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Pavasario liepsnos
Gegužės mėnuo Lietuvoje visada buvo 

persisunkęs naujos gyvybės, meilės ir reli
gijos mistika. Prasikalęs pirmasis javo die
gas džiugino ūkininko akį, pirmosios mėly
nos žibutės puošė gegužinių pamaldų alto
rius, kvepiantys alyvų žiedai svaigino karš
tas jaunelių širdis.- „Pavasaris! Nuo jo jau
natviškų žingsnių aidėjimo, saulėtos, žie
dais vainikuotos šypsenos, kiekvienam 
karščiau įkaista kraujas, smarkiau ima 
plakti širdis krūtinėje, atgyja beužsnūstan- 
ti svajonė ir viltys, sužadintos atjaunėju
sios vaizduotės, be kurios neįmanoma jokia 
kūryba“ (J. Avyžius).

Romas Kalanta

Gal todėl ir lietuvio jaunuolio Romo Ka
lantos meilė pačiame gegužės viduryje pra
siveržė tokia herojiška auka, kurios lieps
nos blykstelėjo visame pasaulyje. Jis atsi
stoja šalia čeko Palacho, toli pralenkda
mas mus visus, kurie tėvynę mylime dau
giau žodžiais, negu darbais.

Ką davė Lietuvai ir lietuviams Kalantos 
auka? Ar buvo ji reikalinga?

Tiems, kurie ją abejingai stebėjo iš tolo, 
toji auka atrodė per didelė, ir todėl nerei
kalinga. Tie, kurie tėvynėje naujosios dva
sios prigirdyti ir prie sotaus valdžios sta
lo susėdę, primygtinai tikina, kad Kalan
tos auka Lietuvai buvo žalinga, kad ji už- 
pykdė didįjį brolį, -kuris atsiliepė nauja 
priespauda ir persekiojimais. Ir tik tiems, 
kurie žino, kad laisvės liepsnos turi būti 
kraujo aukomis gaivinamos, kad tėvynės 
meilė pranoksta net tėvų meilę — tiems 
Kalantos auka turi prasmę. Romas Kalan
ta ne tik priminė pasauliui Lietuvos padė
tį, jis išpirko ir mūsų visų kaltes. Jis savo 
gyvybe užmokėjo už tuos, kurie, davę šven
tą priesaiką ginti tėvynę ir, esant reikalui, 
už ją mirti, tyliai ją apleido. O dabar, pa
gyrimo ir užuojautos pasaulyje nesusilau
kę, nesibaigiančiomis tiradomis įrodinėja- 
me, kad buvome teisingieji bėgliai. Romas 
Kalanta nebuvo už mus galingesnis, bet 
savo kūno liepsnomis jis atgaivino mūsų 
beužsnūstančią svajonę ir viltis.

Lietuvoje bandoma įtikinti, kad Romas 
Kalanta susidegino ne tėvynės meilės, o li
guisto religinio fanatizmo įtakoje. Kodėl?

Tikėjimas ir tautinis susipratimas yra 
sunkiai suderinami su iš svetur atneštu in
ternacionalizmu. Laisvė yra atimta jėga, 
bet tikėjimas, paslėptas žmonių širdyse, 
nesiduoda jėga išplėšiamas. Todėl reikia 
surasti atpirkimo ožių, „fanatikų“, kad bū
tų galima sustiprinti tikėjimo persekioji
mą. Tomis pačiomis kaltėmis apkaltinti ir 
Solženicinas, ir Paninas, ir ortodoksų baž
nyčios atstovai, nes jie reikalauja ne vien 
tik politinės, bet ir tikėjimo laisvės. Gali
ma būtų abejoti, ar Kalanta būtų ryžęsis 
savo žygiui, neturėdamas širdyje gilaus 
tikėjimo, bet taip pat reiktų abejoti jo au
kos prasmingumu vien dėl tikėjimo, kuris 
lietuvių širdyse tebėra toks gyvas, kai tė
vynės laisvė jau seniai sutrypta.

Kalantos aukos prasmė šiapus ir anapus 
gal dar ilgai bus diskutuojama. Bet jo žy
gis, užmokėtas gyvybe, iškėlė Lietuvos 
vardą ne mažiau, kaip visų išeivių pastan
gos sudėjus į krūvą. To žygio reikšmę atei
ties kartoms ir pasauliui gražiai nusakė 
poetas K. Bradūnas šiais žodžiais:

Degančiom rankom jum dalinu 
Kiekvienam po žariją.
Nebijokit ištiesti delnų — 
Tegu žaizda neužgija.

Gruzdančiom lūpom ir tau
Tariu karštyje tirpstantį sakinį, 
Kad -anglėj ančiais vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį.

Ir nesudega čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka — 
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka.

J. Peikia

Londonas, 1974 m. gegužės 7 d.

SPINOLA — PORTUGALIJOS VADAS
Generolas Antonio de Spinola yra ka

rys — asketas. Jis visiškai negeria, nerūko 
ir nemėgsta jokių patogumų. Vadovauda
mas kariuomenei Portugalijos Gvinėjoje, 
jis pagarsėjo legendariniais žygiais, visiš
kai nepaisydamas pavojaus gyvybei. Ne
žiūrint nežmoniško klimato ir inkstų ligos, 
jis visada buvo pirmas džiunglių kovose ir 
rodė kareiviams drąsumo pavyzdį.

Generolas Spinola yra patriotas, pasiry
žęs bet kuriam žygiui tėvynės labui. Nors 
ir ne politikas, jis atsistojo prie valstybės 
vairo, nes to reikalavo krašto interesai. Jis 
nėra linkęs išsižadėti Afrikos kolonijų, 
kaip daugelis mano. Jis tik nori įvesti jose 
tvarką ir politinį pastovumą, suteikdamas 
kolonijoms tam tikras autonomines teises. 
Ar kolonijų vadai, kurie yra pasiryžę gau
ti visišką nepriklausomybę, bus tuo paten
kinti — parodys ateitis.

APSIRIKO
Balandžio 23 d. komunistų „Morning 

Star“ įsidėjo vedamąjį, pavadintą „Su
drausminti policininkus“. Jame sakoma, 
kad policija piktnaudoja jai kapitalistinės 
valstybės ir darbdavių suteiktą galią prieš
prof, sąjungas, juodukus, socialistus ir ko
munistus.

Britų spaudoje pasirodė nustebę balsai: 
nejaugi britų policija turėtų sekti KGB ir 
elgtis, kaip jie elgiasi?

INFORMACIJA IŠ KITUR
Sov. Sąjungos gyventojai nieko nežino

jo apie senatoriaus Kennedy n esusiprati- 
mą Maskvos universitete, kol neišgirdo 
BBC pranešimus. Sovietų spauda įvykį nu
tylėjo. Korespondentai iš Maskvos prane
ša, kad palyginti menkas incidentas, nuty
lėtas krašte, bet atėjęs iš kitur, virto svar
biu įvykiu.

Paskutinė E. Kennedy lankymosi vieta 
buvo Leningradas. Čia jis juokavo su dar
bininkais, ragavo vodką ir apžiūrėjo žy
mesnes vietas. Karių kapuose padėjo gė
lių puokštę, persižegnojo ir pasimeldė.

PERVERSMO PRIEŽASTYS
Pagrindinė Portugalijos vyriausybės nu

vertimo priežastis buvo nusibodęs ir daug 
kaštuojantis karas su sukilėliais portugalų 
valdžioje esančiuose Afrikos kraštuose — 
Angoloje, Mozambike ir Portugalų Gvinė
joje. šis karas pareikalaudavo iki šiol apie 
40% visų valstybės išlaidų. Dėl jo kilo ne
susipratimai su Vatikanu ir Portugalijos 
dvasiškijos tarpe.

Sukilimui prieš Caetano vyriausybę pra
džią davė gen. Spinolos knyga, kurioje jis 
įrodinėjo, kad karas Afrikoje turi būti pa
keistas politiniu susitarimu. Dėl to jis bu
vo atleistas iš pareigų kartu su generalinio 
štabo viršininku gen. Costa Gomez.

Kokios bus šio perversmo pasekmės Af
rikoje, dar sunku pasakyti. Tačiau daugelis 
politikų pranašauja, kad artėja laikas, kai 
Afriką valdys afrikiečiai.

SEN. KENNEDY SUSITIKO ŽYDUS
Dalyvaujant KGB agentui, mokslininko 

dr. A. Lemerio bute Maskvoje senatorius 
E. Kennedy susitiko su žydų delegacija, 
žydai atmetė valdžios pareiškimą, kad tik 
tiems neleidžiama emigruoti, kurie žino ko
kias nors valstybės saugumo paslaptis. Jie 
taip pat prašė senatorių paveikti Sovietų 
vyriausybę, kad emigracijai nebūtų suda
rytos ribotos žmonių kvotos, bet kiekvie
nas galėtų laisvai emigruoti, kur kam pa
tinka.

Sen. E. Kennedy dar kartą patvirtino, 
kad jis remia kito senatoriaus H. Jacksono 
įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siū
loma neteikti sovietams prekybos lengva
tų, kol emigracijos reikalas nebus sutvar
kytas.

TEISĖTAS ŽUDYMAS
Balandžio 28 d. Londono gatvėse de

monstravo daugiau kaip 50,000 žmonių, 
reikalaujančių atšaukti abortų įstatymą, 
išleistą prieš 7 metus.

Kiekvienas demonstrantas, jų tarpe dau
gybė slaugių, vienuolių, gydytojų, metė į 
specialiai paruoštas pintines popierines gė
les, simbolizuojančias nekaltai nužudytus 
kūdikius. Demonstrantai atžygiavo prie 
ministerio pirmininko būstinės (10, Dow
ning Street) ir įteikė protestą. Taip pat 
buvo atgabenti trys baltų gėlių vainikai iš 
trijų D. Britanijos dalių — Anglijos, Ško
tijos ir Valijos.

Hyde Parke kalbėjusi gydytoja M. White 
pareiškė, kad D. Britanijoje aborto keliu

nužudoma kasdien po 10 kūdikių, kurių 
motinos nėra sulaukusios 16 metų.

Nuo abortų įstatymo išleidimo (1967 m.) 
krašte padaryta apie 600,000 oficialių abor
tų. šis skaičius kasdien didėja, ir praėju
siais metais pasiekė 170,000.

Apie 3.500 abortus pasidariusių mergai
čių neturėjo 16 metų amžiaus. O 15-24 me
tų amžiaus grupėje neištekėjusios motinos 
turėjo daugiau abortų, negu pagimdė gyvų 
kūdikių.

KENNEDY — „PROVOKATORIUS“
Senatorius Kennedy, kalbėdamas Mask

vos universitete užsiminė, kad Amerikoje 
jis dažnai klausiąs studentų, ką jie mano 
apie privalomą karo tarnybą ir išlaidas ap
siginklavimui. Todėl jis ir čia pakllausė 
studentų nuomonės, ar Sov. Sąjunga turė
tų didinti ar mažinti karo biudžetą. Vienas- 
profesorius senatorių už tai pavadino pro
vokatorium, bet jo pasisakymas nebuvo iš
verstas. Pradėjus kalbėti apie JAV-Sov. Są
jungos prekybos derybas, vertėjas prane
šė, kad senatorius Kennedy nesijaučiąs ge
rai ir turįs išvykti. Nors jis ir tvirtino esąs 
sveikas, bet diskusijos vistiek buvo nu
trauktos.

Įėjimas į senatoriaus paskaitą buvo skel-
biamas laisvas, bet vienas anglas profeso
rius, dirbąs Maskvos universitete, sakosi 
nebuvęs įleistas.

KOMUNISTAI APIE DARBIEČIUS
D. Britanijos komunistų partijos gen. 

sekretorius John Gollan kovo 9 d. apie dar- 
biečių vyriausybės politiką šitaip pasisakė:

„Pagrindiniai dalykai, pvz., infliacija, 
Europos Bendruomenė, visiškai neišryški
no klasių skirtumo ir nieko nesiskiria nuo 
konservatorių politikos. Suvalstybinimas 
pasiliko nešvarus žodis; ekonominė krizė 
sprendžiama kapitalistinėmis priemonėmis, 
socializmas visiškai neminimas.“

Toliau jis pabrėžė, kad D. Britanija turi 
tuojau pat išstoti iš E. Bendruomenės, ati
traukti kariuomenę iš šiaur. Airijos ir pa
leisti visus internuotus ar įkalintus š. Ai
rijos kovotojus.

Trockistų revoliucionierių partija reika
lauja greitai sušaukti Darbo partijos spe
cialią konferenciją, politinei ir ekonominei 
krizei apsvarstyti.

O maoistai savo leidinyje „Struggle“ 
(Kova) tiesiog pareiškė: „Konservatorių, 
liberalų ir darbiečių partijos vienodai tar
nauja valdančiajai klasei, o jų sudarytos 
vyriausybės yra Britanijos darbo žmonių 
priešai.“
IŠEIS CHRUŠČIOVO ANTROJI KNYGA

„Time“ leidykla Columbijos universite
tui New Yorke perdavė Nikitos Chruščiovo 
įkalbėtas juosteles, viso 180 valandų ilgio. 
Pusė jų jrekordaivimų 1970 m. išėjo atski
ra knyga „Chruščiovo atsiminimai“. Kita 
pusė išeis dar šiais metais. Knygoje bus 
pridėtas ir dar vienas priedas: Chruščiovo 
testamentas.

Dėl įkalbėjimo autentiškumo buvo daug 
ginčų, bet ekspertai, sulyginę Chruščiovo 
užrekordavimus Jaungtinėse Tautose 1959 
m., prieina išvados, kad dėl tikrumo abe
joti netenka. Yra žinoma, kad Nikita atsi
minimus padiktavo savo „dačoje“ Petrovo- 
Dalnyje, Maskvos priemiesty.

Busimajam tome Nikita dar atviriau kal
ba apie kitus savo kolegas Kremliuje ir la
biau juos puola. Jis atsiliepia ir apie Ame
rikos prezidentus, su kuriais teko susitikti 
— Eisenhoweri, Kennedį, Johnsoną. Duoda 
ir savo versiją garsių „virtuvės debatų“ su 
viceprezidentu Richardu Nixonu Maskvos 
parodoje 1959 m.

„Dr.“
ĮSAKYMAS NUSIGINKLUOTI

Varšuvos pakto atstovų, kurių tarpe bu
vo Brežnevas ir Grečko, konferencijos ko
munikatas yra gana aiškus ir griežtas: jei
gu Vakarai nenusiginkluoja,- tai Rytų pa
jėgos ir toliau stiprinamos. Komunikatas 
siūlo visiškai panaikinti Nato, o tada būtų 
ir Varšuvos paktas panaikintas.

Visiškai nieko neminima apie Vienos nu
siginklavimo derybų atnaujinimą, apie bri
tų karo biudžeto apkarpymą ar Nato pajė
gų disproporciją. Lygiai taip pat nemini
ma apie Sovietų kariuomenės atitraukimą 
iš Rytų Europos. Toji kariuomenė ir suda
ro Varšuvos pakto pagrindines pajėgas, 
kurios, Nato kariuomenę atitraukus, palik
tų nepasikeitusios.

Šiuo metu Varšuvos Pakto valstybės tu
ri dvigubai daugiau divizijų, trigubai dau
giau tankų, žymiai daugiau lėktuvų ir be
veik trigubai povandeninių laivų.

Tai tau ir detentė!

Laisvės viltis
BRAŽINSKŲ ADVOKATŲ PAREIŠKIMAS

1974 m. vasario 20 d. Turkijos parlamen
tinis amnestijos komitetas paskelbė (Dr. 
“Milliyet‘7‘74. II. 20, psl. 6/oficiozinis 
dienraštis) generalinės amnestijos projek
tą, kuriame buvo įterptas precedento netu
rįs, užsieniečiams kaliniams (taigi ir 
mums) labai nepalankus punktas, faktinai 
išjungiąs bet kokią amnestavimo viltį ir 
sudaręs rimtų problemų bei pavojų.

Mes ir advokatas Arif Gavdaras tuojau 
sujudome, pasiryžome daryti viską to ne
lemto punkto išjungimui. Skubiai buvo pa
ruoštas ir spaustuvėje atspausdintas atitin
kamas pareiškimas, kuris buvo tučtuojau 
išsiuntinėtas visiems Turkijos parlamenta
rams, žymiems valstybininkams teisinin
kams, ir štai tos veiklos rezultatas — "Mil
liyet“ (1974. II. 24) pirmame puslapyje pa
skelbtas pranešimas, -kad komisija pakeitė 
savo nuomonę užsieniečių kalinių klausi
mu. Nelemtas punktas išjungtas! Kas dar 
kartą įrodo, kad Turkijos parlamento pat
riotai supranta mūsų politinius motyvus 
ir Lietuvos laisvės kovą. 1974 m. kovo 2 d. 
Turkijos parlamento teisinės komisijos 
atstovai su adv. A. Gavdaru aplankė mus 
kalėjime. Turėjome nuoširdų ilgą pasikal
bėjimą. Mes išdėstėme rusų komunistų 
vykdomą terorą, genocidą Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Bailtgudijoje, Ukrainoje, 
Turkestane ir kitose okupuotose šalyse bei 
ryžtingą pavergtų tautų pogrindžio kovą 
prieš okupantą — rusišką socialimperializ- 
mą, kuriam prieš pastatomas pavergtų dar
bo žmonių ir tautų demosolidarizmas. De- 
mosolidaristinis sąjūdis nenugalimas, jis 
laimės! Turkų parlamento atstovai mus 
gerai suprato ir pareiškė savo solidarumą 
bolševikų pavergtų tautų laisvės kovai. Jie 
mums įteikė dovanų. Mes nuo savęs įteikė
me parlamentarams dvi knygas apie Lietu

SeptŲ^ios DIENOS
— Sir Albert Beit (Airija), milijonierius 

ir filantropistas, pareiškė, kad jis nemokės 
jokio išperkamojo mokesčio už paveikslus, 
pagrobtus iš jo namų. Paveikslų vertė — 
apie 8 milijonai svarų.

— Pabrangus šunų maistui, Anglijos 
miestuose atsirado daug benamių Šimų. 
Didelio šuns išlaikymas dabar kaštuoja iki 
4 svarų per savaitę.

— Du Anglijos piliečiai pareiškė, kad 
trauks teisman karalienę ir jos žentą Phil
lips už tad, kad pastarasis lenktynių metu 
žiauriai elgęsis su karalienei priklausančiu 
arkliu Columbus.

— Nežiūrint vyriausybės įspėjimo dėl 
pavojaus sveikatai, praėjusiais metais 
Anglijoje buvo surūkytas rekordinis ciga
rečių skaičius — 137,400 milijonų.

— Portugalų kariuomenėje yra apie 
204,000 vyrų. Tačiau apie 140,000 iš jų pa
siųsta į Afriką.

— Solženicino draugas celistas Rostropo
vičius gavo dviejų metų vizą gyventi už
sienyje. Jis numato apsistoti Paryžiuje ar 
Londone.

— Kalifornijoj pagrobtoji milijonieriaus 
Hearsto duktė Patricia sakosi savanoriškai 
įstojusi į Symbionistų laisvinimo „armiją“. 
Paskutiniame pranešime ji išvadino savo 
tėvą kiaule.

— Anglijos R. Katalikų Bažnyčia atsisa
kė įsijungti į Britų Bažnyčių Tarybą. Jie 
skaito, kad toks žygis dar per ankstybas.

— JAV, Anglija ir Prancūzija bendro
mis jėgomis projektuoja naujas tankų pa
trankas, kurių kokybė padėtų išlaikyti tan
kų skaičiaus lygsvarą su Varšuvos pakto 
valstybėmis.

— Šių metų Nobelio premijos padidintos 
iš 50,000 svarų iki 52,350 svarų.

— Patirta, kad kai kurie Europos parla
mento nariai išreikalauja atlyginimą, vi
siškai nedalyvaudami parlamento sesijose.

— Manoma, kad 100 žmonių žuvo lėktu
vo Iliušin 18 katastrofoje Leningrade. Tiks
lus aukų skaičius nepaskelbtas.

— Meksikos katalikai keliais šūviais su
žeidė kunigą, dalyvavusį protestantų susi
rinkime.

— Egipto-SSR santykiams pablogėjus, 
Brežnevas atsiuntė prezidentui Sadatui 
specialų pranešimą, aiškinantį abiejų kraš
tų padėtį ir santykius.

— Senatorius E. Kennedy iš visų Sovietų 
respublikų šilčiausiai buvo priimta Gruzi
joje. Baltijos valstybėse jis nesilankė.

— Jeigu celulozės importas iš Suomijos 
nepadidės, kai kurie D. Britanijos popie
riaus fabrikai turės užsidaryti ir popie
riaus trūkumas dar labau bus jaučiamas.

— V. Vokietijos kancleris Brandtas lan
kėsi Egipte ir užmezgė artimus ryšius su 
arabų pasauliu. Iki šiol tie ryšiai nebuvo 
glaudūs, nes Vokietija rėmė žydus, atsily
gindama už nacių padarytas skriaudas.

XXVIH metai

vą anglų kalba. Visi nusikaltimai yra 
įjungti į šį generalinės amnestijos įstaty
mą, bet šalia to įjungiamas ir ypatingas 
punktas, kuris neturi precedento. Šis nau
jas punktas, kurį sunku paaiškinti, leidžia 
užsieniečiams kaliniams pasinaudoti am
nestija sąlyginai, — tiktai jei yra suintere
suotų valstybių abišalis susitarimas, arba 
ekstradicijos, apsikeitimo sutartis.

Todėl, kad neiššaukti nelaimės šiems 
dviems laisvės kovotojams, kurie čia, Tur
kijoje, prašė politinio prieglobsčio ir kurių 
bylos teigiamas išsprendimas nepaprastai 
pakeltų Turkijos prestižą pasaulio viešojo
je nuomonėje, labai įdėmiai ir glaudžiai 
besirūpinančioje Bražinskų likimu; mes ti
kimės, kad visi atstovai visų politinių par
tijų, kurios yra būtinos jaunai ir dinamiš
kai turkų demokratijai, jau pasiekusios 
vienybės amnestijos klausimu, išjungs mi
nėtą punktą dėl užsieniečių, kuris taipgi 
yra priešingas mūsų respublikos konstitu
cijai.

Darydami tokį atviraširdiškų prašymą, 
mes asmeniškai pareiškiame, kad mes, kaip 
advokatai — gynėjai, neturime jokių sava
naudiškų motyvų ir jokios asmeninės nau
dos.

Lietuvių: tėvo ir sūnaus gynėjai
Av. Arfi Caivdar
Av. Ilyas Gurbuzer.

(Išsiuntinėta visiems Turkijos kongresme
nams (450 laiškų), senatoriams (180 laiš
kų), parlamentinio amnestijos komiteto na
riams ir kitiems žymiems valstybininkams 
bei teisininkams).

„Mūsų Pastogė“

— Libijos vadas pulk. Gaddafi rėmė ara
bų sukilėlius, kurie norėjo suimti Egipto 
prezidentą Sadat‘ą ir paskelbti socialistinę 
vyriausybę. Žygis nepavyko.

— Artimas W. Brandto bendradarbis 
Gunter Guillaume, kuris buvo ryšininkas 
tarp socialdemokratų partijos ir kanclerio 
įstaigos, areštuotas kartu su kitais šešiais 
asmenimis ir žmona kaip Rytų Vokietijos 
šnipai. Anksčiau jis šnipinėjo V. Vokieti
jos naudai.

— V. Vokietijos prezidentas kreipėsi į 
Britanijos karalienę ir kitų valstybių gal
vas, prašydamas pagelbėti išlaisvinti kalė
jime besėdintį Hitlerio padėjėją Rudolfą 
Hessą.

— Europos parlamentas priėmė standar
tinį šoferio leidimą visoms Bendruomenės 
valstybėms. Jis dar turės būti patvirtintas 
ministerių tarybos.

—- Nežiūrint visų nesusipratimų, senato
rius Kennedy su savo šeima praleido ke
turias valandas su Brežnevu Kremliuje.

— Balandžio 24 d. mirė Austrijos prezi
dentas F. Jonas, 74 m. amžiaus.

— Brežnevas, kalbėdamas Jaunųjų Ko
munistų Lygos susirinkime, pavadino re
zistentus rašytojus išsigimėliais, neminė
damas Solženicino vardo.

— Pagerintas Concorde modelis gali pa
imti 8,000 svarų daugiau krovinio negu bu
vo numatyta.

— JAV state departamentas paskelbė, 
kad ekonominės derybos su Egiptu greitai 
bus baigtos. Egiptas gaus apie 250 mil. do
lerių vertės ūkinės pagalbos.

— Britų vyriausybė planuoja atsisakyti 
karinių bazių Kipro ir Maltos salose.

— Šiemet sukanka 100 metų nuo bevie
lio telegrafo išradėjo Marconi gimimo. Jis 
mirė 1937 m.
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V. BALICKUI 70 METU
Lietuvos Atstovui Londone, Vincui Ba

lickui gegužės 11 d. sukako 70 metų am
žiaus. Ta proga „Europos Lietuvio“ redak
cija 'kreipėsi į gerb. Sukaktuvininką, pra
šydama suteikti žinių, kad galėtų sukak
ties proga pasidalyti jomis su visa laikraš
čio skaitytojų šeimyna. Dėl įvairių priežas
čių ne į visus pateiktus klausimus gerb. 
Atstovas galėjo plačiau atsakyti. Tačiau 
jis vis dėlto prisiuntė pluoštelį informaci
jos, kuria šia proga mielai ir pasinaudoja
me.

Smulkesnių biografinių žinių V. Balic
kas nebenorėjo kartoti, nes jos prieš de
šimtį metų gana išsamiai buvo pateiktos 
„Šaltiniui“ (žiūr. „Diplomato V. Balicko 
sukaktis“, 1964, Nr. 2). Iš ten sužinome, 
kad jis buvo gimęs Virbalio miestelyje, bai 
gė Vilkaviškyje gimnaziją ir aukštąją pre
kybos mokyklą Vienoje. Grįžęs į Lietuvą, 
dirbo Lietuvos Banke, Eltoje ir Užsienio 
reikalų ministerijoje, eidamas atsakingas, 
vadovaujančias pareigas. 1938 metais bu
vo paskirtas Prekybos Patarėju prie Lietu
vos Pasiuntinybės Londone. Po karo, mi- 
nisterio B. K. Balučio sveikatai sušluba
vus, V. Balickui teko gana didelė Lietuvos 
Atstovybės darbų našta. Pagaliau, 1967 
metų gale ministeriui mirus, jis perėmė 
atstovybę Charge d‘Affaires titulu.

Šia proga paminėtina, kad 1932 m. V. Ba- 
lickas sukūrė šeimą, vesdamas Stefaniją 
Gervinaitę, kuri iki šiai dienai sumaniai 
talkininkauja jo diplomatiniame darbe. Jų 
šeimos atžalos — sūnus ir dvi dukterys.

Apie savo darbą ir pareigas V. Balickas 
šitaip pasisako:

Stefanija ir Vincas Balickai

Riuardo istorija
(Iš Anatolio Marčenkos knygos „Mano liudijimas j

Vienas šios stovyklos gyventojas ouvo lietuvis 
Ričardas K. Jis man papasakojo, kaip kanų su 
draugais bandė pabėgti ir buvo pagautas.

Trys lietuviai, laimingu bildu išvengę palydovo 
akių, pabėgo ir buvo pastebėti tiktai miško pakraš
tyje. Palydovas pradėjo šaudyti, bet vyrai greitai 
pasislėpė miške. Tada buvo iš centrinės stovyklos 
iškviesti kareiviai su šunimis ir automatiškais šautu
vais. Jie apsupo mišką, šunys greitai užuodė žmonių 
kvapą, ir sargybiniai pradėjo lipti jiems ant kulnų. 
Vyrai pamatė, kad nebėra vilties pabėgti. Ričardas 
greitai pasislėpė supuvusių lapų krūvoje, o jo drau
gai sulipo į ąžuolą. Nespėjus dar kaip reikiant pasi
slėpti, pasirodė du kareiviai su šunimis. Šunys pra
dėjo nagais draskyti medžio žievę ir garsiai loti. 
Tuoj prisistatė dar šeši vyrai ginkluoti automatais, o 
jų vadas laikė rankoje pistoletą. Pabėgėliai medyje 
tuoj buvo pastebėti. Karininkas suriko: „Ta jūs, ka
lės vaikai, norite laisvės. Lipkite greitai iš medžio“.

Apatinė medžio šaka buvo apie šešios pėdos 
nuo žemės. Ričardas matė, kaip vienas jo draugas 
pasiekė šaką, persisvėrė pilvu per ją ir ruošėsi nu
šokti. Tuo pačiu metu pasigirdo automato šūviai, ir 
jaunas vyras nukrito kaip maišas ant žemės. Jis bu
vo dar gyvas ir vartėsi iš skausmo. Karininkas šovė 
dar kartą ir liepė paleisti šunis. Vyras nebebuvo pa
jėgus gintis. Kai šunys buvo nuvaryti šalin, jaunuo
lis gulėjo nejudėdamas. Karininkas įsakė jį nuvesti 
toliau. Kareiviai ėmė spardyti kojomis, bet jis nesi
kėlė. „Kodėl gadinate batus, ar užmiršote, kam yra 
ginklai“, pasakė vadas. Kareiviai ėmė badyti jau
nuolį durtuvais ir tyčiotis: „Kelkis, nenuduok, kad 
nebegali pasijudinti“. Jaunuolis šiaip taip atsistojo. 
Jo kulkų suaižytos rankos kabojo kaip tuščios ran

„Pasiuntinybių mes turime vos keletą, o 
lietuviai yra pasklidę po visą pasaulį. Lon
dono Pasiuntinybė todėl aptarnauja ne 
vien tik D. Britaniją, bet ir Australiją, N. 
Zelandiją, Vokietiją ir daugelio kitų kraš
tų lietuvius. Atsiranda visokiausių reikalų. 
Tad tenka vesti gan didelį susirašinėjimą 
ir dažnai turiu labai pasitempti, kad laiku 
visus reikalus atlikčiau. Betgi konsulari- 
niiai reikalai sudaro tik mažesnę darbo pu
sę. Žymiai daugiau laiko tenka pašvęsti 
politiniams reikalams, o taip pat reika
lams, susijusiems su įvairiomis studijo
mis, liečiančiomis Baltijos valstybes, ku
rias pasiima paruošti rašytojai arba stu
dentai savo mokslo darbams. Kai kuriais 
klausimais jiems nepasiseka surasti litera
tūros, ir Pasiuntinybei tenka jiems padė
ti.“

Paprašytas pasidalyti ilgų metų diplo
matinio darbo įspūdžiais, V. Balickas atsa
kė:

„Jūs visai teisingai rašote, kad per ilgą 
nueitą diplomatinio darbo kelią, prisirinko 
nemaža įspūdžių ir man tikrai būtų miela 
su „E. Lietuvio“ skaitytojais tais įspūdžiais 
pasidalyti. Deja, esant aktyvioje tarnyboje, 
šiandien to padaryti aš negaliu. Negaliu 
dėl to, kad, bendrai imant, diplomatinis 
darbas turi būti tylus ir diskretiškas, o 
mūsų padėtyje jis yra dar delikatnesnis ir 
atsakomingesnis. Nepamirškime, jog prie
šas mus visą laiką stebi. Jis gvildena kiek
vieną mūsų ištartą sakinį. Iš to suprasite, 
kad tiktai laikydamiesi didelio santūrumo 
ir diskretiškumo mes dar galime šį tą gero 
padaryti mūsų pagrindiniam reikalui, dėl 

kovės. Sudraskyti rūbai buvo nusmukę iki juosmens, 
visas kūnas apsipylęs krauju. Ramstydami durtu
vais, kareiviai nuvarė jį prie kito medžio. Karinin
kas liepė sargybai sustoti. Pabėgėlis nukrito čia pat 
prie medžio kamieno. Du kareiviai ir šuo pasiliko 
jo saugoti, o kiti sugrįžo prie antrojo jaunuolio. Jam 
taip pat liepė išlipti iš medžio. Norėdamas išvengti 
dtaugo likimo, dar nepasiekęs apatinės šakos, jis 
krito ant žemės prie kareivių kojų. Tada prie gulin
čio pasilenkė karininkas ir paleido keletą šūvių į ko
jas. Toliau buvo elgiamąsi taip pat, kaip ir su jo 
draugu: kareiviai badė durtuvais, spardė kojomis ir 
apleido šunimis. Nustojus kankinti, prie jaunuolio 
priėjo karininkas ir tarė: „Gerai, laisvoji ir nepri
klausomoji Lietuva, dabar pasakyk, kur yra trečiasis 
draugas?“ Jaunuolis tylėjo. Karininkas spyrė koja 
ir pakartojo klausimą. Ričardas girdėjo, kaip jo 
draugas pasakė: „Aš vadinčiau tave fašistu, bet tu 
esi ir už jį blogesnis“. Karininkas įsiuto: „Aš kovo
jau su fašistais pirmose fronto linijose. Kovojau ir 
su tokiais, kaip tu. Kiek mūsiškių jūs iššaudėte ten, 
Lietuvoje?“

Jie vėl pradėjo daužyti sužeistą jaunuolį. Tada 
karininkas įsakė jam keliais eiti prie pirmojo pabė
gėlio. „Jei nenori eiti, tai šliaužk“.

Jaunuolis pradėjo šliaužti, durtuvais badomas. 
Karininkas, eidamas šalia, tyčiojosi: „Laisvoji Lie
tuva! Eik, šliaužk, atgausi nepriklausomybę“. Ri
čardas pasakojo, kad tas jaunuolis buvo Vilnaus 
universiteto studentas, nubaustas septyneriems me
tams už atsišaukimų platinimą.

Kai abu pabėgėliai buvo vienoje vietoje, juos 
vėl pradėjo badyti durtuvais ir mušti, kol galutinai 
pribaigė. Nutilo šauksmas ir dejavimai. Karininkas, 
įsitikinęs, kad jaunuoliai nebegyvi, jjasiuntė atga
benti vežimą lavonams parvežti. Per tų laiką tikėjosi 
surasti ir pribaigti trečią pabėgėlį. Bet kol surado 
Ričardą, praėjo kiek daugiau laiko. Gal būt, šunys 
buvo pavargę, o gal supuvusių lapų kvapas klaidino 
jų uoslę. Kareiviai lakstė po mišką, beveik peršok
dami per jį. Keletą kartų, jiems priartėjus, Ričardas

kurio mes dirbame ir dirbsime ligi galėsi
me.“

Į klausimą, koks yra Lietuvos atstovo 
diplomatinis statusas. V. Balickas pareiš
kė:

„Kaip žinote, Ministeriui Balučiui mirus, 
Britų Vyriausybė pripažino mane Charge 
d‘Affaires titulu (Misijos šefas) ir, kaipo 
toksai, aš figūruoju diplomatiniame sąra
še. Už šį gražų žestą mes turime būti Britų 
Vyriausybei dėkingi, nes ji tuo parodo 
mums, lietuviams, didelį palankumą.“

Baigiant šį kuklų paminėjimą, dėkojame 
V. Balickui už suteiktą informaciją, linkė
dami Jam ir Jo šeimai geriausios sėkmės.

ji

Naujos knygos
Ateities leidykla ką tik išleido dvi nau

jas knygas. Tai yra Julijos Švaibaitės-Gy- 
lienės poezijos rinktinė „Septyni saulės pa
tekėjimai“ ir Aloyzo Barono pasakojimai 
„Šilko tinklai“.

„Septyni saulės patekėjimai“ atspausta 
M. Morkūno spaustuvėje ant labai gero po
pieriaus ir labai gražiai apipavidalinta. 
Viršelis ir vinjetės Danguolės Stončiūtės. 
80 puslapių. Kaina 3,50 dol.

„Šilko tinklus“ spausdino „Draugo“ 
spaustuvė. Meniškas aplankas Kazio Ve
selkos. Knygoje septyni pasakojimai, 184 
psl. Kaina 4,50 dol.

Paliekant kūrybos įvertinimą literatūros 
kritikams, vis dėlto jas galima drąsiai re
komenduoti skaitytojams, nes abiejų kny
gų autoriai yra labai gerai žinomi išeivijos 

.lietuvių literatūros kūrėjai.
Knygas galima užsisakyti Ateities lei-f 

dykloje, c/o Mrs. Bajorunienė, 17689 Gold- 
win Drive, Southfield, Mich. 48075, USA.

Julija Švabaitė — Gylienė

PAILSĖK
Vargšė esu moteris,
vargšė esu motina, •
ir dar didesnė vargšė 
esu poetė,

nes negaliu parašyti
tokio gražaus eilėraščio,
kad sustotų laikas ir tartų: — 
Pailsėk. Niekas tavęs nelaukia, 
pailsėk. '
Alkanos vaikų burnos
bus pamaitintos
Manna iš Dievo rankos,
ir jie bus aprengti
švariais drabužėliais,
visai taip, kaip tos nerūpestingosios 
laukų lelijos —------

(Iš naujai pasirodžiusios knygos „Saulės 
patekėjimas“)

„BALTIC LITERATURE AND 
LINGUISTICS“

Tai rimtas mokslinis sudėtinis 250 psl. 
veikalas apie baltų kalbas ir literatūrą. Jo 
redaktoriai yra profesoriai: Arvids Ziedo- 
nis, ji„ Jaan Puhvel, Rimvydas Šilbajoris, 
Mardi Valgemal. Išleido Association for 
the Advancement of Baltic Studies, Inc., 
1973 m.

Knygoje yra trys pagrindiniai Skyriai: 
Baltų literatūra, Baltų folkloras ir Baltų 
kalbos. Tie skyriai savo ruožtu dalijasi į 
atskiras studijas. Iš lietuvių autorių Rim
vydas Šilbajoris rašo apie Henriko Ra
dausko poeziją, Algirdas Landsbergis — 
apie trijų Lietuvos dramaturgų (Just. 
Marcinkevičiaus, J. Glinskio ir K. Sajos) 
veikalus, Bronius Vaškelis — apie rašyto
jo R. Lankausko noveles, Rimvydas Šliažas 
— apie senųjų prūsų mitologiją G .Grasso 
knygoje „Dog Years“, Antanas Klimas — 
apie Baltų ir Slavų kalbas ir Janina K. 
Rėklaitis — apie lietuvių kalbos kai ku
riuos ypatumus. Ta pačia tema dar rašo 
William Schmalstieg. Lietuviams gerai ži
nomas autorius, Aleksis Rannit rašo apie 
literatūros estetiką.

Kitų baltų tautų autoriai taip pat nagri
nėja įvairias baltų kalbų ir literatūros te
mas, kurios yra beveik neįkainojamas šal
tinis šia mokslo šaka besidomintiems.

Knygos gale pridėtos žinios apie visus 
autorius (iš viso 26) ir jų mokslinius dar
bus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Filatelistų Draugijos žurnalas „Lietuva“ 

Nr. 4 (1973).
Viršelyje labai įspūdinga pirmosios lie

tuviškos knygos 400 metų sukakčiai pami
nėti P. Rimšos medalio nuotrauka. Turiny
je rašoma gana daug apie Vilnių ir jo 650 
m. sukaktį. Įdomūs apžvalgos ir filatelinių 
draugijų veiklos skyriai. Redaktorius Liu
das Kairys.

„Laiškai Lietuviams“ Nr. 3, 1974 m. Re
liginės ir tautinės kultūros žurnalas, šia
me numeryje dominuoja žurnalo konkurse 
I premiją laimėjęs Aušros Gylytės-Kaukie- 
nės rašinys „Kas padeda ir kas kenkia lie
tuvybei išeivijoje“. Tęsiamas Br. Krištana- 
vičiaus, SJ straipsnyje apie jėzuitus Lietu
voje. Dėmesį patraukia A. Grauslio, kun. 
P. Dilio ir kt. rašiniai. Sveikintinas kalbos 
skyrius, kiekviename numeryje duodąs ką 
nors naujo. Redaktorius J. Vaišnys, SJ.

NUŠAUTAS J. STARKUS
Omahoje (JAV) nušautas baro savinin

kas Jonas Starkus. Tuoj po karo J. Star
kus buvo atsikėlęs Anglijon ir čia vedė Bi
rutę Endzelytę; 1957 m. jie persikėlė į JAV 
ir buvo gražiai įsikūrę. Kilimo J. Starkus 
buvo iš Pajavonio vis., Vilkaviškio aps.

Pirmoji kariuomenės priesaika
Po ilgų metų glūdumos, lietuvis priža

dintas mūsų tautos garsiųjų pranašų ug
ningomis kalbomis ir lyrinėmis dainomis, 
vėl kėlėsi laisvam ir savarankiškam gyve
nimui. Ir kėlėsi su ginklu rankose. Pabu
dusi tauta tuoj išgirdo, didžiųjų karo šauk
lių — M. Sleževičiaus ir kar. M. Velykio 
pagalbos šauksmą „Lietuva pavojuje!“ Ir 
vyrai, pasak poeto žodžių, palikę arklą, 
knygą, lyrą, išskubėjo tėvynės laisvės gin
ti. Jie ėjo ne svetimų žemių užkariauti, ne 
turtų ir garbės ieškoti, o tik ginti tėvynę, 
vaduoti savas sodybas, nesigailėdami net 
savo brangiausio turto — sveikatos ir gy
vybės. Iš tų pasiryžėlių greitai buvo suor

jau norėjo keltis ir bėgti. Ir tik kai vežimas jau buvo 
visai netoli, karininkas atrado Ričardą lapuose ir, 
spirdamas koja, suriko: „Štai, kur tas benkartas. 
Kelkis!“ Tuo momentu privažiavo vežimas. „Kur 
pabėgusieji kaliniai, majore?“ Ričardas atsistojo. 
Majoras taikėsi į Jį šauti. Jaunuolis instinktyviai 
šūktelėjo į šalį, bet pajutęs skausmą krūtinėje, su
krito ant žemės. Jis neprarado sąmonės, gulėjo ne
judėdamas ir nedejuodamas. Kiti vyrai susirinko ap
link jį. „Gal jis dar gyvas, draugas majore?“ Bet 
majoras atsakė: „Niekai. Aš šoviau jam tiesiai į krū
tinę“. Jis nepastebėjo, kai Ričardas tuo laiku nusi
suko.

Ričardą įmetė į vežimo dugną, o ant jo sukro
vė abu lavonus. Bet ir tada jis nesudejavo. Vežimas 
artėjo į stovyklą. Ričardas girdėjo, kaip majoras 
kažkam atraportavo: „Užmušti, bebandant pabėg
ti“. Iš balso jis suprato, kad toks pasakymas paten
kino klausėją ir atsakytoją — abu vienas kitą supra
to.

Vežimas sustojo prie sargybos pastato. Kažkas 
liepė išmesti lavonus. Ričardas metamas suunkštė. 
„Žiūrėkite, jis dar gyvas“, pasakė vienas kareivis. 
Jis pravėrė akis. Buvo šviesu ir lempos prie stovyk
los sienų dar nebuvo uždegtos. Majoras atsiskyrė 
nuo grupės ir, priėjęs prie jo, išsiėmė pistoletą. Ri
čardas pagalvojo: „Dabar jau atėjo galas“. Bet vy
resnysis karininkas priėjo prie majoro ir palietė jo 
alkūnę sakydamas: „Dabar per vėlu, sustok! Visi 
mus stebi“. Iš tikrųjų daug kareivių ir civilių buvo 
susirinkę prie sargybos būstinės, norėdami pamatyti 
atgabentuosius pabėgėlius.

Pirmas kelias dienas Ričardas buvo paliktas 
vienas. Niekas neatėjo aprišti žaizdos, nors jis ir pra
šė. Tiktai ketvirtą ar penktą dieną atvyko sanitaras 
ir žaizdą aprišo. Kitą dieną jį apžiūrėjo gydytoja ir 
pasiuntė į ligoninę. Ričardas karščiavo ir jautė bai
sų skausmą petyje. Žaizdą išgydyti buvo per vėlu — 
jis neteko rankos. Po to jis buvo iš naujo teisiamas 
ir pasiųstas į Vladimiro kalėjimą.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ N. VIENUOŽINSKAITĖ — 

CEPULKAUSKIENĖ

Adv. Nijolė Vienuožinskaitė-Čepulkaus- 
kienė mirė Čikagoje kovo 29 d., sulaukusi 
53 m. amžiaus ir pakirsta vėžio ligos. Pa
laidota balandžio 3 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse. Mišias Šv. Kryžiaus šventovėje atlai
kė ir velionės palaikus palaidojo jos tėve
lio, a. a. Lietuvos meno mokyklos kūrėjo 
a. a. prof. J. Vienuožinskio draugas kun. A. 
Stašys. Tarp velionės palikto turto yra ir 
jos tėvelio paveikslai, kurių dalis, laikui 
atėjus, bus perduota Čiurlionio galerijai.

INŽ. J. PELENAUSKO PASKAITOS

Paryžiuje kas metai kovo mėnesį, globo
jant UNESCO, vyksta pasaulinės žemės 
ūkio technologijos inžinierių ir kitų pasi
žymėjusių žemės ūkio specialistų konferen
cijos. Jose nagrinėjama žemės ūkio techno
loginės ir gamybinės problemos, pasikei
čiama žiniomis bei atsiekimais.

Australijos vieną žymiausią ūkio mašinų 
įmonę „Sperry — New Holland“ tose kon
ferencijose jau ne pirmus metus atstovau
ja mūsų tautietis, įmonės vyr. inžinierius 
p. Juozas Pelenauskas. šiais metais iš kon
ferencijoje dalyvavusių atstovų- inž. J. Pe- 
lenauską, kaip šios srities iškilų specialis
tą, aukščiau minėti universitetai pakvietė 
skaityti prancūzų akademikams ir studen
tams paskaitas. Sorbon'os ir Grenoble uni
versitetuose jis skaitė paskaitą — „Ekolo
gija ir žemės ūkio industrija“, o Dijon'o 
universitete — „Standartai žemės ūkyje“. 
Reikia pastebėti, kad inž. J. Pelenauskas 
šių universitetų vėl užangažuotas būsimos 
konferencijos metu skaityti paskaitas, kas 
rodo jo patirties ir žinių aukštą įvertini
mą.

Inž. J. Pelenauskas pažymėjo, kad minė
ti universitetai turi puikias ir modernias 
kalbų laboratorijas, kurios iš karto Sa'i 
paskaitą perduoti keliolika kalbų, kas pa
lengvina sekti paskaitą gerai mokama kal
ba.

Po konferencijos inž. J. Pelenauskas, 
atstovaudamas įmonę, lankėsi Belgijoje, 
Anglijoje ir Amerikoje.

ganizuoti atsikūrusios kariuomenės pir
mieji karo daliniai. Remiantis sena karine 
tradicija, kiekvienas karys, stodamas į 
krašto gynėjų eiles, privalo duoti priesai
ką. Tai yra viešas pasižadėjimas — ištiki
mai tarnauti ir ginti savo tėvynę. Pirmoji 
atsikūrusios Lietuvos kariuomenės priesai
ka buvo suruošta Kaune 1919 m. Tad šie
met, minėdami tos priesaikos 55 m. sukak
tį, susipažinkime su jos eiga.

Pirmasis mūsų kariuomenės viešas pa
radas ir priesaika įvyko Kaune, Rotušės 
aikštėje, 1919 m. gegužės 11 d. Atvyko vi
sa Kauno įgula: Karo mokykla, 2 p. pulko, 
Kauno bataliono. Kauno karo komendau
tūros ir artilerijos daliniai. Aikštėje pa
maldas laikė pirmas mūsų kariuomenės 
karo kapelionas, savanoris kūrėjas kun. 
Bumša, o Katedroje — Žemaičių vyskupas 
P. Karevičius. Po pamaldų vyskupas kar
tu su bažnytine eisena, giedodami „Dievas 
mūsų gelbėtojas ir tvirtybė“, atžygiavo į 
aikštę. Vyskupą lydėjo prezidentas A. Sme
tona, ministeris pirm. M. Sleževičius, kraš
to apsaugos min. kar. A. Merkys, kariuo
menės vadas gen. S. Žukauskas ir kt. Ka
riuomenė išsirikiavo prie Baltosios Gulbės 
rūmų, o visą Rotušės aikštę apsupo tūks
tantinė žmonių minia. Parado pasižiūrėti 
atvyko Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
karo misijų atstovai, vokiečių generalko- 
mandos vyriausybė ir daugelis vokiečių 
karininkų.

Atvykusią vyriausybę su raportu sutiko 
Kauno įgulos viršininkas kar. Galvydis- 
Bykauskas. Vėliau vyko priesaika. Vysk. 
P. Karevičiui skaitant, visi kareiviai ir ka
rininkai garsiai kartojo priesaikos žodžius, 
iškilmingai pasižadėdami ginti tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. Pasibaigus prie
saikai, vyskupas palaimino karius ir tarė 
ganytojišką žodį. Vyriausybės nariai, svei
kindami prisiekusius karius, ragino savo 
duotą pažadą šventai laikyti ir narsiai ko
voti už Lietuvą. Po to, Respublikos Prezi
dentas, lydimas aukštųjų viršininkų, apėjo 
išrikiuotą kariuomenę ir ją pasveikino. Už
baigiant, kariuomenės vadui gen. S. Žu
kauskui komanduojant, kareiviai sutarti
nai praėjo pro estradą, kurioje buvo Lie
tuvos vyriausybė ir svetimųjų valstybių 
karo atstovai. Tuoj po šios priesaikos dau
guma karių išvyko į frontą pagelbėti ko
vojantiems ginklo draugams. Kitų dalinių 
kareiviai buvo prisaikdinti savo įgulose, o 
kovojantieji — fronto linijose.

ši priesaika, tai buvo pirmas viešas pa
sirodymas, dalyvaujant kitų valstybių ka
riniams atstovams ir diplomatams. Užsie
nio svečiams patiko mūsų kariuomenė ir 
nuo tada pradėjo ją geriau vertinti.

1931 m balandžio 18-19 dienomis Kaune 
buvo sukviestas penktasis Lietuvos kariuo
menės savanorių sąjungos visuotinis atsto
vų suvažiavimas. To suvažiavimo nutari
mu, gegužės 11 d. buvo pasirinkta savano
rių kūrėjų švente. Ir šią šventę Lietuvoje 
savanoriai šventė kiekvienais metais.

V. Vytenietis
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„Lithuanian power“ LIETUVOJE
„Europos Lietuvis“ Nr. 14 įsidėjo 

straipsniuką apie „Nuogalius“, kuriame 
minimos visokios „powers“.

Man galvon šoko mintis, kodėl neglali 
būti ir Lithuanian Power. Kuo mes esame 
kitoniškesni už visus kitus? Ar mes nesa
me tauta, ar neturime žmonių?

Nesileisdamas į lankas, norėčiau paci
tuoti dr. Kazio Karvelio mintis iš „Varpo“ 
žurnalo Nr.' 12:

„Labai neužilgo lietuvį sutiksime kiek
viename pasaulio kampely, nes ten jį šauks 
jo tarnyba, jo darbas. Jei šiandieną dar 
daugumas lietuvių gyvena didesniuose in
dustrijos centruose, tai tik todėl, kad jų tė
vai ar jie patys toje industrijoje pelnosi 
duoną. Ateina kita, mokslo darbuotojų, in
žinierių, gydytojų, advokatų ir kitokių pro
fesionalų lietuvių karta. Lietuviškoji išei
vija kasmet praturtėja bent 20-25 PHD. 
Nebus jokia pranašystė, kad sekančios kar
tos lietuvio fabrike jau nebebus. Jei kuris 
ir bus bemokslis, tai jis, gaila, vargiai ar 
bendraus su lietuviais, nes nebepritaps 
prie jų lygio. Jei šiuo keliu išeivijos lietu
viškasis jaunimas eis ir toliau, tai su pasi
didžiavimu galima spėti, kad lietuviai bus 
inteligentų klasė“.

Žiūrint į gyvenimo tikrovę, tai jau ir 
matome. Paimkime, pvz., neseniai buvusią 
olimpiadą: M. Paulauskas su aukso meda
liais, V. Česiūnas taip pat, N. Sabaitė su 
sidabru, o kiek jų iš viso dalyvavo — sun
ku pasakyti, nes kiti lietuviai dalyvavo su 
Australijos ar Pietų Amerikos sportinin
kais. Futbolo tarptautinėse varžybose tei
sėjų matome K. Andriulį. Taigi lietuvių vi
sur jau pilna. Pačioje Lietuvoje jaunimas 
siekia mokslo ir kiekvienais metais pasi
pildo įvairių mokslininkų eilės.

Toliau noriu pereiti prie Prano Kara
liaus straipsnio, kuris yra atspausdintas 
„Švietimo Gairėse“ Nr.9 Jo straipsnio pa
baiga tokia:

„Šiais laikais gana dažnai girdime „black 
power“ ir kitokių politinių ar ekonominių 
žmonių grupių „power“. „Lithuanian po
wer“ tūlam gal iššauks ironišką šypsnį: — 
Kur čia ta „power“ gali būti? Ar toji ne
didelė pavergtos tautos skeveldrėlė, susi
skaldžiusi į daugybę mažų grupelių ir par- 
tijėlių, gali kalbėti apie savo jėgą? Ar ga
lų gale pati tauta žiaurioj, despotiškoj ru
siškojo komunistinio imperialimo prie
spaudoje gali parodyti kokią nors jėgą?

Žinoma, tą jėgą galima suprasti visokia 
prasme. Gali tai būti moralinė jėga, gali 
būti ir materialinė, militarinė, finansinė 
jėga. Lietuvių jėgą mes suprantame dvasi
ne, -moraline prasme. Juk vieninga ir ne
atiaidi, solidariai visos tautos vedama ko
va, pareikalaujanti tiek vargo ir aukų už 
laisvą gyvenimą, už žmogiškas vertybes, 
už aukštuosius krikščioniškos civilizacijos 
principus, jau rodo jos didelę moralinę jė
gą. Toji jėga, lyg spaudžiamas garas, toly
džio auga, didėjant okupanto priespaudai. 
Skelbimas laisvajam pasauliui apie tas 
rungtynes bei efektyviausius epizodus (he
rojiškos partizanų kovos, 6 žmonių suside

Slkaitytc-ju taiA&ai
DIDYSIS SĄSKRYDIS

Tokiu vardu išspausdintas įspėjimas ar 
skelbimas „E. Lietuvyje“, Nr. 17. Skelbi
mas parašytas nesuprantančio provincijos 
lietuvių reikalų ir nė kieno nepasirašytas.

Tame skelbime pasakyta: visi kambariai 
jau užsakyti, palapinių nebus, o kas ir kiek 
pastatys skautiškų palapinių — nežinia, 
įsidėti savo keptus viščiukus ir pasitiesti 
pievoje stalą, kaip atlaidų metu priimta, 
nepatartina. Pažįstamų ir giminių svetim
šalių kviestis negalima, nes jie esą vanda
lai.

Atstovų suvažiavime buvo aiškiai pa
brėžta, kad Sodybą gerokai padeda išlai
kyti svetimtaučiai. Kai kurie lietuviai yra 
vedę angles, ir jų žmonų artimesni giminės 
mielai norėtų pamatyti tą mūsų pagirtąją 
Sodybą, bet minėtas skelbimas atima norą 
važiuoti ir vežtis. Pagaliau nė vienas eks
kursijos vadovas nesiveža specialiai sve
timtaučių vandalų. Be keletos mūsų pačių 
mėgėjų daugiau nugerti ir patriukšmauti, 
netikiu, kad svetimtautis, atvykęs su lietu
vių ekskursija, padarytų ekskursijos vado
vui gėdą. Bet jei dėl kontrolės stokos atsi
randa tvarkos ardytojų, tai kuo čia kalti 
provincijos lietuviai ir jų svečiai. Lietu
viai, kurie jau buvo pakėlę sparnus važiuo
ti, paskaitę šį pranešimą, gali atšalti.

Sutinku, kad priėmus tik tuos svečius, 
kurie užsisakė kambarius, ir dar pridėjus 
Londono lietuvių elitą, būtų jaukus, kultū
ringas pobūvis. Bet tada provincijos lietu
viams reiktų atskiros Sodybos. Laisvės 
supratimas yra keblus ir jautrus dalykas, 
bet jos perdėtas varžymas gali priminti ne
lemtą baudžiavą.

Pagaliau reikia suprasti, kad provinci
jos lietuviai sudaro daugumą ir kartais ga
li nubalsuoti, kaip vieną ar kitą reikalą 
reikia tvarkyti, kad vilkas būtų sotus ir 
ožka liktų viename gabale. Administravi
mas ir valdymas nėra lengvas dalykas ir 
ne visiems vienodai įkandamas. Tačiau tu
ri būti daroma visa, kad mes nesusiskaldy- 
tume ir nesumenkėtume.

Vyt. Andruškevičius 
Redakcijos prierašas.

Kadangi laiko iki sąskrydžio yra likę ne

ginimas praėjusiais metais Lietuvoje, ban
dymai pasiekti laisvąjį pasaulį, drąsus ti
kinčiųjų laikymasis, narsi kunigų kova už 
tikėjimą ir t. t.) ir būtų tas „Lithuanian 
Power“ demonstravimas ir iškėlimas.

Yra ir kitas šios idėjos aspektas. Prisi
minkime Dievo išrinktąją Izraelio tautą. 
Iš savo tėvynės po platųjį pasaulį išblašky
ti, ištisus šimtmečius persekiojami ir nie
kinami, izraelitai sugebėjo išlaikyti savo 
tautos tapatybę ir sukurti „Izraelio jėgą“, 
kuri jau senokai dominuoja didžiosios da
lies pasaulio valstybių finansuose, pramo
nėje, spaudoje, radijuje ir televizijoje ir 
net valstybių politikoje. Izraelis tai pasie
kė savo žmonių gabumais ir savo ištverme 
ir vieningumu. Lietuviai, kurie savo gabu
mais ir savo ištverme nėra menkesni už iz
raelitus, galėtų jei ne visose, tai bent dau
gelyje sričių iškopti į gyvenamojo krašto 
dominuojančias visuomeninio ir kultūrinio, 
mokslinio ar net politinio gyvenimo pozi
cijas.

Jau dabar turime šimtus pasižymėjusių 
lietuvių mokslininkų, išradėjų, menininkų 
visuose pasaulio kraštuose. Tali jau pradžia 
augimo tos „Lithuanian Power“.

Ir kada matome fiziniai ir dvasiniai var
ganą šios šalies jaunimą, apskurusį, ap
driskusį, nešvarų, ilgais plaukais apžėlusį, 
dažnai narkotikais ir alkoholiu besikanki
nantį, jokio gyvenimo tikslo nematantį, jo
kios moralės nepripažįstantį, jokio idealo 
nesiekiantį, savo pačių valstybę niekinan
tį — tad stoja prieš akis

LIETUVIS JAUNUOLIS — sveikas ir 
stiprus fiziniai ir dvasiniai; gražus, tvar
kingas savo išvaizda ir laikysena; siekiąs 
mokslo ir veržlus savo pasirinktoje srity
je, turėdamas prieš akis geresnę savo, sa
vo artimųjų ir savo tautos ateitį; savo gy
venime nepaliaująs siekti tikro krikščionio 
idealo.

Štai jis ir tūkstančiai tokių ir yra „Li
thuanian Power“, kuri garantuos senosios 
išdidžios ir kietasprandės aisčių tautos eg
zistenciją, nežiūrint kaip ilgai nusitęstų li- 
kiminė jos kova prie Nemuno ir Baltijos 
krantų. Toks mūsų jaunimas, kurs turės 
dvasios tvirtybės ir charakterio jėgos atsi
spirti kvailo, kažin kieno piktais motyvais 
inspiruoto, taip vadinamo „modernaus“ 
(deja, į urvinio žmogaus lygmenį kryps
tančio) jaunimo stiliaus siekimo arba bež- 
džioniavimo pagundai, toks jaunimas kiek
viename krašte bus „elitas“, su kuriuo įta
ka ir reikšme skaitysis ir valstybių vyriau
sybės ir tų valstybių visuomenė“...

Būtų labai įdomu išgirsti, ar Britų salo
je gyveną lietuviai norėtų būti tokie „Li
thuanian Power“? Aš esu tikras, kad kai 
mes buvome jaunesni, tai čia ir buvome 
tas „Lithuanian Power“, nors tada tokių 
šūkių dar ir nebuvo.

Tikiu, kad dr. Kazys Karvelis ir Pranas 
Karalius atleis už jų straipsnių panaudoji
mą „Europos Lietuvyje“, nes tie žurnalai 
yra geri, bet Britanijos skaitytojams be
veik neprieinami.

S. Kasparas

daug, tai buvo bandyta dėl Vyt. Andruš- 
kevičiaus pastabų išsiaiškinti su sąskry
džio rengėjais ir šitoje vietoje pateikti ke
letą patikslinimų.

Sodybos administracija negali pakeisti 
kambarių užsakymo tvarkos — kas pirma 
užsakė, tas pirma gauna. Atsitiko, kad vi
si kambariai jau buvo užsakyti dar prieš 
pradedant skelbti sąskrydį.

Praėjusiais metais buvo prieita iki to, 
kad svečiai į palapines suvažiavo mašino
mis ir jas smarkiai apgadino. Norint iš
vengti didelių nuostolių, nuo palapinių vi
siškai atsisakyta. Penketą skautiškų pala
pinių pastatys Sodybos administracija. 
Viena kita iš jų jau užsakytos.

Nežinia, kas turėta galvoje, kalbant apie 
provincijos lietuvius. Iš tikrųjų gal iš Lon
dono atvyksta daugiau nepageidaujamo 
elemento, negu, sakysime, iš Manchesterio 
ar Stoke-on-Trento. Todėl pranešime pasa
kyta: visi lietuviai prašomi nesikviesti pa
šalinių žmonių, kurie nėra klubo nariai ir 
dėl kurių elgesio nesiimama atsakomybės“. 
Savaime suprantama, kad joks padorus 
svetimtautis draugas ar giminė nebus iš
skirti.

Kalbant apie maistą, norėta tik įspėti, 
kad šiais metais numatyta už prieinamą 
kainą aprūpinti visus, kurie tik maisto pa
geidaus. O tie kepti viščiukai ir atlaidiniai 
piknikai yra kiekvieno asmeniškas daly
kas — vaišinkimės ir būkime sveiki!

Tad iki pasimatymo tradiciniame sąskry
dyje Sodyboje.

Sodybos adresas: Headley Park, Bordon, 
Hants. Tel. Bordon 2810.

Chruščiovas apie nixoną

Churčiovo raštų antrame tome apie pre
zidentą Nixoną rašoma: „Mes skaitome, 
kad jis yra reakcionierius, Sovietų Sąjun
gos priešas — McCarthistas“.

Tačiau po to, kai Chruščiovas buvo pa
šalintas, o Nixonas bandė jam padėti, nuo
monė pasikeitė. Tada jis rašė: „Atvirai 
kalbant, aš jo labai pasigedau“.

KINO FESTIVALIAI

Baku mieste ruošiamas Sov. Sąjungos 
kino festivalis. Jame dalyvauja 36 kino 
studijos. Konkursui pateikta 24 meniniai 
filmai ir 100 dokumentinių bei buitinių.

Lietuvos kineniatografininkai festivalio 
konkursui pateikė režisoriaus A. Žebriūno 
komediją „Naktibalda“, Šablevičiaus doku
mentinę apybraižą „Kelionė ūkų lanko
mis“, A. Kriščiūno „Miestas, grįžęs iš pa
sakos“, Pajėdinėnės „Tarybų Lietuva“.

CARO SKOLOS
„Tiesa“ aprašo dviejų JAV senatorių pa

siūlymus „nesuteikti Maskvai didžiausio 
palankumo teisės prekyboje, jei Tarybų 
Sąjunga neišpirks JAV užsilikusių buvu
sios carinės Rusijos vyriausybės obligaci
jų“.

Tasso korespondentas sako, kad šitoks 
pareiškimas prilygtų Anglijos vyriausybės 
notai, reikalaujančiai JAV piliečius mokė
ti mokesčius Britanijos karūnai, kaip sąly
ga JAV ir Anglijos prekybos plėtimui.

PORTRETŲ PARODA
Vilniaus Dailės rūmuose surengta antro

ji Lietuvos dailininkų portreto paroda. Pa
rodoje išstatyta apie 340 darbų. Iš jų 180 
tapyba, 80 — grafika ir akverelė, 80 — 
skulptūra.

Vertingus tapybos portretus sukūrę dai
lininkai Ciplijauskas, Eidrigevičius, Gu
daitis, Gutauskas, Jusionis, Kartajus, Kriš- 
topaitis, Mackevičius, Mackonis, Tuleikis, 
Uogintas, Švėgžda, Veiverytė. Iš grafikų 
minimi Ikamas, Jurėnas, Kuzminskis, Paš- 
kauskaitė, Rauduvė, Tarabildienė. Skulpto
riai — Belevičius, Bagdonas, Dimžlis, Jo- 
kūbonis, Kėdainis, Petrulis, Žukauskas.

„MŪSŲ KALBA“
Kraštotyros Draugijos Kalbos komisija 

išleido pirmąjį šiais metais „Mūsų Kalbos“ 
numerį. Tai yra leidinys, nagrinėjąs lietu
vių kalbos rašybą bei vartoseną ir duodąs 
daug patarimų įvairių sričių darbuotojams.

LIUOB ŠUOKT...

Lietuvos kino studija sukūrė filmą 
„Liuob šuokt, liuob dainuot“. Joje vaizduo
jami fragmentai iš meniškos prigimties že
maičio — Gargždų melioratoriaus Antano 
Baltmiškio -— gyvenimo.

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuviai kunigai, 1933 m. baigusieji 

Kauno kunigų seminariją, buvo suvažiavę ; 
Kauną, kiek jų gyvų dar yra likę okupuo
toje Lietuvoje, turėjo bendras pamaldas už 
mirusius draugus ir paminėjo 40 m. kuni
gystės sukaktį.

KANDIDATAI
Vilniaus rinkiminėje apygardoje Nr. 706 

kandidatais į SSSR Aukščiausios Tarybos 
deputatus pasiūlyti L. Brežnevas ir mūri
ninkų brigadininkas P. Šileikis. L. Brežne
vas pasiūlytas kandidatu į Aukščiausią 
Tarybą taip pat Maskvoje ir beveik visose 
kitose respublikose.

Lietuvoje tą pačią balandžio 18 d. dar 
pasiūlyti kandidatais Politbiuro nariai 
Suslovas ir Podgornas.

„LIETUVA“ SIBIRE
„Tiesa“ rašo, kad meno ansamblis „Lie

tuva“ lankė įvairias Sibiro vietoves ir bu
vo labai šiltai priimtas. Ypačiai sibirie
čiams patikę lietuvių taut, šokiai. '

Birbyninkų ansamblis) atliko fantaziją 
rusų liaudies dainų temomis, į kurią buvo 
įjungtos ir Sibiro dainos. Kompozitorius 
Šidiškis specialiai pritaikęs sibirietiškų 
liaudies dainų melodijas lietuvių liaudies 
instrumentams.

— Tai mūsų dovana sibiriečiams klausy
tojams, — pasakė ansamblio vadovas Pra
nas Budrius.

Ansamblis lankė Tomską, Krasnojarską, 
net mažytį Asino miestelį. Bet aplenkė di
džiąsias vergų stovyklas, kuriose gyvena 
tūkstančiai brolių lietuvių ir kurių skaus
mo sutrintas širdis tikrai būti; atgaivinusi 
lietuviškoji daina. Deja...

ĮSTEIGTOS PREMIJOS
Panevėžio „Ekrano“ gamykla ir Kėdai

nių rajono „Rytų aušros“ kolūkis kartu su 
Lietuvos žurnalistų sąjunga įsteigė dvi 
kasmetines premijas už geriausius kūrinius 
pramonės ir socialistinio kaimo temomis.

MONA LIZA JAPONIJOJ

Tokio parodai paskolintoji Mona Liza tu
ri nepaprastą pasisekimą. Tuo pasisekimu 
naudojasi ir visokie biznieriai. Jau parda
vinėjami auksiniai medaliai su Mona Li
zos atvaizdu, išleisti pašto ženklai, daro
mos figūros iš vaško. Tokio kabaretai or
ganizuoja Mona Lizos gražuolių konkursus, 
spausdinami tuo vardu kalendoriai, pava
dinamos krautuvės ir kavinės. Viena mer
gina, Jukie Tamura, sumokėjo 500 dolerių, 
kad chirurgai jos veidą pakeistų į amžinai 
besišypsančią Moną Lizą...

„Akiračiai“ (Nr. 1) straipsnyje apie bu
vusius ir būsimus Mokslo ir Kūrybos sim
poziumus, pateikia tokį mūsų visuomenės 
susiskirstymą:

„Šiuo metu mūsų visuomenę kalbos at
žvilgiu galima suskirstyti į 3 grupes — se
niausią kartą, kuriai lengviausia kalbėti 
lietuviškai, vidurinę, kuriai lengva kalbėti 
dviem kalbom, ir jauniausią kartą — stu
dentus, kuriems jau lengviau kalbėti ang
liškai. Išeivijai, norint išlaikyti savo etni
nės grupės egzistenciją ir kartu aktyviai 
reikštis gyvenamo krašto kultūriniame gy
venime, naudingiausia yra vidurinioji dvi
kalbė karta. Ji šiandien faktiškai jau ir 
vyrauja išeivijos visuomeniniame bei kul
tūriniame gyvenime. Be jos nebūtų ir kal
bamojo simpoziumo. Tai ir buvo pats ma
loniausias šiame suvažiavime dalykas. Be
lieka stengtis, kad tos rūšies žmonių skai
čius ne mažėtų, o nuolat didėtų.“

Taiklus suskirstymas ir geras linkėjimas. 
Tik kaip padaryti, kad ir tie, „kuriems jau 
lengviau kalbėti angliškai'1, pasidarytų 
dvikalbiai?

„Pasaulio lietuvis“ Nr. 3. išspausdino 
Broniaus Nainio straipsnį apie dailininką 
Adomą Vanią, sulaukusį 95 metų ir vis dar 
tebedirbantį ir tebekovojantį dėl duonos 
kąsnio.

„Reta kas išgyvena devyniasdešimt pen
kerius metus. Dar rečiau atsitinka, kad to
kio amžiaus sulaukia žymūs žmonės. Iš tik
ro tai turėtų būti džiuginantis reiškinys, 
nes ilgai gyventi juk norime kiekvienas. 
Stebėdami tokio gražaus amžiaus sulauku
sius ir gerai atrodančius žmones, tiek pat 
išgyventi viliamės ir mes. Bet ne visuomet 
yra taip džiugu. Gal dažniau ir visai ne
džiugu.

Prof. Varnas ir ne ką amžiumi atsilikusi 
jo gyvenimo bendrakeleivė žmona malo
niai mane pasitinka ir nuoširdžiai priima. 
Pasisveikinu, pasisakau savo atsilankymo 
tikslą pasveikinti solenizantą jo vardinių 
bei tokio gražaus gimtadienio proga ir 
įteikti PLB Kultūros Tarybos PLB seimo 
metu paskirtą karaliaus Mindaugo medalį. 
Profesorius dėkoja, paprašo sėsti, ir prade
dame pokalbį. Primenu, kad esu girdėjęs 
apie profesoriaus planus, apie ketinimą su
ruošti jubiliejinę jo darbų parodą...

— Tokią, kokios pasaulyje dar nebuvo, 
— pertraukia mane šypsodamasis dailinin
kas.

Noriu vaizduoti nustebusį, bet ir vėl...
— Ar daug pasaulyje tamsta rasi daili

ninkų, sulaukusių devyniasdešimt penke
rius metus ir dar ruošiančių parodas, — 
lyg juokaudamas, lyg rimtai kalba toliau 
prof. Varnas.

Ne, tokių nežinau. Nė vieno. Iš tikrųjų 
galėčiau net lažybų eiti, kad šiuo metu ki
to dailininko pasaulyje nėra. Ir gėdinuos 
dėl parodyto savo nustebimo.

Pokalbis eina tolyn ir vis darosi liūdnes
nis. Nuotaikos nepataiso nė vaišingų šeimi
ninkų pasiūlytas stiklas gero vyno.

— Užmiršo mus ir Dievas, ir žmonės, — 
kažkaip nostalgiškai, lyg pati sau pasako 
ponia Varnienė, ir jaučiu, kad tas jos pasa
kymas duria širdį.

Profesorius ir ponia Varnai gyvena gar

Kur Baltijos valstybės
Tarptautinis Jūrininkų • Sąjungos biule

tenis „Shipping in Exile“ pateikia šiek tiek 
žinių apie Baltijos valstybių (daugiausia 
Estijos ir Latvijos) laivyną ir pačias vals
tybes.

Biuletenio redaktorius Einar Sanden pa
sakoja apie 1973 m. rudenį per BBC radi
ją vykusį žinių patikrinimo žaidimą (Pa
nel Game). To žaidimo dalyviai stebino 
visus savo plačiu žinių akiračiu. Pvz., jie 
žinojo, kada Tanganika ir Zanzibaras ga
vo nepriklausomybę, kaip dabar vadinasi 
Tanzanija, kiek beždžionių karstosi Gib
raltaro uolose. Bet kai žaidimų vedėjas pa
klausė, kur yra Baltijos valstybės — nei 
vienas nežinojo... O kai straipsnio auto
rius pasiūlė vienam savo draugui egzotiš
kas atostogas gintariniame Lietuvos pajū
ryje, tai šitas tik akis išpūtė. Jis nebuvo 
tokio krašto girdėjęs.

Toliau paduodama šiek tiek žinių apie 
Baltijos valstybių laivyną. Pasirodo, kad 
didžiausią prekybos laivyną (220.000 tonų) 
turėjo Estija. Jos laivyne buvo 152 laivai, 
ne mažesni kaip 100 tonų.

Sovietams okupavus Baltijos valstybes, 
daug Estijos ir Latvijos laivų buvo kelio
nėse arba svetimuose uostuose. Vien tik 
Anglijos ir Airijos vandenyse buvo 54 estų 
laivai. Naujai sudarytos valdžios davė 
griežtą įsakymą visiems laivams grįžti na
mo, arba plaukti į Murmanską ar Vladi
vostoką. Tačiau tik du estų laivai šio įsa
kymo tepaklausė. Tuo pačiu metu laivy
nams buvo įsakyta tautines vėliavas pa
keisti Sov. Sąjungos vėliavomis, nors fak
tiškai Estija įsijungė į Sov. Sąjungą tik po 
savaitės. Besiskubinant, neapsižiūrėta...

Dauguma Estijos ir Latvijos laivų daly
vavo kare Sąjungininkų pusėje. Didelė jų 
dalis buvo nuskandinta. Išlikusieji buvo 
perduoti buvusiems savininkams. Apie 
1950 m. dar buvo apie 50 išlikusių laivų. 
Dabar jų skaičius yra sumažėjęs, ir latviai |

siojoje Chicagos Marquette Parko lietuvių 
kolonijoje, kukliame namely. Vieniem gy
venti nuobodu, o be to, nelabai jau ir sau
gu. Dažnai pasimaišo ligos. Pasitaiko, kad 
suserga abu iš karto, ir nėra kam nė stiklo 
vandens paduoti. Varnai ieško žmogaus, su
tinkančio gyventi kartu. Už tai ir nemoka
mas kambarys. Šiuo metu toks geras žmo
gus kartu su jais ir gyvena, bet turi darbą, 
yra labai užsiėmęs ir nedaug gali padėti. 
Nuvalo sniegą, nuveža į krautuves. Bet 
prof. Varnui reikia didesnės pagalbos. Rei
kia, kas jam paruoštų dažus, išplautų tep
tukus, palaikytų ir kilnotų sunkias drobes, 
nes dailininkas dar vis tebetapo paveiks
lus.“

Suminėjęs, kad dail. A. Varno šeima tu
ri verstis iš poros šimtų dolerių mėnesinės 
pašalpos, autorius sako:

„Ne vieno Varno toks gyvenimo kelias. 
Išeivijoje juo ėjo žymūs mūsų mokslinin
kai broliai Biržiškos ir daugelis kitų. Ne 
vienas juo dar tebekeliauja. Ir kas čai yra 
kaltas, vargu ar mes surasim, nebent, no
rėdami nusiplauti rankas, visą kaltę su- 
verstumėm okupacijai.“

Pabiros
LONDONAS MAŽĖJA

Iki 1961 m. Londonas buvo didžiausias 
miestas pasaulyje. Šiuo metu jame gyvena 
kiek daugiau kaip 7 mil. gyventojų, o iki 
1981 metų tas skaičius galįs dar vienu mi
lijonu sumažėti.

Miesto mažėjimo priežastys nurodomos 
nuomos ir namų kainos, o taip pat valdžios 
paraginimai keltis į naujai kuriamus 
miestus, nes bijota, kad Londonas gali pa
sidaryti per didelis.

Kadangi iš miesto daugiausia keliasi 
jauni dirbantieji žmonės, todėl jame ma
žėja vaikų prieauglis. Dabar būkštaujama, 
kad Londonas gali pasidaryti pensininkų 
ir bedarbių miestas. Žinoma, ne taip grei
tai.

PRIEŠ ĮSTATYMUS
Britų spaudoje vis daugiau pasigirsta 

balsų prieš nemokamą gimimų reguliavimo 
priemonių teikimą nepilnamečiams. Tai
syklėse neaiškiai numatyta, kad jomis ga
li naudotis kiekvienas, pasiekęs lytinio su
brendimo amžių. Paliekant nuošaliai mo
ralinį aspektą, nurodoma į tai, kad pagal 
dabar veikiančius įstatymus, lytinis aktas, 
prieš pasiekiant 16 metų amžiaus, skaito
mas kriminaliniu nusikaltimu. Tuo tarpu 
13-14 metų jaunuoliai jau skaitomi lytiš
kai subrendę ir jie gali naudotis nemoka
mai teikiamomis apsaugos priemonėmis.

KAI PRITRŪKSTA VANDENS
Anglų prabanginis laivas Queen Eliza

beth 2, sugedus mašinoms, turėjo sustoti 
jūroje, ir pritrūko vandens. Vienas kelei
vis pradėjo skųstis, kad jis neturi vandens 
barzdai nusiskusti. Norėdamas apsaugoti 
laivo gerą vardą, kapitonas vietoje van
dens, pasiuntė jam šampano butelį.

jau turi tiktai vieną laivą.
Lietuvos laivynas, kaip žinoma, buvo 

dar labai menkas. Karui prasidedant, įvai
rios bendrovės turėjo 11 jūros prekybos 
laivų. Po karo lietuviškoji laivininkystė 
Vakaruose nebeatsigavo, nors ne mažas 
lietuvių jūrininkų skaičius dirbo kaimynų, 
daugiausia estų, laivuose.

GALVOSŪKIS

upė. 9. Į namus. 10. Žuvies produktas. 11. 
Siunčiami daiktai.

Statmenai: 2. Pabaltijo miestas. 3. Dailė.
4. Vengti pavojų. 5. Maldos namai. 8. įsa
kyti. 10. Taip pat.

GALVOSŪKIO NR. 37 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Aleksandra. 6. Alyva. 7. Ode

sa. 9. Čilė. 10. Tolyn. 11. Daugiametė.
Statmenai: 2. Saga. 3. Ratai. 4. Kalėdinė.

5. Salomėja. 8. Elgetai 10. Tyla.
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Europos _
Lietuvių Kronitia

AUKOS

Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
Klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo: L. H. Krolius — 4,55 sv.; B. Puo
džiūnienė ir I. Šimkus — po 0,25 sv.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Juozas Kudirka (sūnus An
tano), gimęs Barzduose 1901 m.

Jis pats ar žinantieji apie jį prašomi ra
šyti „E. Lietuvio“ redakcijai.

KAS GALĖTŲ PASKOLINTI?

Nidos Klubas pritrūko 1961 m. „Rinkti
nės“ Nr. 7. Jeigu kas nors turi ir galėtų 
perleisti — būsime dėkingi.

Nidos K. Klubas

LIET. SODYBA
REIKALINGI DARBININKAI

Lietuvių Sodybai tuojau reikalingi dar
bininkai bendriesiems darbams. Pageidau
jama vedusių lietuvių pora arba maža šei
myna.

Dirbantieji gauna butų dr pilną išlaiky
mą. Geras atlyginimas.

Smulkesnes informacijas suteikia Sody
bos vedėjai.

Adresas: The Manager, Headley Park, 
Bordon, Hants. Tel. Bordon 2810.

LONDONAS
JAUNIMAS, ŠVIESOS, MUZIKA — DISCO

Balandžio 27 d. Londono Lietuvių Na
muose įvyko pirmasis jaunimo šokių va
karas.

Susirinko daug gražaus lietuviško jauni
mo iš Londono ir net iš Wolverhamptono. 
Visi labai linksmai praleido laiką, šokdami 
„Poppa Joe's Roadshow“ discoteque.

Gražu buvo matyti, kad Londone esama 
daug jaunimo ir kai jie nori, gali susirink
ti krūvon.

Todėl mes drąsiai eisim pirmyn ir ruoši
me daugiau jaunimo pobūvių.

Baigiant, mes norėtumėm padėkoti vi
siems atsilankiusiems, ypaš tėvams, kurie 
leido savo vaikus atvykti. Taip pat dėko
jam Jurų, Ribokų ir Varkalų šeimoms, K. 
Makūnui, Lietuvių Namams ir visiems, ku
rie mums padėjo suruošti šį pobūvį.

Iniciatoriai 
LLJS

DAINAVIECIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Maloniai kviečiame visas dainavietes da
lyvauti susirinkime, kuris įvyks sekmadie
nį, gegužės 19 d., 4 vai. p. p., Lietuvių Na
muose, 2 Ladbroke Gdns., W.11.

Sambūrio Valdyba

EKSKURSIJA Į RAMSGATE

Šv. Onos Moterų Draugija birželio 30 d. 
(sekmadienį) ruošia ekskursiją į Rams
gate.

Kelionės kaina — £1.25. Vyresnio am
žiaus narės vežamos nemokamai.

Užsisakyti galima pas M. Knabikienę.

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Londono lietuvių parapija š. m. gegužės 
26 d. (sekmadienį) rengia ekskursiją į tra
dicinį lietuvių sąskrydį Sodyboje.

Norintieji vykti, prašomi užsirašyti Kle
bonijoje (21 The Oval, Hackney Rd., E2), 
pas tarybos narius S. Kasparą ir I. Dailidę, 
Baltic Stores krautuvėje arba Lietuvių 
Namuose.

Kelionės kaina — £1.30. Sumokama už
sirašant, nurodant iš kurios vietos pagei
daujama išvykti — L. Namų ar bažnyčios.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 8 
vai. ryto punktualiai. Pasivėlavusių nebus 
laukiama. Prie L. Namų autobusas bus 8.30 
vai. Iš Sodybos išvykstama 7 vai. vakare. 
(Sudaroma proga grįžusiems pasinaudoti 
Londono transporto priemonėmis į na
mus.).

Vykstantiems traukiniu primenama, kad 
vietinis autobusas (Nr. 6) tarp Aidershot 
ir New Inn dabar eina rečiau.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — gegužės 12 d., 12.15 vai.
HALIFAXE — gegužės 12 d., 1 v. Metinis 

susitelkimas ir išpažintis.
BRADFORDE — gegužės 19 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — gegužės 12 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE, — gegužės 19 d.

11.30 vai., Sacred Heart, Tunstall.
DERBYJE — gegužės 19 d., 18 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — gegužės 19 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — gegužės 26 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.

ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS SĄSKRYDIS LONDONE

Sąryšyje su Lietuvių Vakarų Europos 
vyskupo atsilankymu D. Britanijoje, Lon
dono Lietuvių parapijos taryba pasiėmė 
pareigą surengti Anglijos Lietuvių Kata
likų Bendrijos sąskrydį Londone, kurio 
metu bus pašventintas naujas priestatas 
prie Lietuvių Bažnyčios.

Sąskrydis bus gegužės 12 dieną (sekma
dienį); prasidės pamaldomis 11 vai. ryto.

Po pamaldų bus pašventintas naujas 
priestatas, dalyvaujant Tower Hamlets 
burmistrui, miesto tarybos nariams ir ki
tiems svečiams.

14.0 valandą Sporto ir Socialinio klubo 
salėje įvyks sąskrydžio meninė programa.

Koncerte dalyvaus ir kalbės vyskupas 
A. Deksnys. Bus gera proga susitikti ir pa
sikalbėti su garbinguoju svečiu.

Po pamaldų iki programos kas norės ga
lės pavalgyti Sporto ir Socialinio klubo ba
re, kur bus parduodamas maistas.

Kas norėtų atvykti iš vakaro, prašomi 
pranešti tarybos vicepirmininkui Ignui 
Dailidei, 12a, Ponsonby House, Bishops 
Way, E. 2. Telefonas 01-980-7463. Jis apsi
ėmė apnakvinti visus svečius,

Londono lietuviai, kurie gali priimti at
vykstančius svečius savo namuose vienai 
nakčiai, labai prašomi pranešti Ignui Dai
lidei, aukščiau minėtu adresu. Taip pat ga
lima pranešti į kleboniją, tel. 01-739-8735 
arba S. Kasparui, tel. 01-980-8159.

NOTTINQHAMAS
I SĄSKRYDĮ

Į Londone gegužės 12 d. rengiamą Ang
lijos Liet. Kat. Bendrijos sąskrydį specia
lus autobusas išvyksta gegužės 11 d., 12 
vai. nuo Lietuvių Židinio.

DERBY
MOTINOS IR LIETUVIŠKIEJI REIKALAI

Gegužės 19 d. lietuviškos pamaldos bus 
18 vai., Bridge Gate, Sisters of Mercy kop
lyčioje. Per jas ypač prisiminsime mūsų 
mirusias ir gyvas motinėles. Ta pačia pro
ga tuojau po pamaldų gretimoje salėje bus 
parodyti du garsiniai filmai aktualiomis 
lietuviškomis temomis: apie persekiojimus 
Lietuvoje ir mūsų tėvynės padėtį bendrai. 
Lietuviški filmai yra anglų kalba, taigi 
bus suprantami ir mūsų bičiuliams svetim
taučiams.

Lietuvių Sielovada ir vietos Liet. Kat. 
Bendrija visus maloniai kviečia prisiminti 
Motinas ir Tėvynės reikalus

STOKE-ON-TRENT
MOTINOS DIENA

Gegužės mėn. 11 dieną, nuo 6 vai. iki 12 
vai. Tunstall Sneyd Arms Hotel salėje, 
įvyks Motinai pagerbti

MINĖJIMAS.
Progai pritaikytas žodis, deklamacijos, 

loterija, užkandžiai ir geras orkestras pa
įvairins vakarą ir susirinkusius. Geros va
lios kaimynai laukiami ir sveikinami.

Ruošia vietos DBLS-gos Skyrius

LIETUVA IR MES

Visi maloniai kviečiami į lietuviškas pa
maldas už Lietuvą gegužės 19 d., 11.30 vai., 
Sacred Heart, Tunstall ir tuojau po jų į 
Sneyd Arms Hotel, Tower Square, Tuns
tall pasižiūrėti lietuviškų filmų anglų kal
ba iš Lietuvos dabartinio persekiojimo ir 
jos bendros padėties. Filmus rodys Lietuvių 
Židinys iš Nottinghamo.

ŽYGYJE UŽ LIETUVĄ

Maldos Žygio už Lietuvą centras vietos 
ir apylinkės lietuviams Maldos Dieną už 
^rsekiojamą Tėvynę paskyrė gegužės 16. 
Jauskime ir veikime su kovojančiais tau
tiečiais!

MANCHESTERIS
Š. m. gegužės 18 d., šeštadienį, 4 vai. p. p. 

Manchesterio Liet. Soc. Klubas savo ribo
se rengia VAIKŲ PAVASARIO ŠVENTĘ, 
į kurią yra kviečiami visi lietuvių tėvų vai
kai. Smulkesnę informaciją rasite klubo 
skelbime.

L. V. S. RAMOVĖS Manchesterio sky
rius š. m. gegužės 25 d. ruošia ekskursiją į 
Liet. Sodybą. Norintieji vykti, registruoja
si pas A. Rimeikį, liet, klubo baro vedėją. 
Visos informacipjos bus suteikiamos vie
toje.

A. P-kis

HALIFAXAS
MIRĖ A. DIDŽICNAITIS

Balandžio 14 d. po ilgos ir sunkios ligos 
ligoninėje mirė Antanas Didžiūnaitis, su
laukęs nepilnų 76 metų.

A. a. Antanas gimė 1898 m. birželio 11d. 
Ilgesnį laiką gyveno Kybartuose, kur dir
bo geležinkeliečio darbą, eidamas taipgi ir 
seniūno pareigas. Karo metu su žmona ir 
vaikais pasitraukė į Vokietiją, o 1947 m. 
emigravo į Angliją. Pastoviai įsikūrė jau
kiame Halifaxo mieste, įsigijęs nuosavus 
namus. Kol pradėjo pensininkauti, dirbo 
tekstilės įmonėje.

Velionis buvo nuoširdus, draugiškas, vi
sų gerbiamas ir mėgiamas. Visuomet jaut
rus lietuviškiems reikalams, sielojosi Lie
tuvos likimu, semdamasis stiprybės tikėji
me. Širdies smūgio ištiktas ir pusiau para- 
ližuotas, liginosi tai ligoninėse, tai namuo
se, lankomas savo giminių, artimųjų ir 
kun. kapeliono. Giliai išgyvendamas, nesi
drovėdamas nė ašarų, kantriai nešė savo 
kryžių, pasitikėdamas Apvaizda.

Balandžio 20 d. gedulingas pamaldas Švč. 
Marijos bažnyčioje aukojo kun. J. Kuzmic
kas, dalyvaujant bene visiems vietos lietu
viams ir gausiam- būreliui anglų. Palaido
tas miesto kapinėse, kur visų vardu su juo 
atsisveikino kun. kapelionas. Liko nuliūdu
si žmona, sūnus mokytojas Halifaxe ir ant
ras sūnus bei duktė Kanadoje.

Amžiną atilsį!
SERGA J. JUŠKEVIČIUS

Halifaxe gyvenančiam Jurgiui Juškevi
čiui miesto pagrindinėje ligonnėje padary
ta rimta operacija. Truputį sustiprėjęs, 
grįžo namo, kur juo nuoširdžiai rūpinasi 
žmona Elena ir ypatingai prisirišusi duktė 
Aldutė Zuzana.

Linkime mielam Jurgiui greitai sustiprė
ti, kad ir ateityje savo nuoširdumu džiugin
tų šeimą ir draugus.

J. K.

VOKIETIJA
MIRĖ BUV. BALFO ĮGALIOTINIS 

VOKIETIJOJE
IZIDORIUS RUGIENIUS

Daugeliui Vokietijos lietuvių yra pažįs
tamas nuo BALFo šalpos ir emigracijos 
laikų, įgaliotinis Izidorius Rugienius Muen- 
chene. 15 metų jis kantriai, rūpestingai or
ganizavo nedėkingą šalpų skirstymo dar
bą. Tose pareigose yra aplankęs visus di
desnius lietuvių telkinius ar pavienias 
vargstančias šeimas, sanatorijas, senelių 
prieglaudas. Todėl, kaip reta kas, pažinojo 
socialinę išeivių padėtį.

Š. m. balandžio mėn. 26 d. mirė jis Muen- 
chene po ilgesnės ligos, sulaukęs 69 m. am
žiaus.

Izidorius buvo jauniausias sūnus aštuo- 
nių vaikų ūkininko šeimoje. Gimė 1905 
m. balandžio mėn. 3 d. Šakių apskr., Būb- 
lelių valse., Suodžių km. 1925 m. baigė ša
kių gimnaziją ir įstojo į Kauno universite
to Humanitarinių mokslų fakultetą. 1926 
m. perėjo tame pačiame universitete į Tei
sių fakultetą. 1931 m. įsigijo teisininko dip
lomą. 1916-1930 m. dirbo Ūkininkų sąjun
gos banke Kaune. 1930 m. perėjo dirbti į 
Tarptautinį banką Kaune, o 1931 m. — į 
Žemės banką Kaune. Tais pačiais metais 
vedė abiturientę Eveliną Riaubaitę. Nuo 
1932 m. vasario iki 1933 m. buvo teismo 
kandidatu prie Marijampolės apygardos 
teismo ir trumpą laiką ėjo apylinkės teisė
jo pareigas prie Marijampolės1 ir šakių 
apylinkės teisėju. 1933 m. rudenį vėl grįžo 
į Žemės banką Kaune, kuriame dirbo iki 
1942 m. liepos 16 d. Nuo tada iki 1944 m. 
briželio mėn. buvo apylinkės teisėju Vilka
viškyje.

Pabėgęs su šeima į Vokietiją 1944 me
tais, trumpai apsistojo Landshuto apylin
kėje, o 1945 m. rugsėjo 20 d. persikėlė į 
Muencheną. 1946-1948 m. dirbo Muenchene 
Raud. Kryžiuje, o nuo 1948 m. lapkričio 1 
iki 1963 m. pradžios buvo BALFo įgalioti
nis Vokietijoje. BALFo įstaigai užsidarius, 
1963 m. vasarą pradėjo dirbti didelėje gat
vių statybos ir žemės ūkio mašinų firmoje
— Wacker, Ten dirbo buhalterijoje iki gy
venimo pabaigos.

Be našlės Evelinos Rugienienės ir duk
ters dr. med. Angelės Strupienės, liko gy
vas tik vyriausias brolis Jonas Detroite, 
JAV.

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS 
„AIDAS“ KONCERTUOS MUENCHENE

AIDO choras, vadovaujamas sol.-muz. V. 
Verikaičio, šią vasarą belankydamas Eu
ropos lietuvius, sustos porai dienų Muen
chene ir rugpiūčio 25 d., 18,00 vai. koncer
tuos „Kuensterhaus“ salėje, am Lenbach- 
platz. Koncertą organizuoja Alina Grinie
nė.

Jei šiaurės Vokietijos lietuviai galės AI- 
Do koncertą išgirsti Hamburge, tai pietų 
Vokietijos lietuviai- kviečiami atvykti kon
certui į Muencheną. Tai vienintelis toks 
jaunų mergaičių choras laisvajame pasau
lyje. Skurdžiose mūsų gyvenimo sąlygose 
AIDO pasirodymas bus didelė šventė.
GRAŽIAUSI MARGUČIAI MUENCHENE

Š. m. balandžio mėn. 27 d. Muencheno 
Moterų klubas premijavo velykinius mar
gučius. Buvo sunešta 29 liaudies meno, ar
ba šiaip meniškai nudažyti kiaušiniai. Pir
mą premiją gavo net iš Šveicarijos atsiųs
tas Marijos Milvydienės vašku ir keliom 
spalvom dažytas margutis; antrą premiją 
laimėjo Vincenta Hermanienė už tautiniais 
motyvais išskutinėtą margutį; už menišką 
margutį premiją gavo Adei. Kuogelytė, o 
vaikų darbo geriausiai įvertintas margutis
— Aušrelės Skeberdytės. Konkurso komi
sija buvo sudaryta iš K. Ausiejaus, dr. J. 
Sakalausko, I. Aleksienės ir R. Graudušy- 
tės. Premijas — „Lietuvos virėją“, meniš
ką žvakę, laiškams kortelių komplektą ir 

žaislą — įteikė pirm. J. Jurkonienė. Ta pa
čia proga susirinkę miuncheniečiai galėjo 
pasigrožėti ir vokiškai įkalbėtu, spalvotu 
filmu „Pažink Ameriką“, kurį parodė Ame
rikos lietuvis, inž. J. Aleksa.

Meno ir religijos 
dienos

Bonn-Bad Godesberg. Jau eilė metų, kaip 
Vokietijos lietuvių evangelikų vicesenjo- 
ra|s, pastorius J. Urdzė, Annabergo pilyje 
kiekvieną pavasarį organizuoja lietuviško 
jaunimo sąskrydį. Ir šiemet balandžio 26 
iki gegužės 1 d. ten įvyko jaunimo-studen- 
tų ir meno darbuotojų suvažiavimas. Šie
met jaunimas daugiau pasižymėjo sąstato 
įvairumu negu skaičiumi. Buvo studentų iš 
kelių Vokietijos universitetų, būrelis Vasa
rio 16 gimnazijos mokinių, atvykusių mo
kytis iš JAV ir grupė šiaurės Reino-Vest
falijos krašto jaunimo, spėjusio įsijungti į 
ūkinį gyvenimą.

Jau penktadienį po vakarienės buvo ati
daryta dalyvaujančių menininkų bei tau
todailės paroda. Vasario 16 gimnazijos mo
kytojas ir žinomas lietuvių grafikos atsto
vas Vakaruose, p. Krivickas, ilgoje paskai
toje bandė išryškinti lietuvių meno dar
buotojų įnašą į kultūrinį tautos kilimą 
prieškarinėje ir nepriklausomoje Lietuvo
je. Po pertraukos, kun. J. Dėdinas pade
monstravo p. Krivicko parūpintus tris 
trumpus filmus iš dabartinės Lietuvos.

šeštadienio rytą, po trumpo kun. J. Ur- 
dzės įvadinio žodžio, prel. P. Celiešius na
grinėjo religijos ir meno santykius. Savo 
tvirtinimus jis pagyvino religinio meno re
produkcijomis iš slėpiningų tolimosios In
dijos šventyklų. Diskusijose meno sampra
tą paryškino ir papildė prof. dr. J. Grinius. 
Po to Raminta Lampsatytė skaitė paskaitą 
apie muzikos, meno ir religijos santykį. 
Kondensuotus teiginius ji vykusiai papildė 
charakteringais magnetofono įrašais.

Tą pačią dieną po pavakarių įvyko „su
dėtinis“ koncertas, kuriame dalyvavo pia
nistė R. Lampsatytė, M. Panse-Simainiukš- 
tytė, B. Spies-Gailiutė, kun. K. Senkus ir 
kt. Liūdnas, didingas ar juokingas dainas 
kaip sidabro siūlas jungė subtilus R. 
Lampsatytės palydėjimas pianinu. Po va
karienės svečiai prie laužo turėjo retą pro
gą pasigėrėti rinktiniais dabartinės Lietu
vos kabareto dalykėliais, kurie išeivių tar
pe beveik nežinomi.

Sekmadienį programa prasidėjo bendro
mis pamaldomis. Pamoksle vicesenj. J. Ur
dzė priminė, kad Dievo žodis Kristuje yra 
žmogaus kelias, tiesa ir gyvybė. Šv. Mišias 
laikė prel. P. Celiešius, asistuojamas kun. 
K .Gulbino. Solo, dueto, chorelio ir liaudies 
giesmes vargonais palydėjo R. Lampsaty
tė. Po pertraukos prof. dr. J. Grinius išryš
kino temą „Religinis motyvas lietuvių lite
ratūroje“. Paskaitininko iškeltų minčių ir 
cituotų religinių eilėraščių paveiktas, na
mų šeimininkas J. Urdzė iškėlė sumanymą 
įsteigti lietuvių literatų būrelį.

Po pietų su daina ir deklamacijomis pri
sistatė „Baltijos“ kvinteto vyrai Bertulai- 
tis, St. Jasulaitis, V. Lemkis ir E. Rotkis. 
St. Baltus sumaniai vadovavo jaunimo šo
kių grupei, kurioje dalyvavo ir jauniausia 
jos dukrelė. Dalis svečių nė vakarienės ne
laukę turėjo išvažiuoti, nes pirmadienį lau
kė darbas mokykloje, įstaigoje ar fabrike. 
Likusieji vakare vėl susirinko pilies salė
je prie atviro židinio, prisistatydami su 
dainomis ir deklamacijomis. Svečių maiti
nimu sumaniai rūpinosi Urdzienė.

Didelė pagarba priklauso kun. K. Sen
kui, kuriam po ilgų derybų, kelionių ir su
sirašinėjimų pavyko suburti- pajėgių pa
skaitininkų ir menininkų būrelį. Kritiški 
balsai pasisakė, kad suvažiavimo progra
moje šiemet permažai buvo atsižvelgta į 
jaunimą. Jeigu sekančiais metais rengėjai 
turės laimės prikalbinti daugiau jaunesnių 
meninių pajėgų, tai tada tikriausiai ir visa 
suvažiavimo atmosfera bus dar labiau jau
natviška negu šį pavasarį. Tačiau ir šiemet 
netrūko jaunimo atstovų, kurie pertrauko
se pasisakė, kad sąskrydžio metu jie suži
nojo daug naujo apie lietuvių kultūros is
toriją ir meno kūrinius. Gal labiausiai ren
giniu buvo patenkinti neseniai iš Lietuvos 
atvykę jaunosios kartos atstovai. Kitą kar
tą ir jie žada aktyviai įsijungti. Jeigu jie 
žodį išlaikys, tai ir bus geriausias suvažia
vimo pasisekimo įrodymas. Dalyvis

„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. gegužės 6 d.
— Du skaitytojai rašo iš Argentinos, kad 

gailisi palikę Angliją ir nori grįžti atgal. 
Vienas net prašo pagalbos — iškvietimo.

— Halifaxo lietuviai dalyvauja su tauti
niais eksponatais vietos tautodailės paro
doje.

— Juokų laikraštis „Apuokas“ Coventry 
skelbia konkursą humoristiniam reporta
žui parašyti.

— Nottinghame suorganizuotas V. Untu
lio vadovaujamas lietuvių choras.

— šis laikraščio numeris skirtas Moti
nos dienos minėjimams aprašyti. Ypačiai 
gražus minėjimas buvęs Widnes stovyklo
je, kurioje pasirodė Alsager (Alsėdžių) šei
mų stovyklos vaikų ansamblis, vadovauja
mas Brazdienės.

JAV
„ANGLIKONO“ BIULETENIO ŽINIOS
— Čikagos Anglijos Lietuvių Klubo val

dybos posėdyje š. m. kovo 30 d. kasininkas 
Jonas Jokubka patiekė galutiną apyskaitą 
iš įvykusio Jaunimo Centre Užgavėnių va
karo. Išlaidų turėta $2.458, pajamų $3.345, 
tokiu būdu dar liko gražaus pelno $887. Ka
dangi pelną dažniausiai paskirstome lietu
viškiems reikalams, tad ir šį kartą įvyko 
aukų paskirstymas: Lietuvių Televizijai 
$100, Aukštesniajai Lituanistoks Mokyklai 
$50, Lietuvių Sodybos (Anglijoj) seneliams 
$25, „E. Lietuviui“ Londone $25, Švėkš
nos Draugijai $10. Be to Margučio ir So
phie Barčus lietuviškoms radijo progra
moms, panašiai kaip spaudai, išmokėti 
įprasti mokėjimai už mūsų klubo parengi
mų garsinimus.

Pirmininkas Justinas Šidlauskas siūlė 
Valdybos sudėtin kooptuoti dar vieną na
rį, nuolatinį Jaunimo atstovą. Tam tikslui 
pakviesta posėdyje dalyvauti Ramutė Drū
tytė, kuri šioms pareigoms būtų labai tin
kama. Valdyba sumanymui pritarė ir nu
tarė šį pasiūlymą patiekti pusmetiniam su
sirinkimui patvirtinti.

— Birutė Kemėžaiitė, žinoma poetė ir so
listė, prieš kelis mėnesius netekusi tulžies 
ir apendicito, dabar visiškai pasveikusi, 
su nauju entuziazmu ruošia spaudai savo 
naujausių, 75 eilėraščių rinkinį. Be to, Bi
rutė ateinantį rudenį vėl žada vykti Euro
pon, naujos savo plokštelės — lietuviškų ir 
tarptautinių operų arijų — įdainavimo bei 
išleidimo reikalu. Jos knygą ir lietuviškų 
kompozitorių dainų plokštelių dar galima 
gauti pas platintojus.

— Liudas Apanavičius, dirbdamas Gene
ral Motors automobilių fabrike, tapo gazo
lino trūkumo auka. Dėl darbo sumažėjimo 
išbuvo du mėnesius be darbo.

— Algirdas, Liudo ir Gertrudes Apana
vičių 22 metų sūnus, susižiedavo su Petru- 
te Masiūnaite ir ruošiasi sukurti lietuvišką 
šeimos lizdelį. Algirdas baigia University 
of Illinois Circle Campus, kur studijavo 
Business Administr.

— Vlado Palubecko ir jo jaunos žmonos 
sutuoktuvių proga, Jonas ir Jadvyga Aukš- 
čiūnai š. m. balandžio 20 d. Gintaro svetai
nėje, Marquette parke, surengė balių. Vos 
tik gautomis ir nepilnomis žiniomis, vaišė
se dalyvavo virš 50 žmonių, tarp kurių bu
vęs didelis skaičius amerikiečių — Vlado 
bendradarbių ir draugų. Vakaro eigai va
dovavęs Britanijos Klubo pirm. Pranas 
Rumšą, stipriai pritariąs visų „anglikonų“ 
susivienijimui. Vakaras praėjęs gražioje, 
pakilioje nuotakoje ir jaunavedžiams iš
reikšta daug gražių linkėjimų.

Vladas Palubeckas šiuo metu yra mūsų 
Klubo Revizijos Komisijos pirmininkas. 
1970 metais, klubui pirmininkaujant Jonui 
Jokubkai, Vladas ėjo sekretoriaus parei
gas. Tuo laiku konkrečiai buvo iškeltas A 
ir B klubų susivienijimas. Klubo narių su
sirinkime mūsų klubo nariai tam vienbal
siai pritarė, o tame susirinkime kaip sve
čias dalyvavęs Pranas Rumšą, tą mintį 
sveikino, pilnai pritardamas šiam tikslui. 
Tuo laiku užmegzti ryšiai nėra nutrūkę, 
nors tikslai ir neįgyvendinti. Tikimės, kad 
tolimesnis bendravimas pagaliau prives ir 
prie kliūčių nugalėjimo ir nutarimų įgy
vendinimo.

KELIONĖ DĖL DRUSKOS

Eidamas per Raseinius, žiūriu — bėga 
žmogelis, maišioką pasikišęs.

— Kur, — klausiu, — taip dumi, lyg ve
jamas?

— Druskos į parduotuvę, — sako.
— Tai kad ne į tą pusę. Parduotuvė te

nai.
— Anoj jau buvau, — porina jis, — aš 

skubu į kitą, o paskui — į trečią. Mat, mū
suose vienoj parduotuvėj tik po du kilogra
mus druskos teparduoda. O man šešių ki
logramų reikia...

Grįžęs namo, ir klausiu Lietkoopsąjun
gos vadovus, ar nevertėtų Raseinių rajko- 
opsąjungos (valdybos pirmininkas J. Ma
čiulis) patyrimą — kaip pratinti žmones 
su maišiuku po pažastimi mankštintis — 
plačiau paskleisti.

— Ne, — sako vadovai, — mankštą kas 
rytą per radiją transliuoja. O druskos rei
kia parduoti tiek, kiek žmogus prašo. Ji 
skirta barščiams ir paršams sūdyti, o ne 
mankštai. Štai kokia istorija.

Matas Dalba, „Valst. laik.“

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
„O kai girtuokliais niekas nesirūpina, tai 

ir eina jie iš vienos gamyklos į kitą“.
(Iš rankraščio)

•••
„Atsibudau miegojęs su kiaurai perskel

ta galva".
(Iš pasiaiškinimo 'blaivykloje)

•••
„Gediminas visais metais mokėsi kiau

rais dvejetais“.
(Iš charakteristikos)

„Parsiduoda karvė antro veršio. Kreiptis 
Klaipėdos plente, Mickų sustojime“.

(Skelbimas ant stulpo)
**•

„Kadangi žmona pasikeitė spyną, tai bel
džiausi pas kaimynę“.

(Iš pasiaiškinimo milicijai)
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