir vanduo,/ Uostas paplū
do ore,/ Pietų Kryžius pakibo vandeny.“)

Televizijos aparatūra, įruošta po burių 
stogu, fojė, tarp operos ir dramos salių, 
užklydusiam į rūmus leidžia stebėti, kas 
vyksta salėse. Laisvas įėjimas į fojė ir ga
limybė stebėti meninį aktyvumą, yra mo
demiškas publikos meninis auklėjimas. 
Septyni barai ir du restoranai taip pat 
pritraukia daug klientų. Opera, drama, 
baletas, kamerinė, pop. ir džazo muzika, 
sukoncentruota viename pastate, turės pa
įvairinti ir pakelti Sydnėjaus muzikinį ir 
draminį aktyvumą.

Opera House Trust žinioje yra Operos 
rūmų veiklos ir apimties planavimas. Ša
lia meno spektaklių, rūmai bus panaudo
jami publikos meniniam auklėjimui, pa
skaitoms, seminarams, susirinkimams, 
moksliniams naujų meno formų ir metodų 
tyrimams; rengiamos konferencijos, paro
dos, net privatūs pobūviai. Opera Trust 
yra sudaręs kontraktus su veikiančiomis 
bendrovėmis: Sydney simfoniniu orkest
ru, Australijos opera, Australijos baletu, 
Old Tote Theatre Co. ir Musica Viva; pa
laikys artimus ryšius su muzikos konser
vatorija. Dramos meno institutu, dramos 
ir baleto mokyklomis. Skaičiuojama, kad 
šios apimties veiklai bus reikalinga 3į 
mil. dol. valdžios subsidija.

Sydnėjaus Operos rūmai peraugo gin
čus, neapykantą, pavydą ir kritiką. Vieni 
juos mato kaip Utzono genijaus meno ste
buklą, brangiausi (100 mil. dol.!) ir gra
žiausi pasaulio pastatą, kiti gi, kaip tam
sią pabaisą. Ir Eifelio bokštas pradžioje 
daug kam atrodė pabaisa, bet jis vis dar 
žavi pasaulį. Sydnėjaus Operos rūmai 
trauks ir žavės turistus ir meno mylėto
jus, o jų baltos burės bus kelrodžiu lai
vams, atvykstantiems iš tolimų kraštų.

LANKYSIS MASKVOJE
,.Tiesa“ praneša, kad S. Sąjungos vy

riausybės kvietimu D. Britanijos užsienio 
reikalų ministras sir Douglas-Mome gruo
džio mėnesio pradžioje lankysis Maskvoje.

Kiti,rasoic
,,Tėviškės žiburiuose“ (Nr. 44) Rasa 

Mažeikaitė aprašo savo Išgyvenimus, apsi
lankius Vilniuje.

„Man kažkodėl norisi verkti. Čia, Gedi
mino aikštėje, tikra miesto, o gal ir visos 
Lietuvos širdis. Ji plaka, virpa istorija, le
gendomis ir tautos dvasia. Visos vaikystės 
pasakos atplūsta atmintin. Kaip kiti vai
kai išaugo su princais ir miegančiom gra
žuolėm. su nykštukais ir raganomis, taip 
mes, išeivių antroji generacija, išaugome 
su Gediminu, Vytautu, su staugiančiu ge
ležiniu vilku, su žyniais, vadilom ir pago
nių dievais. Taip nuostabu, taip neįtikėti
na, kad dabar stoviu vietoje, kurioje jau
čiu visa tai kaip gyvą realybę. Pilis tikrai 
egzistuoja, Vytautas palaidotas katedros 
rūsyje, o giliai jos pamatuose neseniai 
rasta pagonių šventykla.“

„Palieku katedrą ir lipu į kalną. Slysta 
kojos ant akmenimis grįsto stataus tako, 
ir kelias atrodo ilgas. Bet vaizdas nuo pi
lies viršūnės tikrai vertas vargo. Tolumoj 
matosi nauji Vilniaus rajonai, baltuoja 
aukšti pastatai, dar toliau žaliuoja kai
mas. Bet visur aplink tęsiasi senamiestis 
—■ gelsvos sienos, raudonų čerpių stogai ir 
bažnyčios ant bažnyčių. O viską supa vin
giuojanti Neris, dar viena apsauga nuo 
priešų. Ir nėra perdaug sunku įsivaizduo
ti, kad stoviu gilioje senovėje, kad aplink 
mane šarvuoti riteriai ruošiasi kovai su 
priešu, kurį beveik matau atjojantį. Lei
džiuosi žemyn prie senos pilies griuvėsių 
sienų, čiupinėju jas, kad jų prasmė, jų di
dinga nuotaika persisunktų per mano 
pirštų galus ir keliautų su krauju į širdį.

Pakeliu gabalą plytos, noriu vežtis na
mo, bet jaučiu, kad nei Gedimino pilis, nei 
Lietuva negali būti perkelta į svetimą že
mę. Aš tikrai ją atminimuose ir širdyje 
visuomet nešiosiu, ir nors negalėjau nė 
gabalėlio pilies atsivežti Kanadon, prie

Gedimino statytų sienų griuvėsių pasiliko 
mano širdies ir sielos dalelė.“

Jeigu ši antros kartos išeivė jaunuolė 
tikrai taip išgyveno kaip aprašo, tai vi
siems jauniesiems reiktų patarti: važiuo
kite, aplankykite, pamatykite ir pamilkite 
savo tėvų gimtąjį kraštą — Lietuvą.

„Į Laisvę“ (Nr. 58) Petras Kisielius na
grinėja išeivijos misijos klausimą.

Pačią išeiviją jis taip charakterizuoja:
„Mūsų išeiviją sudaro politiniai išeiviai, 

save vadiną tremtiniais ar pabėgėliais. Jie 
apleido savo kraštą, tikėdamiesi greit į jį 
sugrįžti. Istorija tvirtina, kad kiekvienas 
karas turi 75% netikėtumų, ir mūsoji iš
eivija pakliuvo į tuos netikėtumus ir iki 
šiol jokių sąlygų grįžimui nėra, tautai at
sidūrus dviguboje okupacijoje: rasų ir ko
munizmo. Tad visai natūralu, kad mūsoji 
išeivija neatsiskyrė nuo savos tautos ir 
kad su ja tebejunta organišką vienybę.“

Apie jaunimo pareigas.
„Reiika pripažinti, kad per maža jiems 

uždedama lietuviškos darbo naštos, o ypač 
atsakomybės. Jie mums per jauni 15 metų, 
per jauni 25 metų, o taip pat per jauni 
ir 30 metų. Kol tos klaidos supratimas ir 
susipratimas mus palietė, pamatėme, kad 
tam tikra prasme yra išnykę kartų tęsti
numas ir kad mūsų jauni žmonės 30-40 
metų tarsi išnyko iš lietuviško gyvenimo. 
O dabar kaip tik būtų jų eilė imti pačią 
sunkiausią lietuviško darbo naštą.“

Apie santykius su kitataučiais.
„Nekartą tenka išgirsti, kad atvažiavu

sieji iš okupuotos Lietuvos gundomi lais
vajame pasaulyje pasilikti. Tai didžiau
sias nesusipratimas. Jei jis ar ji čia pasi
liks. Lietuva ir vėl sumažės vienu žmo
gum. Nenusikalskime sunkiąja gundymo 
nuodėme. Gi tautai atgavus laisvę, kuo 
daugiau išeivijos ir jos vaikų turėtų grįžti 
į tautos gyvenamąją vietą. Žydų jau grįžo 
apie pusantro milijono. Imkime iš istori
jos geruosius pavyzdžius ir jais sekime.“

LIETUVOJE
STRAIPSNIS APIE VYSK. BRIZGI

Istorijos mokslų kandidatas 
rinaitis komunistų partijos 
„Laikas ir įvykiai“ (Nr. 19)
ilgoką straipsnį apie

Stasys Lau-

vysk. Vincentą Briz
gi, vadindamas jį „garbinguoju broliu“. 
Iš tikrųjų tame straipsnyje beveik nieke 
neparašyta, kas jau anksčiau kur nors ne
būtų buvę spausdinta. Jame kartojami se
ni kaltinimai apie vysk. Brizgio „bendra
darbiavimą su vokiečiais ir tarnybą im
perialistams“.

APIE ŠERMENINES
Inž. B. Verkauskas „Švytury“ (Nr. 20) 

rašo apie vyriausybės nutarimą Lietuvoje 
pradėti statyti šermenines (šarvojimo vie
tas), vakarietiškai tariant, koplyčias. Iš 
pradžių jos bus pastatytos Vilniuje ir Pa
nevėžyje, o vėliau ir kituose miestuose. 
Tų šermeninių projektas tikrai įdomus.

„Vieni siūlė šermenines statyti kapinė
se, kiti — mieste, nuošalesnėse vietose, 
bet netoli magistralinių kelių ar gatvių. 
Po ilgų diskusijų buvo apginta nuomonė, 
kad šermeninė turi priminti intymias na
mų sąlygas. Priklausomai nuo miesto di
dumo, šermeninėje turi būti keli improvi
zuoti butai (be virtuvės). Čia artimiausi 
mirusiojo žmonės galės budėti, priimti 
užuojauta artimųjų ar pažįstamų, kurie 
pavieniui ar nedidelėmis grupelėmis ateis 
pagerbti mirusiojo. Paskutiniam atsisvei
kinimui šermeninės komplekse yra dides
nė salė, į kurią mirusysis, ant specialaus 
katafalko pašarvotas, bus iškilmingai at
vežamas 2-3 valandomis. Čia galės susi
rinkti daugiau žmonių; pareikšti savo pa
garbą, pastovėti garbės sargyboje. Jeigu 
kas nenorėtų ar negalėtų pasinaudoti sa
le, galės palydėti į kapines mirusįjį tie
siog iš improvizuoto buto. Nuo šermeni
nės ves nedidelis kelias paskutinei eise
nai su karstu ir gedulinga muzika iki au
tomobilių aikštelės. Iš aikštelės procesija 
važiuos į kapines, kurių didesniuose 
miestuose yra ne vienerios.“

KUNIGAI TAIKOS KONGRESE
Taikingųjų jėgų kongrese Maskvoj, kaip 

praneša ,,Gimtasis kraštas“, dalyvavo 
vyskupas L. Povilonis ir kunigų seminari
jos rektorius prof. dr. V. Butkus.

Vienas konferencijoje dalyvavęs anglų 
atstovas per BBC radiją buvo paklaustas, 
ar buvę konferencijoj užsiminta apie Lie
tuvos katalikų padėtį. Jis atsakė:

— Ne. Nebuvo pakankamai laiko. Bet 
konferencijos koridoriuose apie tai buvo 
pasikalbama...

VIS DAR LAIKOSI
F. C. I. agentūra praneša, kad „Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronika“ šiuo metu 
esąs vienintelis pogrindžio leidinys visoje 
Sovietų viešpatijoje. Neseniai Vakarus pa
siekė tos kronikos Nr. 6, kuriame rašoma, 
kad Lietuvoje žmonės persekiojami už an- 
tisovietinę veiklą. Ypačiai dėmesys esąs 
atkreiptas į jaunuosius intelektualus.

K. BINKIO SUKAKTIS
Lietuvoje paminėta 1942 m. mirusio Lie

tuvos poeto, dramaturgo ir satyriko Kazio 
Binkio sukaktis, šiais metais būtų jam su
ėję 80 metų amžiaus.

Daugeliui mūsų jis pasiliko žinomas sa
vo eiliuotais satyrinio pobūdžio kūriniais 
— poemomis, kaip „Tamošius Bekepuris“, 
„Kriaučius Motiejus“, „Jauniausia Lietu
va“ ir kt. Tas savo satyras jis pasirašinė
davo Alijošiaus slapyvardžiu.

Bradforde gyvenąs uolus lietuviškos spaudos skaitytojas ir rėmėjas, neseniai atšven
tęs 70 m. amžiaus sukaktį Jonas Žalys su žmona Marija.

GALVOSŪKIS

tymo priemonė. 7. Mokslas apie moralę. 9. 
Moteriškoji šunies giminė. 10. Bažnytinis 
piešinys. 11. Kandidatas į šventuosius.

Statmenai: 2. Moters vardas. 3. Azijos 
valstybė. 4. Švaros palaikytojas. 5. Bičių 
šeima. 8. Įsiterpusi į sausumą. 10. Lauki
nis medis, žydi baltai, bet uogos juodos.

GALVOSŪKIO NR. 14 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Istanbulas. 6. Opera. 7. In

das. 9. Oslo. 10. Ratai. 11. Savininkas.
Statmenai: 2. Nėra. 3. Amaras. 4. Mairo

nis. 5. Bolivija. 8. Dovana. 10. Ryti.
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PRANEŠIMAS
DBLS Taryba, susitarus su S-gos Vado

vybe, šaulkia Tarybos narių, j ją įeinančių 
organizacijų ir S-gos skyrių atstovų pasi
tarimą — SUVAŽIAVIMĄ gruodžio mėn. 
8 d., šeštadienį Vyties klubo namuose, 5, 
Oak Villas, Manningham, Bradford 8. Pra
džia 3 vai. p. p.

Numatoma aktualūs pranešimai, bus ke
liami ir svarstomi mums visiems rūpimi 
klausimai.

Pasitarime dalyvaus mūsų organizacijų 
centro vadovybės ir kviečiami visi atstovai.

DBLS Taryba

AUKOS TAUTOS FONDUI
L. Pogožinskas — 8,00 svarus.

SPAUDOS RĖMĖJAI
Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 

Klubo knygas, lietuviškai spaudai parem
ti aukojo:

A. Kostkevičius — 1,50 sv„ A. Majus — 
0,90 sv., L. Pogožinskas — 0,75 sv.

PALIKO SPAUSTUVĘ
Iš Nidos spaustuvės pasitraukė du tar

nautojai — Stasys Mockus ir Rimas Na- 
majuška.

Lietuvių spaustuvei šiuo metu yra rei
kalingi lietuviai spaustuvininkai . Gera 
proga jauniesiems, besidomintiems spaus
tuvininko darbu, išmokti šio amato.

Suinteresuoti prašomi kreiptis tokiu ad
resu:
Nida Press, 2 Ladbroke Gdns., W.11 2PU.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Lietuvių Namų klubas lapkričio 24 d. L. 
Namuose rengia

Rudens Balių.
Veiks /labai geras bufptaj, turtinga lote

rija. Gros Joe Daniel kapela.
Pradžia 8 vai. v. Staliukus iš anksto už

sisakyti Lietuvių Namuose. Tel. 727 2470.
įėjimas 50 p.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava“ šiais metais ruošia Lietuvių 
Namuose Naujųjų Metų sutikimą.

Smulkiau apie tai bus pranešta vėliau.

NOTTINQHAMAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 1 d. 6.30 vai. (šeštadienį) uk
rainiečių klubo patalpose ruošiamas 

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programa: kun. A. Gerybos paskaita, 

įdomi vietinių pajėgų > atliekama meninė 
dalis, loterija, šokiai. Veiks baras.

Kviečiami visi vietos ir apylinkės lietu
viai su draugais minėjime dalyvauti.

DBLS Skyriaus Valdyba

KONCERTAS
Lapkričio 25 d. 5.30 vai. sekmadienį uk

rainiečių salėje, 30 Bentinck Rd. rengia
mas koncertas, Pavergtųjų Tautų Komite
to Nottinghame 10 m. įsisteigimui paminė
ti. Pavergtų tautų vardu kalbės kun. A. 
Geryba, Parlamento narys Mr. Williams 
Whitlock dr kiti. Be to, bus pasiųsta peti
cija Anglijos Ministeriui Pirmininkui.

Koncertą ruošia komitete dalyvaujan
čių tautų grupės. Kviečiama lietuvius 
skaitlingai dalyvauti.

Komitetas

MANCHESTERIS
YPATINGOS DIENOS

Šių metų lapkričio 10-11 dienomis teko 
dalyvauti dviejų svarbių įvykių paminėji
me Manchesteryje.

Lapkričio dešimtoji Manchesterio ir 
Rochdalės lietuviams buvo jų DBLS sky
rių 25 metų veiklos sukaktis. Tai gražus tų 
dviejų skyrių ir kolonijų glaudaus bendra
darbiavimo ir sugyvenimo vaisius, jų pa
siektų laimėjimų apvainikavimas. Visų 
dalyvių veiduose matėsi pasididžiavimas 
ir džiaugsmas, prisimenant tuos laikus, 
tuos ilgus lietuviško darbo metus, kada 
visi stengėmės Stipriau įsikurti ir prisitai
kyti prie vietinių gyvenimo sąlygų.

Rochdalės ir. Manchesterio lietuviai sa
vo uždavinius puikiai atliko, ir, esu tikras, 
kad sėkmingai veiks toliau. Garbė tebūnie 
visiems nariams ir jų vadovams.

Kiek lapkričio 10-oji buvo mūsų šeimy
niškojo gyvenimo sukakties paminėjimas, 
tiek 11-toji buvo lietuviško solidarumo pa
demonstravimas Anglijos ir kitų tautybių 
žmonėms, dalyvaujant žuvusių karių pa
gerbimo eisenoje ir iškilmėse miesto cen
tre prie paminklo.

Procesiją vedė miesto burmistras — The 
Mayor, councillor J. Burrows. Toliau sekė 
British Legion nariai, kariai veteranai ir 
mūsų lietuvių visuomenė su ramovėnais 
priešaky. Tai buvo garbingas momentas, 
matant savo vėliavą laisvai plevėsuojančią 
tarp kitų. Iš rimtų mūsų karių veidų buvo 
lengva atspėti jų mintis, kurios buvo kar
tu su žuvusiais draugais, su kritusiais ir 
nukankintais lietuviais tėvynėje ir kitur.

Mano rankoje vainikas, skirtas tų karių 
prisiminimui, darėsi kaip ir širdis, vis 
sunkesnė. Bet kojos, atrodė, žygiuotų vis 
tolyn ir tolyn į praeities laikus. Tokiais 
momentais žmonės suartėja, susilygina, jie 
visi nori pagerbti tuos, kurie žuvo ir ken
tėjo. kad mes gyventume.

Štai ir paminklas. Sakomos kalbos, 
skamba trimitai, dedami vainikai... Man, 
kaip svečiui, buvo leista padėti lietuvių 
vainiką. Tai buvo didelė ganbė, didelis per
gyvenimas, kurio niekad neužmiršiu. Ne
užmiršiu ir manchesteriečių bei rochdalie- 
čių lietuviškojo pasiaukojimo. Garbė ra- 
movėnams ir jų vadams, bet didžiausia 
garbė tiems, kurie žuvo šio mūsų gyveni
mo sūkuriuose.

Jaras Alkis

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HALIFAXE — lapkričio 25 d., 1 vai., Pel

ion bažn.
MANCHESTER — lapkričio 25 d., 11 vai.
LEIGH — gruodžio 2 d., 5 vai.
COVENTRYJE — lapkričio 25 d., 12.45 

vai., St. Elizabeth.
LEAMINGTONE SPA — lapkričio 25 d..

14.45 vai., St. Peter's, Dormer Place.
NOTTINGHAME — lapkričio 25 d„ 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — gruodžio 2 d..

11.30 vai., Sacred Heart, Tunstall.
NOTTINGHAME — gruodžio 2 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
l LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

VOKIETIJA

Mokyt. Fr. Skėrys
EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Liuteronų pasaulinės tarnybos vyr. vo

kiečių komitetas kiekvienais metais Vaka
rų Vokietijoje ruošia Liuteronų Bažnyčių 
tremtyje kunigų ir darbuotojų teologinio 
pasiruošimo suvažiavimus, šiemet suva
žiavimas vyko nuo spalio mėn. 15 ligi 19 
dienos „Auf dem Hesselberg“ Bavarijoje, 
Evangelikų liuteronų aukštesniojoj mo
kykloj. Suvažiavimui ir šiais metais vado
vavo ilgametis liuteronų pasaulinės tar
nybos vokiečių vyr. komiteto įgaliotinis,

nimą pritraukti prie Bažnyčios ir visą 
krikščionišką darbą koordinuoti su seni
mu.

3. Socialinė atsakomybė ir asmeniškas 
liudijimas. Referatą skaitė socialinis di
rektorius dr. Guth iš Nuembergo ir kuni
gas Juozas Urdzė iš Bad Godesbergo. Pir
mas referentas kalbėjo daugiau apie so
cialinę atsakomybę visuomenės atžvilgiu, 
o antrasis apie asmenišką liudijimą, pa
grįstą Biblija. Popiečiais atskirų Bažnyčių 
atstovai tarėsi savo reikalais ir nustatinė
jo ateities gaires.

Vieną vakarą direktorius dr. Wiegel nu
švietė evangelikų liuteronų aukštesniosios 
liaudies mokyklos įsikūrimą, jų didelius 
darbus jaunimui ir ateities perspektyvas. 
Tenai vyksta visokie seminarai suaugu
siems, ūkininkams ir ūkininkėms, Bažny-

A. A. E. KUDLIENĖ

Anglijos lietuviams gerai žinomas ir 
pažįstamas Kazimieras Kudla prane
šė iš Baltimorės, kad spalio 13 d. pa
simirė jo mylima žmona Emilija Kud- 
lieriė.
E. ir K. Kudlos yra 8 metus išgyvenę 
Nottinghame, ir hjiyo labai aktyviai 
įsitraukę į lietuviškąją visuomeninę 
veiklą. Kudlos vardas anuo metu buvo 
gerai žinomas ne tik Nottinghame, bet 
visose kitose lietuvių kolonijose bei 
lietuviškoje spaudoje. Būdami nepa
prastai veiklūs ir vaišingi, jie turėjo 
daug draugų, nuoširdžiai apgailesta
vusių jų išvykimą.
Kazimieras Kudla, pranešdamas apie 
savo žmonos mirtį, prašo draugus ir 
pažįstamus ją prisiminti savo maldo
se.
Jo adresas yra —
216 S. Augusta Ave., Baltimore Md. 
21229. USA.

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“, 

1948 m. lapkričio 18 d.

Suvažiavimo dalyviai (iš kairės į dešinę): 
vicesenjoras kunigas Juozas Urdzė iš Bad 
Godesbergo, reikalų vedėjas ir buhalteris 
Fr. šllenteris iš Bremeno, garbės senjoras 
kunigas Adomas Gelžinis iš Braunschwei- 
go, kunigo žmona Marija Kilienė iš Sin- 
dringen, senjoras kunigas A. Keleris iš 
Bremeno. Kurtas Klumbys iš Hamburgo,

Bažnyčios tarėjas kunigas dr. Ernst Eber
hard iš štuttgarto, kuris jau daugiau kaip 
14 metų rūpinasi liuteronų Bažnyčiomis 
išeivijoje. Dalyvavo apie 50 estų, latvių, 
lietuvių, lenkų ir vengrų liuteronų kuni
gų ir Bažnyčios darbuotojų. Lietuvių gru
pę sudarė kunigai senjoras A. Keleris iš 
Bremeno, garbės senjoras A. Gelžinis iš 
Braunschweigo, vicesenjoras Juozas Urr 
dzė iš Bad Godesbergo ir Mikas Klumbys 
iš Barntrup, bei Bažnyčios darbuotojai — 
Fr. Šlenteris iš Bremeno, Kurtas Klumbys 
iš Hamburgo, Marija Kilienė iš Sindrin- 
gen ir mokyt. Fr. Skėrys iš Mannheimo.

Atidarymo pamaldose kunigas dr. Eber
hard prisiminė ir pagerbė šiais metais mi
rusius tris evangelikus liuteronus kuni
gus išeivijoje, būtent: vengrų kunigą ir 
buvusį vengrų gimnazijos evangelikų ti
kybos dėstytoją Boršickį, lietuvį kunigą 
Julių Stanaitį ir latvių kunigą Pipę. Tai 
labai skaudūs ir visiškai netikėti įvykiai 
evangelikų liuteronų Bažnyčioms išeivijo
je. Kas užims jų vietas, nes prieauglio 
kaip ir nebėra?

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos. Jas laikė evangelikų liuteronų 
aukštesniosios liaudies mokyklos kunigai, 
direktorius Bažnyčios tarėjas dr Wiegel ir 
Walther.

Po pusryčių buvo nagrinėjama Biblija. 
Pirmą dieną šiam darbui vadovavo kuni
gas Paulis Urdzė iš Oldenburgo. Antrą 
dieną kalbėjo kunigas vengras Kotsch 
ir trečią — Pasaulio liuteronų sąjungos 
generalinis sekretorius Vakarų Vokietijai 
kunigas Fischermann iš Erlangeno. Ben
dra šių metų suvažiavimo tema buvo: 
„Tiltų statymas tarp žmonių“. „Mano 
dvasia turi tarp jūsų pasilikti, sako Ponas 
Dievas Zebaotas. Nesibijokite“. (1973 me
tų lozungas iš Aggai 2,5).

Po kasdieninio Biblijos nagrinėjimo 
skaitytos šios paskaitos.

1. Parapijos išeivijoje tarp geto (užsi
darymo) ir nutautėjimo. Buvo du refera
tai. Pirmą skaitė direktorius kunigas von 
Aderkas iš Bremeno (Latvijos vokietis), 
antrąjį — kun. Gemes iš štuttgarto (ven
gras). Abu nušvietė temą iš latvių ir ven
grų Bažnyčių perspektyvų.

2. Bažnyčia tarp jaunimo ir senimo. Ta 
tema kalbėjo du referentai: latvis diplo
muotas psichologas Beržins jun. ir kuni
gas Walther iš Hesselbergo. Abu referen
tai susirūpinę, kad šių laikų jaunimas to
linasi nuo Bažnyčios. Būtinai reikia jau

Pasaulio Liuteronų Sąjungos generalinis 
sekretorius Vakarų Vokietijai kunigas Wal
ter Hirschmann iš Erlangeno, pirmą kartą 
tokiame suvažiavime dalyvavęs kunigas 
Mikas Klumbys iš Barntrup ir Vasario 16 
gimnazijos mokytojas Fr. Skėrys iš Mann- 
heimo.

Fr. Skėrio nuotrauka

čių suvažiavimai, poilsio dienos tėvams, 
namų ruošos ir ūkininkavimo kursai jau
nimui, ir .pučiamųjų instrumentų groji
mas ir t. t.

Du vakarus vyko dalyvaujančių Bažny
čių pranešimai. Mūsų senjoras kunigas A. 
Keleris iš Bremeno painformavo apie lie
tuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios 
veiklą Vakarų Vokietijoje ir mokyt. Skė
rys parodė skaidrių iš mūsų Bažnyčios ir 
Vasario 16 gimnazijos gyvenimo.

Mirus kunigui Juliui Stanaičiui, jo pa
reigas laikinai perėmė vicesenjoras kuni
gas Juozas Urdzė iš Bad Godesbergo. Jis 
jau du kartus lankėsi Pietų Vokietijoje ir 
pamaldas su šventa Vakariene atlaikė

Štuttgarte, Backnange, Aalene ir Pforz- 
heime. Žada lankyti ir kitas vietoves, ku
rias aptarnavo kunigas Stanaitis. Dides
nio masto religiniai suvažiavimai įvyko 
Bad Godesberge, Annabergo pilyje, Pa- 
baltiečių krikščionių studentų name. Tam 
namui jau ilgus metus vadovauja mūsų 
vicesenjoras kunigas Juozas Urdzė. Ten 
įvyko balandžio mėn. pabaigoje ir gegužės 
mėn. pradžioje lietuvių jaunimo suvažia
vimas, motinų poilsio dienos, Pabaltijo 
kraštų jaunimo ir vien lietuvių evangeli
kų liuteronų kunigų ir darbuotojų suva
žiavimai. Chicagoje leidžiamas ir Kana
doje spausdinamas evangelikų, liuteronlų 
laikraštis „Svečias“, 40 puslapių, pasiro
do keturis kartus į metus.

Vyriausias bažnyčių' tarėjas ir apskri
ties dekanas iš Ansbacho kunigas iReger 
perdavė nuoširdžiausių sveikinimų ir lin
kėjimų visiems suvažiavimo dalyviams iš 
Bavarijos evangelikų liuteronų Bažnyčios 
ir jos vyskupo.

Paskutinės dienos vakare atsisveikini
mo pamaldas su Šventa Vakariene prave
dė vengrų kunigas Kotsch.

I
LUEBECKO LIETUVIAI PAGERBĖ 

MIRUSIUS
Vėlinių dienos išvakarėse susirinko gan 

skaitlingas būrelis mūsų tautiečių į Lue- 
becko Vorwerker kapines prie bendro lie
tuvių paminklo. Čia nuo pat ryto ja<u dar
bavosi Vida — Marija Berentaitė — Kli- 
maitienė. Ji kruopščiai ir meniškai sutvar
kė pamięklo aikštelę, apdengė gražiomis 
eglių šakelėmis ir iš baltų samanėlių pa
darė religiniais motyvais ornamentus. 
Puikiau ir skoningiau nė menininkas ne
būtų galėjęs atlikti. Aikštelės kraštais bu
vo uždegtos žvakelės. Vakaras kaip tik pa
sitaikė tylus ir ramus. Toje ramioje vaka
ro tyloje mirusiųjų pagerbimas atrodė dar 
gražiau ir mistiškiau.

Prie paminklo buvo sukalbėta malda ir 
tylos minute prisiminti visi mirusieji.

Daugelis kalbėjo, kad šio paminklo aikš
telė dar niekada taip gražiai ir meniškai 
nebuvo sutvarkyta ir papuošta, kaip šį 
kartą. O tai padarė tik vienas žmogus. Kli. 
marčiai dar nėra seni Luebecko gyvento
jai, o gerų ir vertingų darbų yra jau pa
darę ne vieną.

Ypatinga Luebecko lietuvių padėka pri
klauso Vidai-Marijai Klimaitienei už jos 
didį ir rūpestingą darbą.

J. Pyragas

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„I parlekiantį gandrą žiūrėjo ir Riauška, 
kurio lizdas buvo aukščiausioje kaimo lie
pos viršūnėje“.

(Iš neparuoštų rankraščių)

„Piliečiai, kuriems bėga per siūles, pra
šomi skubiai pranešti technikui. Vėliau 
pretenzijos nebus priimamos“.

(Iš skelbimo naujajame mikrorajone)

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau.

Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas 
kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1973.

3 *4 jardų puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai storos 
crimplene medžiagos moteriškam kostiumėliui arba moteriškam paltui, 
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuskutė, vyriškas arba moteriškas 
labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės 
skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 
jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, 
1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis £50.00

Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą.
Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:

3*4 jardų labai geros angliškos kostiuminės medžiagos £15.00
1 jardas storos su ornamentais crimplene medžiagos £2.25
1 jardas crimplene medžiagos suknelėms £2.00
Nailoninis kailis moteriškam paltui £11.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £18.00
Vilnonė medžiaga žieminiam paltui £12.00
Vilnonė gėlėta skarelė £2.75
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių baltinių £3.25
Perukai, įvairių spalvų £10.00
Nailoniniai marškiniai £3.25
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai £6.50

— Lietuviškoji kolonija pasiuntė sveiki
nimus princesei Elzbietai ir Edinborough 
kunigaikščiui sosto įpėdinio princo Char
les gimimo proga. Kūdikis gimė lapkričio 
14 d. Tuo metu princesė Elzbieta dar ne
buvo Anglijos karalienė.

— 1944-47 m. iš Lietuvos deportuota 
120.000 žmonių. Partizaninėse kovose žu
vo 25.000 vyrų ir į Lenkiją išsikraustė 
apie 140.000. Žydų Lietuvos miestuose po 
karo atsiradę 14.000.

— K. Plaučiūnas siūlo visiems lietu
viams prisiųsti DBLS-gai savo vardus ir 
adresus.

— I.ondone suruoštas Anglijoj gyve
nančių rašytojų vakaras. Dalyvavo arba 
savo kūrybos prisiuntė 7 rašytojai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
IŠKILMINGA SUEIGA

Šių metų gruodžio 1 dieną Anglijos Ra
jono Vadija ruošia Lietuvos Skautybės 55- 
jų Jubiliejinių Metų užbaigimo Sueigą ir 
Rajono Vadovų posėdį Londone.

Posėdis įvyks Londono Lietuvių Sociali
nio ir Sporto Klubo salėje, Victoria Park 
Rd. 1 vai. po pietų.

Iškilmingos sueigos pradžia 6 vai. po pie
tų toje pačioje salėje. Visų organizacijų at
stovai, skautų vadovai ir lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atsilankyti ir bendrai 
atžymėti šį svarbų įvykį.

Rajono Vadovybė

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus už tokias prekes, kurių 
negalima iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.Telef. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, admistruojame nuosavybes, persiunčiame paliki
mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

————— a
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