
SDS1RENKAM SODYBOJE
Daugelį metų teko iš arti stebėti D. Bri

tanijos lietuvius, susirenkančius kartą me
tuose j visuotinį sąskrydį savojoje Sodybo
je. Iš pradžių tai buvo Sekminių sąskry
džiai, vėliau, įvedus pavasario atostogas, 
jie pradėjo su Sekminėmis nebesutapti. Vi
saip juos vadinome — atlaidais, kermo- 
šiais, mugėmis ir tiesiog paprastais sąskry
džiais, į kuriuos susirinkdavo ir dabar dar 
susirenka lietuviai iš pačių tolimiausių sa
los kampų.

Žinoma, šiuo metu nebegalime tikėtis 
tiek svečių, kiek jų buvo, sakysime, 1955 
ar sekančiais metais. Dalis jų jau yra iške
liavę į amžinąją Sodybą, kita dalis paseno 
ar pasiligojo, dar kiti emigravo į kitus 
kraštus. Pavieniai susirinkę dažnai pašne
kame. kad Sodyba esanti per toli, kad ja 
sunku surasti ar pasiekti, kad sąskrydžiuo
se nebesą nieko nauja, bet vos tik ateina 
to sąskrydžio dienos, ir pakeliame sparnus 
Ir teisingai darome.

Kodėl mes ten važiuojame? Ko lietuviai 
ieško toje savo Sodyboje? I ta klausima, 
mano manymu, kartą gana teisingai atsa
kė vienas iš kaimo kilęs lenkas vasaroto
jas: „Man atrodo, kad čia yra mano tėviš
kė, atrodo, kad aš čia gimiau ir vaikystę 
oraleidau. Tokios pat buvo mano gimtinės 
pievos ir šilojai, tokie pat ąžuolai ir beržai, 
toks pat upelio čiurlenimas“...

Taip, mūsų vyresniajai kartai Sodyba 
vra tarsi tėviškė, į kurią atvažiavęs gali 
basomis kojomis po rasas braidyti, ieškoti 
krūmuose laukinių gėlių, vartytis kvepian
čioje pievoje ir, jeigu nori, šokti ir dainuo
ti iki uždusimo. Gyvendami suspaustuose 
miestuose, pasigendame gimtojo krašte 
erdvės, drėgnos žemės pavasarinio kvapo 
miškų žalumo, gegutės kukavimo, varlių 
aturkesio ir strazdų nesibaigiančio čiulbė
jimo. Anksčiau minėtas senukas lenkas sa
kydavo, kad jeigu tik jis galėtų, tai prisi
piltų šviežaus Sodybos oro maišus ir parsi
vežtų į namus... O butelio skaidraus van
dens, besiveržiančio iš Sodyboj esančio ar
tezinio fulinio, jis niekada neužmiršdavo 
išvažiuodamas prisipilti.

Nuostabus dalykas, kad ir lietuviškasis 
Jaunimas seka tėvų pėdomis. Jis taip pat 
rodo didelį prieraišumą prie tos „mažosios 
Lietuvos“. Štai, kada buvo iškilęs klausi
mas parduoti Sodybą ar pasilaikyti, jaunų
jų atstovas P. Petkevičius rašė: „Prieš 25 
metus lietuviai pinko akcijas ne norėdami 
praturtėti, bet padėti saviesiems. Jie norė
jo turėti vietą, kurioje galėtų susirinkti, 
pabendrauti, pasikalbėti sava kalba, o su
laukę senatvės, ją praleisti savųjų tarpe... 
Pardavus Sodybą, šio krašto lietuviškam 
gyvenimui gresia mirtis“.

O vis dėlto reikia pripažinti, kad turėda
mi gražų žemės kampą šioje saloje, mes ne 
visada juo kaip -reikiant pasinaudojame. 
Mes saugojame Sodybą, kaip paukščiai 
gūžtą, kad turėtume vieną kartą metuose 
kut atskristi ir nutūpę pasigrožėti. Bet tai 
ir viškas. Per ištisus metus ją užleidžiame 
Kitiems paukščiams, 'kitokios čia giesmes 
skamba, kitoks jaunimas linksminasi. Tad 
ar toji mūsų meilė nevirsta kartais tuščiu 
pasididžiavimu, ypačiai kai pasiklausome 
jaunųjų kalbų?

Gal iš tikrųjų kitaip ir negalima. Gal čia 
mūsų per mažai, gal Sodyba per toli. Ta
čiau bent tomis progomis, kurios skirtos 
mūsų tradiciniams sąskrydžiams ar stovyk
loms, gausiai aplankykime savąją Mekką, 
pasijuskime joje sugrįžę į tėviškę ir būki
me atlaidūs tiems, kurie daug triūso įdeda 
besiruošdami mus priimti ir pavaišinti.

J. Vikis

Paskutinis kareivis
„Catholic Herald“ (gegužės 3 d.)' rašo 

apie „paskutinį šaltojo karo kareivį“, kun. 
van Straaten. Šitas kunigas nuo 1947 m. 
per savo įsteigtą organizaciją „Aid to the 
Church in Need“ organizuoja pašalpą į 
vargą patekusioms bažnyčioms komunisti
niuose kraštuose. Vien tik 1972 m. jis su
rinko 12 mil. dolerių. Pinigams persiųsti 
jis naudoja specialius kuponus, kurie gali 
būti iškeisti į reikalingas prekes ar me
džiagas. Laikraštis rašo, kad pašalpą gau
na Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos ir kitų 
kraštų bažnyčios.

Savo laiškuose Vakarų krikščioniškoms 
organizacijoms ir pavieniams asmenims 
kun. Straaten rašo, kad vakariečiai yra 
naivūs apakėliai, nematą, kad per 55 me
tus jokios laisvės komunistiniuose kraštuo
se nesą pasiekta.

„Kas pastatė Berlyno sieną? Kuris kraš-

aIa

Mirus brangiam draugui ir 
tautiečiui

ANTANUI DIDŽIŪNAICIUI, 
reiškiu nuoširdžiausią užuojautą 

likusiai šeimai.
A. Linkevičius

Vokietijos kanclerio W. Brandto atsista
tydinimą apgailestauja jo draugai ir prie
šai, Rytai ir Vakarai. Jis su dideliu asme
nišku magnetizmu ir politiniu autoritetu 
atstovavo naujajai Vakarų politinei sferai, 
kuri buvo priimtina ir Rytams. Willy 
Brandtas įvedė Rytų Vokietiją į tarptauti
nius vandenis, nutiesė tiltus tarp Rytų ir 
Vakarų pasaulio, sužadino pastovesnės tai
kos viltis. Politiniuose sluoksniuose kalba
ma, kad be W. Brandto nebūtų buvusi įma
noma ir JAV-Sov. Sąjungos detentė. Už 
savo darbą jis laimėjo ne tik daugelio pa
garbą, bet ir Nobelio taikos premiją.

Keista gyvenimo ironiją — kraštas, ku
riam jis daugiausia padėjo (R. Vokietiji? 
išsijuosęs dirbo, kad galėtų jį sunaikinti,; 
draugas, kuriuo Brandtas pasitikėjo — iš
davė ir privertė atsistatyti.

Niekam nebuvo paslaptis, kad V. Vokie
tijoje buvo didžiausia komunistų šnipų ar
mija Europoje. Jau 1967 m. jų buvo pri- 
skaitoma daugiau kaip 6.000. Nuo to laiko 
beveik kasmet iškildavo šnipinėjimo bylos 
ir politiniai skandalai, pasibaigę ne tik 
areštais, bet ir savižudybėmis. Buvo priei
ta net iki to, kad Petersbergo viešbutyje, 
kuriame sustodavo aukšti užsienio diplo
matai ir valstybės galvos, įskaitant Angli
jos karalienę su princu Pilypu, visuose 
kambariuose R. Vokietijos šnipai buvo įsi
taisę slaptus mikrofonus. Pagaliau šnipi
nėjimo taurė persipildė, kai geriausiu pa
ties kanclerio draugu ir bendradarbiu pa
sidarė R. Vokietijos šnipas Guenter Guil
laume.

Kiekvienas supranta, kad toks intensy
vus šnipinėjimo darbas negalėjo vykti be 
KGB palaiminimo. Tačiau šiuo 'atveju ky
la klausimas, ar galingoji KGB, toji vals
tybė valstybėje, turėjo Sov. Sąjungos vy
riausybės ir Politbiuro palaiminimą? At
rodo, kad KGB žinodama, kad visos val
džios vadžios yra jos rankose, šį kartą per
sistengė. Ką laimėjo Sovietų Sąjunga, Rytų 
Europa ir bendrai komunistinis pasaulis, 
įveldami geriausią savo draugą į tokias 
negarbingas pinkles? Jie turėjo jį pasikin
kę, naudojosi sudarytomis su V. Vokietija 
sutartimis, kurių jie patys ir nemanė vyk
dyti, stūmė jį į priekį kaip nuoširdaus ben
dradarbiavimo apaštalą, žinodami, kad W. 
Brandtas turi svarų ir autoritetingą žodį 
Vakaruose. Per ilgų metų dideles pastan
gas Maskva buvo įsigijusi nuoširdų, nors ir 
naivų draugą, taip gerai padėjusį vykdyti 
jos planus. Tik W. Brandto Rytų-Vakarų 
santykių pagerinimo dėka galėjo prasidėti 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, jo dėka Rytų Vokietija atėjo 
( J. Tautas, jo autoritetas dengė satelitinių 
valstybių, ypač R. Vokietijos ir Lenkijos 
politinį statusą. Kelias buvo nutiestas, juo 
buvo galima važiuoti, kol parts to kelio 
meistras būtų nusivylęs ir sukompromituo
tas turėjęs pasitraukti.

Esama balsų, kad G. Guillaumes afera 
buvusi tik paskutinis šiaudas ant nuvaryto 
kupranugario nugaros. Esą W. Brandtas, 
nusivylęs santykiais su Rytų Vokietija ir 
satelitais ir jausdamasis apgautas, jau se
niai norėjęs iš kanclerio pareigų pasi
traukti. Guillaume jam palengvinęs tą 
žingsnį žengti. Tačiau jo paties pareiški
mas, kad nemano pasitraukti iš darbo lau
ko, kuriame visą amžių triūsė, rodo, kad 
W. Brandt buvo savo paties sukurtos poli
tikos ir KGB auka.

Pagaliau esama nuomonių, kad Maskva, 
sunaikindama V. Vokietijos kanclerį, dau
giau pakenkė pati sau. Tiek vadų neteku- 

tas varžo emigraciją? Čia galima išvardin
ti visą eilę įvykių, kurių naivūs vakarie
čiai nemato. Pvz., Berlynas 1953 metais, 
Budapeštas — 1956 m., Praha — 1968 m., 
Lietuva — 1972 m. Jau nebekalbant apie 
tuos drąsius Rusijos rezistentus, kurie rei
kalauja laisvės savame krašte ir už tai pa
tenka į beprotnamius.“

Toliau jis sako, kad vakariečiai rodo blo
gą pavyzdį ir kenkia laisvės reikalui.

„Mūsų apakę ir užsispyrę vadai per sa
vo menką diplomatiją ir gobšumą nemato, 
kas dedasi Rytų Europoje. Mūsų žurnalis
tai, valstybės vyrai ir bažnyčios vadai ga
lėtų pasimokyti iš Solženicino drąsos ir 
tiesos meilės. Ir kuris iš mūsų esame be 
kaltės?“

R. KALANTOS SAVAITĖ
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi

tetas 1974 m. gegužės 12-18 d. d. skelbia 
Romo Kalantos Savaite, kuri skiriama jo, 
V. Stonio, Žaliausko ir K. Andriuškevi
čiaus atiduotos didžios aukos dviejų metų 
sukakčiai paminėti.

Visa Lietuvių visuomenė, bažnyčios, mo
kyklos, jaunimo ir kitos organizacijos 
kviečiamos tą savaitę prisiminti ir atitin
kamai pagarbiai tas didžias aukas paminė
ti.
New Yorkas, 1974 m. balandžio 17 d.

Vliko Valdyba 

šioj Europoj, tiek Watergate skandalo iš
vargintoje Amerikoj visi ženklai rodo, kad 
pasaulis gali grįžti į izoliaciją, detentė ga
li subyrėti, šaltasis karas atsinaujinti. 
KGB pasirūpino, kad tai atsitiktų. Ir tik 
drastiški pasikeitimai Sovietų Sąjungos 
politikoje, KGB išjungimas iš val
džios aparato, galėtų padėtį sušvelninti. 
Nepasisekė to padaryti Chruščiovui, vargu 
ar pasiseks suvaldyti Andropovą ir dabar
tiniams Kremliaus valdovams.

ITALŲ SPAUDOJE
Ryšium su Lietuvos pogrindyje išeinan

čia Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, 
italų spaudoje pasirodė eilė straipsnių apie 
Lietuvą. Medžiaga straipsniams dažniau
siai imama iš italų „Elta-Press“, kurią Ro
moje redaguoja prel. V. Mincevičius. Čia 
suminime kai kuriuos tu laikraščių.

„II Popolo“, Italijos krikščionių demo 
kratų partijos 'dienraštis, išeinąs Romoje 
vasario 2 d. įsidėjo straipsnį, pavadintą 
„KGB ranka spaudžia lietuvius katalikus" 
Aprašo kratų, suėmimų ir tardymų bangą 
ryšium su LKB Kronika. „II Tempo“ (Ro 
ma) vasario 2 d. atspausdino straipsnį 
„KGB stoja į kovą prieš Lietuvos disidei. 
tus“. „II Martino“ vasario 2 d. laidoje ap
rašo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką 
ir didėjantį pasipriešinimą okupantui Lie
tuvoje. „II Messagero“ (Roma) vasario 2 
d. laidoje patalpino straipsnį, pavadintą 
„Nacionalinės manifestacijos Lietuvoje“. 
Romos „11 Secolo d'Italia“ vasario 2 d. lai
doje, straipsnyje „Bukovskio gyvybė pa
vojuje“ pamini ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką. Milano „Corriere della Se
rą“ vasario 3 d. laidoje taip pat rašo apie 
pastangas atidengti Kronikos spausdinimo 
organizatorius ir bendradarbius. Romos „II 
Secolo dTtalia“ vasario 14 d. numeryje ra
šo „Tebetęsiamas Tyliosios Bažnyčios per
sekiojimas“. Milano „Corriere della Serą“ 
vasario 22 d. straipsnyje apie Gromyko vi
zitą pas Popiežių, pamini Lietuvos katali
kų padėtį. Romos „H Tempo“ vasario 22 d. 
aprašydamas Gromyko atsilankymą pat 
Popiežių, aprašo religijos persekiojimą 
Lietuvoje ir kituose Sovietų Sąjungos 
kraštuose. Romos „II Tempo“ kovo 28 d. 
aprašo Sovietų agresiją prieš Baltijos ir kt. 
tautas, okupaciją, kolektivizaciją ir siau
bingas masines deportacijas Sibiran. (E)

BIULETENIS ISPANIŠKAI
Dėl įvairių priežasčių ilgesnį laiką nebe

išeidavo ispanų kalba Eltos biuletenis, ku
rio redakcija buvo Buenos Aires, Argenti
noje.

Šiemet vasario mėn. Buenos Aires gyve
ną lietuviai, latviai ir estai išleido benarą 
biuletenį, pavadintą „Notivieros ae los 
Paises Balticos“. Biuletenio faktinis redak
torius yra Ceferinas Juknevičius (Cefermo 
lujnevich). Biuletenis gražiai išleistas, 29 
psl. smulkaus šrino.

Turiny plačiai paminėta Vasario šešio
liktoji; Vlikas, jo uždaviniai ir darbai, To
ronto Seimas; Kanados vyriausybės užtik
rinimas, kad nepripažins Baltijos valsty
bių inkorporacijos; lietuvių politinių kali
nių sąrašas; Romo Kalantos susideginimo 
metinės: plačiai aprašyta Pavergtųjų Tau
tų Savaitė Argentinoje (1973 m. lapkričio 
19-25 d. d.); gražus nekrologas Vaclovui Si
dzikauskui; žinios iš Estijos ir Latvijos bei 
kitų Pietų Amerikos kraštų. (ELTA)

NAUDOKIMĖS PASAULINE SPAUDA
Viena iš svarbiausių priemonių garsinti 

Lietuvą ir kelti sovietų okupacinės politi
kos kėslus lietuvių tautą rusinti, nureligm- 
ti ir versti ją atsižadėti nuo laisvės ir vals
tybinės nepriklausomybės atstatymo, yra 
pasaulinė spauda. Pastaraisiais metais su
aktyvėjus tautos pasipriešinimui, pasauli
nės spaudos atstovai patys susiranda Lie
tuvą ir supranta jos bylą.

Tačiau pačių svetur gyvenančių lietuvių 
pasirodymas vietinėje spaudoje — straips
niais arba laiškais — yra nė kiek nemažes
nės vertės ginklas Lietuvos laisvinimo ko
voje. Elta, gaudama spaudos iškarpas, nuo
lat pamini kas rašo ir kviečia visus, 
plunksną valdančius, kuo daugiau rašyti 
laiškų vietinei spaudai. Tenka pasidžiaug
ti, kad paskutiniu metu laiškų rašymas pa
dažnėjo. (ELTA)

PASKUTINIS TIKRAS 
KONSERVATORIUS

Buvęs užs. reik, ministeris sir Alec 
Douglas-Home yra pareiškęs, kad daugiau 
nebekandidatuos į parlamentą. Ta proga 
daugelis britų konservatorių laikraščių ap
gailestaudami rašo, kad sir Douglas-Home 
buvęs paskutinis tikras senosios kartos 
konservatorių politikas-patriotas, santūrus, 
gerbiąs tradicijas, bet visuomet pasiruošęs 
išklausyti ir priimti kitų nuomones. Kai 
kurie sako, kad jis buvęs geriausias užsie
nio reikalų ministeris pokario metais.

ANGLAI EMIGRUOJA

Per pirmas tris kovo mėnesio savaites 
16,628 anglai pareiškė norą emigruoti į 
Australiją, o per pirmas 12 šių metų sa
vaičių — 93,691. Panaši padėtis yra N. Ze
landijos emigracijos įstaigose. Emigrantų 
skaičius į Kanadą padvigubėjo ir viršija 
4 tūkstančius per mėnesį. Apie 400 anglų 
kas mėnesį iškeliauja į Rodeziją. Norin
čiųjų emigruoti į P. Afriką ir JAV skaičius 
padidėjo nežymiai.

N. Zelandija ir Australija, negalėdamos 
patenkinti visų norinčiųjų, pagriežtino imi
gracijos sąlygas. Australai ateity reika
laus, kad imigrantai būtų gero charakte
rio, sveiki, moką amatą ir norį dirbti. N. 
Zelandijos suvaržymai dar griežtesni. Be 
minėtų Australijos sąlygų, ji reikalauja, 
kad imigrantai turėtų buto ir darbo garan
tijas. Be to, nustatyta amžiaus riba ir šei
mos dydis.

Įdomu, kad N. Zelandija paskelbė anglų 
imigrantams suvaržymus tą pačią dieną, 
kai užs. reikalų ministeris Callaghan kovo
jo Liuksemburge dėl sąlygų Australijos 
produktams parduoti Anglijoje.

EUROPOS PARLAMENTE

Europos parlamente buvo gana išsamios 
diskusijos apie Solženiciną ir jo ištrėmimą. 
Kalbėjo įvairių kraštų ir įvairių partijų 
atstovai.

Komunistas Bordu (Prancūzija) išaiški
no, kad Solženicinas buvęs ištremtas už 
tai, kad nepaklausęs savo krašto įstatymų, 
neatvykęs į teismą, norėjęs išbandyti jė
gos įstatymus ir pan.

Italas Scelba pareiškė: „Aš noriu pa
klausti komunistų partijos kalbėtoją, ku
ris demokratinis Vakarų kraštas turi įsta
tymą, leidžiantį ištremti pilietį, jei jis ne 
taip galvoja, kaip jo krašto valdžia. Tokio 
krašto civilizuotame Vakarų pasaulyje nė
ra. Tik senovės Graikijoje ir viduriniųjų 
amžių Florencijoj veikė panašūs nuostatai. 
Jais remiantis buvo ištremtas iš Florenci
jos didžiausias Italijos poetas Dante Ali
ghieri.“

Se/tfŲHfos DIENOS
— Britų spauda ir kariuomenės atstovai 

reikalauja paskubinti kompensaciją sun
kiai sužalotiems kariams šiaur. Airijoj. Da
bar jie turi laukti iki dviejų metų.

— Anglijoje uždrausta kelti tų prekių 
kainas, kurios jau yra išdėstytos lentynose 
pardavimui.

— Anglija pripažino naująją Portugali
jos vyriausybę.

— Slaptosios policijas ir jos politinių 
seklių skaičius Portugalijoje siekė 12.000. 
Dauguma jų policijos suimti ar dar ieško
mi.

— Du Liverpoolio futbolo komandos ger
bėjai, laimėjimo taurės įteikimo metu su
klupo prie komandos manager'io Bill 
Shankly kojų ir jas pabučiavo.

— Per baigiamąsias futbolo taurės rung
tynes tarp Liverpool ir Newcastle koman
dų 50 žmonių buvo sužeista. Apie 75% 
alaus barų miesto centre buvo uždaryta.

— Naujasis Sovietų 'ambasadorius Airi
joje A. Kaplin numato atgabenti apie 50 
tarnautojų, nors Airijos vyriausybė mano, 
kad pilnai pakaktų dvylikos. Ambasados 
pastatas įsigytas už pusę milijono svarų.

— Maskvos ortodoksų bažnyčios atsto
vas V. Europai A. Bloom atsistatydino. 
Priežastis — jis viešai užstojo Solženiciną.

— Parlamente paruoštas projektas, ku
ris panaikins konservatorių išleistą prof, 
sąjungų-darbdavių santykiams reguliuoti 
įstatymą.

— Britų spauda vėl kelia daugiau kaip 
šimto metų senumo klausimą — ar tunelis 
tarp Anglijos ir Prancūzijos reikalingas?

— Lisabonoj iškilmingai sutiktas komu
nistų vadas Cunhal, ,po 14-kos metų grįžęs 
iš užsienių į Portugaliją.

— Gegužės 1 d. šventėje Maskvoje para
de nepasirodė kariuomenė ir partijos va
dai nesakė kalbų. Didelis kariškas paradas 
įvyko Rytų Vokietijoje.

— Kinijoje gegužės pirmosios iškilmės 
vyko parkuose, bet Mao Tse-tung‘as nepa
sirodė. i

— Anglijos jungtinės futbolo komandos 
vedėjas sir Alf. Ramsey po septynių darbo 
metų iš pareigų atleistas. Spaudos daugu-

AR GERAI PASIELGTA?

Kenneth Lennon, neseniai rastas griovy
je nušautas, paliktame laiške prisipažįsta 
buvęs saugumo policijos agentu ir išdavi- 
nėjęs Airijos Tautinės Armijos (IRA) na
rius. Britų spaudoj kilo diskusijos dėl po
licijos taktikos, bandant įsiskverbti į tos 
organizacijos vidų. Ne visi, bet dauguma 
laikraščių pasisako, kad, turint galvoj ne
paprastai didelį airių skaičių Anglijoje, 
yra neįmanoma sukontroliuoti terorizmo 
aktus paprastomis policijos priemonėmis. 
Jie sako, kad vienintelis būdas IRA likvi
duoti yra infiltracija. Kadangi saugumo 
policija nėra savo nuomonės pasisakiusi, 
tai vidaus reikalų ministeris paskyrė spe
cialią komisiją reikalui ištirti. Tuo tarpu 
šiaur. Airijoj terorizmo aukų skaičius jau 
pasiekė tūkstantį.

ATŠAUKTA KONFERENCIJA

Birželio 16 d. Maskvoje turėjo prasidėti 
Mokslo Akademijos 250 metų sukakties mi
nėjimo iškilmės. Akademiją įsteigė caras 
Petras Didysis. Minėjimas turėjo tęstis 12 
dienų, į iškilmes buvo pakviesta šimtai Va
karų mokslininkų. Po atidarymo Maskvoje, 
konferencija turėjo persikelti į Leningra
dą. Tačiau staiga, nenurodant jokios prie
žasties, konferencija atšaukta.

Spauda spėlioja, kad Sov. Sąjunga neno
ri, kad šiuo metu pasauliniame mokslinin
kų forume būtų iškelti individualinės lais
vės ir žydų emigracijos klausimai. Kiti vėl 
mano, kad po rinkimų į Aukščiausią Tary
bą, esą galimi vadovybės pasikeitimai, to
dėl nepageidautina, kad užsieniečiai tuo 
metu maišytus! Sov. Sąjungoje.

GERIAUSI KLIENTAI
Europos Bendruomenės komisionierius 

sir Christopher Soames pranešė, kad ge
riausi D. Britanijos prekybos klientai pra
ėjusiais metais buvo E. Bendruomenės 
kraštai. Prekyba su jais padidėjo 37%, tuo 
tarpu su kitais kraštais padidėjo tik 24%. 
Numatoma, kad šiais metais tas procentas 
bus dar didesnis.

ma pasisako, kad jis tokio staigaus atleidi
mo nebuvo užsitarnavęs.

— Anglijos vyriausybė pasižadėjo pri
mokėti 33 mil. svarų sūrio gamintojams, 
kad nekiltų jo kaina.

— Deimantas „Star of South Africa“ 
(47,69 karatų) parduotas už 225.000 svarų.

— Londono savivaldybių rinkimuose 
konservatoriai laimėjo 116 vietų, darbie- 
čiai pralaimėjo — 135.

— Apie 50% iš Sov. Sąjungos į Angliją 
importuojamų prekių yra deimantai.

— Filosofijos daktarės Dugdales, kuri 
buvo pavogusi Airijoje 8 mil. svarų vertės 
paveikslus, tėvas J. F. C. Dudgale yra 
Lloyds draudimo firmų direktorius.

— Sovietų „Concordskis“ — TU-144 nu
mato dar šių metų gale pradėti reguliarų 
oro maršrutą.

— Nato jūros manevruose paaiškėjo, kad 
graikų ir turkų laivai yra pasenę (30 metų 
ir daugiau) ir nebetinka modemiškam ka
rui.

— Wembley buvo areštuoti penki jugo
slavai kišenvagiai, atvykę specialiai į fut
bolo rungtynes pasipinigauti.
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Keltim.Varasfe/e
Dailininkai fotografijų albume

Lietuva pastaraisiais metais yra prisiau
ginusi būrį gerų fotografų, kurie vienas po 
kito nusiskina laurų tarptautinėse parodo
se, kurių darbai spausdinami tarptauti
niuose tos srities albumuose, bet kuriems 
taip pat yra pakankamai gera dirva reikš
tis ir namie — ir periodikoje ir rinktiniuo
se fotografijos leidiniuose.

Svetur taip pat yra gerų fotografų, bet 
čia jiems reikštis sąlygos visiškai kitokios. 
Tie, kurie iš savo gražiai atliktų darbų no
ri pragyventi, paprastai dirba amerikie
čiams ir fotografuoja takius dalykus, ku
riuos jiems paveda laikraščių, žurnalų ir 
kitokių spaudinių leidėjai. Tie, kuriems rū
pi savo kaip fotografų sugebėjimus ir išra
dingumą panaudoti lietuviškam gyvenimui 
užfiksuoti, paprastai daro tai idealistiniais 
sumetimais, nes mūsiškė spauda už nuo
traukas nieko nemoka, ir net fotografijo
mis norinčios pasinaudoti spaudos maža, 
ir suprantama, kad fotografavimas visada 
yra susijęs su išlaidomis. Tačiau ir tokių 
idealistų fotografų esama, ir, tur būt, vie
nintelis jų džiaugsmas ir moralinis atpil
das yra tos retos progos, kai vieną kitą jų 
darbą gražiau atspaudžia, pvz., „Aidai“ ar 
„Laiškai Lietuviams“ ar dar kas nors. Kad 
būtų išleidžiami jų fotografijų albumai, 
kaip yra Lietuvoje, jie gali tik pasvajoti.

Dar viena lietuviškoms temoms atsidėju- 
sio svetur gyvenančio fotografo nelaimė, be 
abejo, yra ta, kad jis turi prieš akis labai 
ribotą pasirinkimą, štai vartau 1970 m. 
Vilniuje išleistą R. Rakausko ir A. Sutkaus 
fotografijų albumą, pavadintą „Šalis ta 
Lietuva vadinas“. Būdingų žmonių, tur būt, 
surastų ir suranda fotografai ir svetimų 
kraštų lietuviškoje apinkoje. Tačiau sve
tur nėra lietuviško gamtovaizdžio, pastatų, 
vėjinių malūnų, savų miškų su jų žvėrimis, 
savų laukų su javais, arimų, būdingų ber
žynų ir gausybės kitokių dalykų, kurie ne 
tik gražiai gali atrodyti fotografijoje, bet 
ir artimi būti lietuviui.

Tačiau svajonė susilaukti svetur lietuviš
kų fotografijos albumų iš viso nėra tokia 
šimtaprocentiškai neįgyvendinama. Ana, 
1965 m. JAV buvo išleistas Algimanto Ke- 
zio, S. J., fotografijų albumas „šventoji 
auka“, tiesa, tąkart skirtas ne lietuviškai, 
bet religinei temai. Jame visur vyrauja 
rankos — laiminančios, žegnojančios, besi
meldžiančios, laikančios ostiją, aukojimo 
taurę ir t. t. Prie fotografijų išspausdinto
sios maldos — lietuviškos, kun. B. Markai- 
čio, S. J., į lietuvių kalbą išverstos.

Tas pats Algimantas Kezys, S. J., suge
bėjo dabar išleisdinti kitą fotografijų al
bumą, pavadintą Lietuvis dailininkas išei
vijoje (išleido Lietuvių Jėzuitų ir Jaunimo 
Centro Čikagoje biuletenis „Mūsų žinios“). 
Tai fotografiniai portretai svetur gyvenan
čių lietuvių dailininkų, žinoma, toli gražu 
ne visų, nes kaip įvairiuose kraštuose tu

GGGGG JLJ3 ▼ zVO GGGGG

(Iš neseniai pasirodžiusios knygos „šilko tinklai“)

Tėvas nuėjo žemyn standartiškai, kaip ir dau
gelis kitų panašių asmenų. Jo nepametė žmona, ne
apvogė vaikai ir neišsižadėjo vaikaičiai, bet jis iš lė
to nuvažiavo pakalnėn iš įprastos visuomeninės 
aukštumos. Visada Tomas išgerdavo, bet kai jam 
gimė dukrelė, žmonai dar tebegulint ligoninėje, jis 
pasinaudojo laisve, nėjo į darbą ir uliojo penketą 
dienų, O paskui vis taip, vieną dieną vaišinęsis, pri
dėdavo dar ir antrą, o vėliau ir trečią. Reikėjo pir
madienio atsigauti po visų išgėrimų, o kadangi tai 
kartojosi, įmonė jį atleido iš darbo. Susirado kitą 
darbą, bet ir iš ten atleido. Surado trečią, ketvirtą, 
penktą ir dvyliktą darbą, o įprasta istorija vis kar
tojosi. Vėliau jis bedirbdavo kur nors tik po porą 
dienų, ir metų bėgyje mokesčių atskaitymo korte
lių suplaukė lyg kalėdinių pasveikinimų.

Žmona barėsi, ir tai nė kiek nepadėjo. Tomas 
tada nekentė ne tik darbo, bet ir žmonos. Kai išger
davo, tada užmiršdavo, stengdavosi nepareiti namo, 
nes bijodavo, o kad pateisintų savo niekdarybes, vis 
aiškindavo, kad žmona vaikščiojanti su kitu, ir to
dėl jam liūdna. Gal buvo tuo tikinčių, bet jis pats ži
nojo, kad tai netiesa, tik taip sunku buvo keltis, kad 
kartais šviesumo ir atgailos momentais jis pasaky
davo:

— Jokiam žemėje priešui nesu padaręs tiek 
blogo, kiek sau pačiam.

Kad žmogui reikia valios, jis žinojo, bet neži
nojo, kad reikia ir noro turėti valiai. Jis smuko dar

rime mases lietuvių rašytojų, lietuvių dai
nininkų, taip didelius kiekius ir lietuvių 
dailininkų, o kai nėra rimtesnių svarstyk
lių, kuriomis galėtume pasverti, kas šios 
ar tos meno srities žmogaus vardą vertai 
nešioja, o kas būtų vien peckeliu laikyti
nas, tai ir šio albumo sudarytojas bus tu
rėjęs vargo atskirti pelus nuo grūdų. To
kiais atvejais sunku tikėtis šimtaprocenti
nio pasisekimo.

Nors ir ne visi svetur gyvenantieji daili
ninkai sutilpo į albumą, ne visi ir į provi
zorinį sąrašą, kuris pateiktas tame albume, 
bet, ačiū Dievui, sumedžiotos pavardės vis 
dėlto 245. Gražus ir tai skaičius, bet kad jis 
nepilnas, tai galėtume panorėję spręsti iš 
pateikiamojo albume Vakarų Europoje gy
venančių lietuvių dailininkų sąrašo, kuris 
nurodytas toks: A. Braždys, E. Budrys, P. 
Bugailiškis, P. Gailius, E. Gaputytė, V. Ka
siulis, A. Krivickas, K. Laipšys, A. Moneys, 
Z. Mikšys, Ir. Pacevičiūtė, S. Pacevičienė 
ir S. Žilys. Jeigu nepasigestume mėgėjų, 
vistiek, ko jų vienas ar kitas būtų verti, tai 
sąraše tikrai trūksta mūsų saloje gyvenan
čios, meno mokyklą dar Lietuvoje baigu
sios ir tapybą aktyviai praktikuojančios 
Genovaitės Grigaravičiūtės-Johnstonienės.

Bet, tur būt, ar tarp tų, kurių veidai žiū
ri į mus iš albumo, bus ne vienas mėgėjė- 
lių, šitaip šauniai įamžintų... Kadangi fo
tografijose dailininkai dažniausiai nu
traukti prie kuinio nors jų darbo, tai vienu 
kitu atveju net durtum pirštu, ne, ne į dai
lininką, bet į darbą, ir sakytum: na, tai tau 
ir menas! Bet senovės romėnai, tur būt, 
teisybę yra sakę, kad vardus minėti pavo
jinga.

VLADAS ŠLAITAS

Požemio seifuose
Jos viduriai yra stiprūs;
jie viską lygiai gražiai suvirškina: 
seniai mirusių žmonių kaulus ir metalines

pasagas, 
taipgi sidabro bei aukso apyrankes, 
tačiau deimanto
jos viduriai nesuvirškina, 
nesgi žemė yra moteriškė 
ir jinai,
kaip ir visos moterys,
pasilieka sau deimantus savo požemio 

seifuose 
savo asmeniškam džiaugsmui ir

malonumui.
Ką gi daugiau dar saugoja žemė požemio 

seifuose?
Aš manau.
jinai saugoja seifuose mūsų svajones, 
nes be mūsų svajonių neverta būtų

gyventi.

ir todėl, kad savo išsilavinimo nesugebėjo šiame 
krašte pritaikyti. Jį slėgė ne darbo juodumas, bet ap
linka, tas pralaimėjimas ir pažeminimas, išvykus iš 
Lietuvos. Visa tai jam palengvino kelią į valkatyną. 
Pačioje pradžioje jie laikėsi dar lietuviškame rajone, 
nes iš trijų jų draugų vienas turėjo teisę gyventi ga
raže, į kurį priimdavo ir kitus du. Bet kai kartą ga
ražas užsidegė, gailestingasis garažo savininkas, ne-
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piktas senis juos išgujo. Netrukus vienas draugų mi
rė, su kitu jis atsidūrė jau amerikiečių valkatyne. 
Numestuose laikraščiuose jis ne kartą rado parašy
ta, kad Amerikoje yra aštuoni milijonai alkoholikų, 
kad pasauly yra dar keliskart jų daugiau, bet tai jo 
neguodė ir neliūdino. Vėliau jo draugą lietuvį nuga
beno į miesto ligoninę, ir iš ten jis nebesugrįžo. Sa
ko seniokas priglaudė, kol vėl pradėjo gerti ir mirė 
kepenimis.

Tomas anksčiau nesuprasdavo, kaip tie valka- 
tyno žmonės galėjo gyventi, bet dabar suprato ir pa
matė, kad tai nėra taip sunku. Beveik paprasta ir 
lengva. Iš dešimties rūpesčių normaliame gyvenime 
čia belieka tik vienas, kaip nors gauti išgert, nes 
sunkiausi momentai būna, pasiekiant išsiblaivėjimo 
ribą.

Vasarų būdavo lengviau, bet artėjant žiemai, 
visa pasunkėdavo. Kitus išveždavo į ligoninę, jie 
grįždavo išprausti ir atsigavę ir vėl tuojau būdavo 
tokie patys, nes jie kitaip nebemokėjo, jie bijojo pa
liktojo pasaulio, į kurį būdavo nugabenami greito

A. BARONO ROMANAS LATVIŠKAI

Latvių laikraštis „Lauks“, leidžiamas 
Brooklyne, įsidėjo pasikalbėjimą su rašy
toju Aloyzu Baronu, ryšium su latviškai 
pasirodžiusiu romanu „Abraomu ir sūnu
mi", kuris latviškai pavadintas „Paaudžiu 
Mezglos“, kas reikštų „Jaunųjų pinklės“. 
Pradžioje romaną norėjo pavadinti „Pensi
ninkas ieško atsakymo“, nes Abraomas ir 
sūnus kaip bibliniai vardai latviams nepo
puliarūs. Pasikalbėjime, prie kurio pridėta 
ir autoriaus notrauka, duodama biografinių 
žinių, gi pats autorius pasakoja apie lietu
vių literatūrą ir kas darytina, kad pabaltie- 
čiai galėtų geriau susipažinti su vieni kitų 
literatūriniais atsiekimais. Latviškasis 
„Abraomas ir sūnus“ gražiai išleistas, įriš
tas į kietus viršelius, kainuoja 6 dol.

„MUZIKOS ŽINIOS“
V. Mamaičio redaguojamas „Muzikos Ži

nių“ Nr. 4 be daugelio informacijų iš lietu
viškos muzikos pasaulio, įsidėjo šitokį įdo
mų pareiškimą apie lietuviškąją spaudą.

„Nesunku suprasti lietuviškos spaudos 
vargus, kada matome, kaip nustojama 
spausdinti anglų kalba leidžiami žurnalai 
ar dienraščiai, kurie turi šimtus tūkstančių 
skaitytojų ir šimtus didelių prekybos įmo
nių skelbimų...

Ir ima didelis džiaugsmas, kad iki šiol 
šiame krašte dar nemirė nei vienas lietu
vių kalba leidžiamas laikraštis... O nemirė 
ne dėl to, kad tuos laikraščius prenumeruo- 
tųsi dešimtys tūkstančių skaitytojų, juos 
remtų didelės prekybos įmonės savo Skel
bimais, bet dėl to, kad ir šiais laikais turi
me žmonių, branginančių spausdintą lietu
višką žodį, kaip jį brangino spaudos drau
dimo laikotarpio knygnešiai. Turime lietu-

Fotografijų daugumas yra to meno 
meistrų darbas. Nemaža jų iš fotografijų 
archyvo yra ištraukęs pats A. Kezys, S. J., 
vienas pačių žinomiausių lietuvių fotogra
fijos menininkų. Yra V. Maželio darytų 
nuotraukų, A. Grigaięio, kitų lietuvių ir 
nelietuvių. Dalies nuotraukų autoriai ne
pažymėti.

Kaip fotografijų albumas, „Lietuvis dai
lininkas išeivijoje“, aišku, graži knyga — 
daug profesionališkai nutrauktų veidų. Bet 
sakyčiau, kad tas gražus albumas vis dėlto 
turi vieną didelį trūkumą, kuris sumažina 
jo vertę. Iš tokios daugybės dailininkų (ne 
visų jų nuotraukos išspausdintos) vienus 
mes pažįstame — apie juos buvo rašoma 
laikraščiuose ryšium su kuriomis nors pa
rodomis ar kitokiais jų pasireiškimais. Ki
ti mums — tik veidai ir vardai. Jeigu kiek
vieno jų būtų buvusios duotos nors šiokios 
tokios biografijėlės, tai žinotume, su kuo 
turime reikalo, matytume, kur jie yra da
lyvavę parodose, kokius konkursus yra lai
mėję, kokias premijas gavę, į kuriuos mu
ziejus jų darbai yra patekę. Anoks albu
mas su visokiais duomenimis apie dailinin
kus kur kas vertingesnis būtų pasidaręs.

Bet šitokio jo išspausdinta vis dėlto 1500 
egzempliorių. Vadinas, jis pasklis, palygin
ti, plačiai, daug kas žiūrės į gražias daili
ninkų fotografijas, suras pažįstamų, o apie 
tuos, kurie dar nepažįstami, gal užtiks ka
da nors laikraščiuose žinią, kad žmonės iš
kilo, išgarsėjo savo darbais, sau susidarė 
vardą ir lietuviams sudarė, nes mūsų daili
ninkų garbei reikia pasakyti, kad išėję ir 
į tarptautinį pasaulį, jie nesigėdina savo 
tautybės, tautinės kilmės, juk čia pat, sa
vo aplinkoje turime pavyzdžių.

K. Abr.

*pasaulyjej
visko spausdinto žodžio mylėtojų, skaityto
jų ir spaudos sunkumus suprantančių žmo
nių, kurie net didele auka padeda gyventi 
lietuviškai spaudai.

Vienas tokių šio meto knygnešių yra kun. 
Antanas Petrauskas.

Pasirodo, kad kun. A. Petrauskas savo ir 
parapijos lėšomis išleido visą „Muzikos Ži
nių“ numerį. Gražus pavyzdys visiems sa
vos spaudos mylėtojams.

KNYGA APIE POLICIJĄ
Buvusių Lietuvos policijos tarnautojų 

klubo Krivūlės valdyba išleido knygą „Lie
tuvos Policija“ (Įstatymų ir tvarkos tarny
boje). Knyga gausiai iliustruota, 450 psl., 
kaina 8 dol. Gaunama pas Praną Eigulį, 
„Laisvosios Lietuvos“ redakcijoje.

KOMPIUTERIŲ KALBA
Fenwicko (JAV) lietuvių klubo suruoš

toje paskaitoje prof. Z. Rekašius kalbėjo 
apie lietuvių kalbą ir elektronižineriją.

Paskaitininkas visus labai nustebino, kad 
ateityje lietuvių kalba elektroninių kom
piuterių srityje gali turėti nepaprastą 
reikšmę. Jis vaizdžiai paaiškino, kaip lietu
vių kalba, būdama fonetiška kalba, gali pa
sidaryti oficialia ateities kompiuterių kibą. 
Tai nėra koks nors nerealus tuščiažodžia
vimas, bet tikras dalykas. Mat lietuvių kal
boje kiekvienas ištartas garsas taip pat ir 
rašomas, antra, lietuvių kalba yra svarbi 
tuo, kad jinai yra viena iš mažiausiai pasi
keitusių indoeuropiečių kalbų.

Vertingos knygos
Vincas Pietaris. Rinktiniai raštai, „Va

ga“, Vilnius 1973 m., 712 p.
Daugelis iš mūsų galvoja, kad V. Pietaris 

parašė tik „Algimantą“, kurį, be abejo, vi
si esame skaitę. Bet štai V. Kuzmickas pa
rengė šio kiek paslaptingo rašytojo raštų 
tomą, į kurį „Algimantas“ visai nepateko. 
Recenzuodamas šią knygą „Pergalėje“ A. 
Zalatorius sako:

„Skaitytojas, žinantis V. Pietarį pirmiau
sia kaip „Algimanto" autorių, be abejonės, 
truputi sutriks, neradęs knygoje šio roma
no. Bet jis turėtų apsiraminti, sužinojęs, 
kad rinkinyje trūksta ir dalies apsakymų, 
ir publicistikos, ir kai kurių kitų darbų. Į 
vienatomį visko nesudėsi, — jis ir taip pra
šoko 700 puslapių. Ypač neproporcingai ja
me atrodytų „Algimantas“, kuris išstumtų 
visus apsakymus, „Keidošių Onutę“, „Kovą 
ties Žalgiriais“, „Lapės gyvenimą ir mir
tį“, o gal kai ką ir iš pačių įdomiausių da
lykų: „Keliones“, atsiminimus ar laiškus. 
Bet tai, žinoma, formali kliūtis. Juk gali
ma leisti ne vieną, o du tomus.“

A. Zalatorius nurodo ir neformalias kliū
tis, neleidusias „Algimanto“ įtraukti į 
rinktinę. Jas pasako pats rinktinės sudary
tojas V. Kuzmickas veikalo įžangoje.

„Šiuo metu, leidžiant „Rinktinius raš-

sios pagalbos, ir kuris tačiau nebuvo jiems nei gai
lestingas, nei mokąs suprasti.

Artėjo Kalėdos. Pūtė vėjas, baladojosi krautu
vių iškabos, plakėsi popieriniai skelbimai, žybsėjo 
pavakario lempos, švietė vitrinos, papuoštos mar
gais popieriais. Senyvi žydai trynė rankas, nieko ne
suprasdami apie Kristaus gimimą. Žmonės skubėjo, 
pirko, rišo, mokėjo ir nešėsi namo. Tai buvo šven
tės, ir jie nieko kito nesugebėjo daryti.

Tomas, įsisupęs į ploną rudeninį apsiaustą, abe
jingai ėjo gatve. Jis matė skubančius, liepsnojančias 
egles, į kurias krito retos snaigės, kišenėse ieškojo 
nors keletos centų, kurių, žinojo, tikrai nėra, ir žiū
rėjo į languose šviečiantį vyną. Ėjo palegva, kaip ir 
kiekvienas be tikslo žmogus, nes kiekvienos šventės 
jam buvo įkyriai nemalonios. Tomas nekentė visko, 
kas išmušdavo jį iš kasdienybės aplinkos. Pabaiga 
jam buvo jau priartėjus, bereikėjo vien laukti, kol 
mirtis paklos lovą ir pakeis skalbinius. Tomas jau 
septyneri metai taip gyvena. Prieš trejus metus Ve- 
lykose buvo nuslinkęs į rajoną, kuriame anksčiau 
gyveno. Čia pamatė einančias žmoną su dukra ir pa
sistengė jų nesutikti. Bet vienas kaimynas pažino ir 
įspaudė į rankas dolerį. Nusipirko vyno ir labai greit 
viską, ką buvo tą dieną pergyvenęs, užmiršo, net ir 
tą dolerio pažeminantį paėmimą.

Dabar Tomas tolokai nuėjo nuo įprastų vietų. 
Vakaras gilėjo, krito retos snaigės. Vakaras buvo 
triukšmingas, žmonės skubėjo gyventi. Nukaukė 
greitoji pagalba, policija prašvysčiojo mėlynais ra
tilais, kažkur nuskambėjo ties traukinio pervaža 
stovįs skambalas, ties laidotuvių koplyčios durimis 
žydėjo gyvos gėlės. Viršum galvų maurojo lėktuvai, 
mažom šviesom įsipindami į žvaigždžių sistemą, že
mė buvo skriejąs skruzdėlynas.

(Bus daugiau)

VYKSTA Į HIMALAJUS

Antropologas-lingvistas Arvydas Janiū
nas iš Čikagos vyksta į Afganistaną, kur 
studijuos Hindokuš kalnyno genčių Lardič 
kalbas bei 'šnektas. Rašytinių tekstų toji 
kalba visiškai neturi. Tačiau sakoma, kad 
jų šnekta esanti labai artima lietuvių kal
bai.

Ateinančiais metais A. Jasiūnas žadąs 
vykti į Vilniaus universitetą studijuoti lie- . 
tuvių kalbą ir etnografiją.

„BUDĖKIME“

L. S. S. Anglijos Rajono leidinys, Nr. 73. 
Kiekvienu kartu, kai šis kuklus Anglijos 
skautų leidinėlis patenka į rankas, apima 
savotiška nuostaba ir pasigėrėjimas. Juk 
tai jaunimo ir jo vadų darbas — darbas ne
apmokamas, primityviomis priemonėmis 
padarytas, nesigailint nei laiko, nei didžiu
lių pastangų. Ir medžiagos į jį nemažai su
dėta, ir piešiniais papuošta, ir dainų natos 
Išspausdintos.

Paliekant patiems skautams spręsti apie 
laikraštėlio turinį, norėtųsi jo bendradar
biams palinkėti tik vieno dalyko — kreipti 
truputį daugiau dėmesio į laikraštėlio kal
bą. Joje dar vis per daug rašybos klaidų. 
Juk rašome jauniems, besimokantiems, tad 
kaip jie galės rašto išmokti, jei parašyta 
neteisingai.

tus“, atsisakyta didžiausio V. Pietario vei
kalo — istorinio nuotykių romano „Algi
mantas“ — kaipo kūrinio, tendencingai 
vaizduojančio XIII a. Lietuvos istoriją ir 
priešingo tautų draugystės ir internaciona
lizmo idėjoms. Atsisakyta ir V. Pietario 
kalbinių studijų, publicistikos, istorijos 
straipsnių, kurių pagrindiniai teiginiai yra 
klaidingi arba pasenę. Be to, kupiūruojami 
grožinės literatūros kūriniuose („Keidošių 
Onutė“, „Kelionės“ ir kt.) bei laiškuose pa
sitaikantys nacionalistiniai ar net šovinis
tiniai momentai“.

Gaila, kad ne vieną iš mūsų savo roman
tiškumu jaunystėje žavėjęs „Algimantas“ 
dabar buvo pripažintas „priešingas tautų 
draugystės ir internacionalizmo idėjoms“ 
ir todėl nepateko į šiaipjau vertingą V. 
Pietario ralštų rinktinę.

M. K. Čiurlionis, „Laiškai Sofijai“. Suda
rė ir parengė Vytautas Landsbergis. „Va
ga“, Vilnius, 1973, 172 p.

Šioje knygoje surankioti didžiojo lietu
vio menininko M. K. Čiurlionio laiškai jo 
žmonai Sofijai Kymantaitei — Čiurlionie
nei.

Knygos recenziją („Pergalėje“) Judita 
Vaičiūnaitė pradeda tokiais žodžiais:

„Baisu prisiliesti prie svetimos meilės. 
Net ir prie nutolusios, senos, jau mirusių 
žmonių, lengva šalta ugnim plevenančios 
virš pageltusių laiškų, virš senų lenkiškų 
žodžių, kuriems lemta i'š naujo atgimti lie
tuvių kalba ir tapti visų nuosavybe. „Taigi 
pasakoju ir išsipažįstu Tau, ir noriu pa
slėpti akis Tavo delnuose, ant Tavo širdies 
linijų, ir noriu, kad nublokštom debesų 
pradžią nuo mano kaktos...“

Toliau ji sako:
„Skaitant M. K. Čiurlionio laiškus, 

apima kažkoks keistas jausmas — lyg jie 
būtų pažįstami, jau girdėti, išplėšti tau iš 
pačių sielos gelmių. Panašią keistai, jaudi
nančią būseną galima patirti staigiai susi
draugavus, būnant su mylimu žmogum ar 
įsijautus į meno kūrinį. Geriausiai tai nu
sakė pats M. K. Čiurlionis: „Yra tokių se
nų asirietiškų plytų su tokiais baisiais 
sparnuotais dievais, 'kuriuos (nežinau, iš 
kur), bet rodosi man, kad pažįstu puikiai 
ir kad tai yra mano dievai“.

Ir užbaigai:
„Didžiulis, nepervertinamas yra Vytauto 

Landsbergio darbas. Su įkvėpimu, meile ir 
atsidavimu jis be galo kruopščiai ir išra
dingai sulipdo šitą savotišką laiškų, dieno
raščių, prisiminimų kolažą, atkuriantį seną 
meilę ir jos foną. Knyga prašyte prašosi 
ar radijo pjesės, ar televizijos filmo, ji 
tampa atskiru siužetu. O jau patys savai
me M. K. Čiurlionio „Laiškai Sofijai“ su
darytojo V. Landsbergio, redaktoriaus A. 
Žirgulio ir dailininko A. Gursko dėka yra 
graži dovana visai Lietuvai, priartinusi 
mums M. K. Čiurlionį, parodžiusi jį nauju 
aspektu, privertusi kartu su juo dar kartą 
pergyventi jo tragediją.“

Knyga yra puikus įnašas į literatūrą 
apie M. K. Čiurlionį, besiruošiant jo šimto 
metų gimimo sukakčiai ateinančiais me
tais.
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

GINOS ČAPKAUSKIENĖS KONCERTAI AUSTRALIJOJE

Australijos lietuvių bendruomenė, pa
veikta Mimaitinių, socialinių ir ipolitinių 
sąlygų, toli nuo šių dienų „vėtymo ir mėty
mo“, su užtikrinta ramia egzistencija, vi
dudienį apsnūsta, kaip italas „siestos“ me
tu. „Siestai“ praėjus, mes esame judrūs, 
gyvi, pasiryžę kalnus nuversti, jei mus tik 
pašauks. Taip, jei mus pašauks! Australi
jos lietuvis pašauktas užmiršta nesantai- 
kas, nesutarimus, savo ambicijas, nesvei
ką „patriotizmą“ ir stoką meilės artimui. 
Iš „siestos“ prikeltas, -kaip gerai treniruo
tas kareivis, žygiuoja koja į koją viename 
būry.

Taip atsitiko, kai Vaclovo ir Avos Sau
dargų pradėta, ir Australijos lietuvių kraš
to valdybos perimta akcija, sudarė galimy
bę Australijos kolonijose suruošti Ginos 
Čapkauskienės koncertus, š. m. kovo- ba
landžio mėn. Šių koncertų reikšmė yra ne 
tik meninė, bet ir tautinė. Metams bėgant, 
bendruomenės tautinei gyvatai sustingus, 
kiekvienas naujas, ypač iš šalies, kultūri
nis įnašas į blankų gyvenimą yra nepapras
tai reikšmingas tautinio išsilaikymo balan
se. Toks įnašas yra dainininkės G. Čap
kauskienės koncertai.

Koncertai įvyko Sydnėjuje, Canberroje, 
Melbourne ir Adelaidėje. Skaitlingai susi
rinkusi publika solistės dainas lydėjo karš
tomis katutėmis. Pirmoji koncerto dalis 
klausytojus nuteikė nostalgiškai. Toje da
lyje dainininkė davė lietuvių kompozitorių 
dainas. Publika ypač šiltai -priėmė G. Gu
dauskienės „Oi, tu, kregždute“, B. Budriū- 
no „Sidabrinė diena“ ir V. Kuprevičiaus 
„Lakštingalos giesmė“. Antroji koncerto 
dalis suteikė progos pasigėrėti Mozarto, 
Gounod ir Verdi operų arijomis, o muziko
logams buvo galimybė įvertinti solistės 
muzikinį pajėgumą.

Dainininkės aukštas muzikinis atlikimas 
davė didelį meninį pasitenkinimą lietuviš
kai bendruomenei, o taip pat pateisino ir 
su kaupu atlygino solistės brangią kelionę 
iš Kanados į Australiją.

„Kanados lakštingala“ — Juozas Tininis 
(gyvenęs Australijoje) pavadino G. Čap- 
kauskienę prieš kelis metus, pirmą kartą 
išgirdęs ją koncertuojančią Los Angeles.

Juozo Tininio nėra — žuvo Kalifornijoje 
automobilio katastrofoje, bet jo duotas 
vardas neišnyko, nes Kanados lakštingala 
dainuoti nenustojo. Jos balsas plačiai 
skamba Amerikoje ir Kanadoje. O šį kartą 
turėjome laimę išgirsti Australijoje.

Gina Čapkauskienė -gimė Lietuvoje ir 
praleido vaikystę Joniškyje, rūpestingų tė
vų globoje. Ginos motina, Butkienė, rusų 
invazijos išskirta su vyru, kuris vėliau žu
vo kalėjimuose, su dukra apleido Lietuvą. 
Vokietijoje apsigyveno Hanau DP stovyk
loje. Lankydama gimnaziją, Gina subrendo 
lietuviškoje dvasioje, pasižymėjo geru bal
su, šoko tautinius šokius, stovyklavo, kaip 
ir visas jaunimas.

1949 m. Butkienė su dukterimi emigravo 
į Kanadą ir apsigyveno Montrealy. Gina 
įsijungė į lietuvišką veiklą ir pradėjo stu
dijuoti dainavimą. Dainuoti Gina turėjo 
norą nuo pat vaikystės. Opera, koncertai 
ją visad viliojo. Jos siekimams pritarė vy
ras ir motina. Finansinė emigrantų būklė 
nebuvo lengva, ir Gina dainavimui galėjo 
skirti tik vakarus. Dieną -dirbo Royal Bank 
of Canada.

Pirmoji G. Čapkauskienės dainavimo 
mokytoja buvo E. Kardelienė. Vėliau mo
kėsi pas garsiuosius Montrealio profeso
rius P. Donald ir J. Dubois. Ypač pirmoji, 
šio šimtmečio pradžioje buvusi garsi dai
nininkė, daug yra davusi G. Čapkauskie- 
nei.

Chruščiovo
(Ištraukos iš antrojo tomo)

„Aš manau, kad Žukovo atsiminimai yra 
specialiai organizuoti — nors jie išleisti jo 
vardu, bet ten išreikštos mintys yra ne jo. 
Dievas žino, kas yra tikrasis Žukovo raštų 
autorius. Nors aš jau nebegyvensiu, bet 
vieną dieną paaiškės, -kas Žukovo atsimini
mus parašė.“

***
„Aš žinau daug apie Staliną, buvau jo 

banditiškos politikos liudininkas. Aš pats 
girdėjau Beriją kalbant, kad Stalinas, ka
rui prasidėjus, jam pasakęs: „Viskas baig
ta. Aš pasiduodu. Leninas paliko mus pro
letarais, dabar stovime nuleistomis kelnė
mis ir tegu visi eina š...“

***
„Mao Tse-tung‘as, kaip ir Stalinas, nie

kada nelaikė savo draugų lygiais. Jis elgė
si su žmonėmis, kaip su baldais — naudin
gi, bet lengvai pakeičiami. Jeigu, jo nuomo
ne, baldas ar žmogus susidėvėjo, tai reikia 
jį išmesti ir gauti naują.“

„Mūsų kuriančioji inteligentija kenčia 
daugiau, kaip kiti bendruomenės nariai. 
Medžiagiškai jie yra geriau aprūpinti, bet 
dvasiškai jie jaučiasi trukdomi. Kalbant 
apie „Daktarą živago“, kai kas pasakys, 
kad dabar per vėlu apgailestauti, kodėl aš 
neleidau tos knygos išspausdinti. Gal būt, 
tikrai per vėlu, bet geriau prisipažinti vė
liau, negu niekada.“

*•*
„Jungtinės Tautos yra naudinga organi-

Gina Čapkauskienė

Atkaklus siekimas savo tikslo atnešė ge
rus rezultatus. Gina įsigijo profesionalės 
dainininkės vardą. Jos debiutai buvo 
Montrealy lietuviškuose koncertuose, Sa
rah Fisher Concerts ir La Cigale. Daina
vusi koloratūrines partijas operose Die 
Zauberfloete, La Boheme ir Lucia di Lam- 
mermoor; nuo pat karjeros pradžios dai
nuoja radijo ir televizijos programose 
prancūziškai ii; angliškai publikai.

Lietuviškų kolonijų kviečiama, G. Čap
kauskienė nuolat dainuoja- Los Angeles ir 
Chikagoje. Yra koncertavusi Bostone, Bal- 
timorėje ir Rochestery. Lietuvių operoje 
Čikagoje dainavo Traviatoje ir Carmen.

V. Jakubėnas apie dainininkę sako: „G. 
Čapkauskienė turi gražų, gerai išlavintą 
sopraną, kurio aukštis ir judrumas yra ko
loratūrinio pobūdžio, tačiau tembras kiek 
tamsesnių spalvų, galėtų būti priskirtas 
prie lyrinių sopranų“. E. Vasyliūnienė pa
brėžia gražią dainininkės dikciją: „Ginos 
dainavimo dikcija labai švari ir tiksli. Aiš
kiai girdimas kiekvienas žodis. Ir tai ne 
vien tik -gimtoje kalboje, bet ir kitose“.

Sutikę dainininkę Sydnėjaus aerodrome, 
iš karto pajutome jos draugišką, šiltą as
menybę. Turėdami ją savo namuose, neju
tome jokio sunkumo, lyg ji čia priklausy
tų. Tą -patį pajuto ir kiti, kuriems teko 
dainininkę globoti — Canberroje — p. Kas- 
pariūnai, Melbourne — dr. Kauno šeima, 
Adelaidėje — Matiukai. Jos puikiai parink
ta programa ir geras išpildymas, gilus me
no pajutimas ir meilė Lietuvai sužavėjo 
skaitlingą publiką.

Sydnėjuje ir Canberroje dainininkei 
akomponavo pianistė Virginija Inkrataitė, 
o Melbourne ir Adelaidėje — muzikologė 
Rasa Kubiliūtė. Jaunutė Virginija šiais 
metais baigė konservatoriją su dviem dip
lomais —- performance ir pedagoginiu. Jau 
porą metų ji dalyvauja viešuose koncer
tuose, išskirta konservatorijos profesorių, 
kaip apdovanota dideliu talentu. Rasa Ku
biliūtė studijuoja Adelaidės universitete ir 
yra žinoma kaip susipratusi, -aktyvi lietu
viško jaunimo atstovė.

Ginos Čapkauskienės apsilankymas 
Australijos lietuvių bendruomenėje — tai 
gaivus, neužmirštamas įvykis, tai tyro lie
taus antplūdis saulės ir vėjo išdžiovintoje 
žemėje.

prisiminimai
zacija. Žinoma, kartais jos nutarimai prieš
taravo mūsų norams, bet bendrai kalbant, 
J. T. padėjo išvengti karo. Man toji orga
nizacija yra kaip šaltas dušas: kartą pro jį 
praėjęs, jautiesi labiau tolerantiškas ir 
realistiškas tarptautinių reikalų atžvilgiu.“

***
„Nors Prancūzų Revoliucija suvedė są

skaitas su daugeliu tautiečių, kurių pavar
dės prasideda su „de“, bet laimėjo ponas 
Kapitalas. Šiandien vistiek dar yra nau
dinga turėti prie pavardės „de“, nors iš tik
rųjų viską nulemia pinigas.“

***
„De Gaule bandė įgyvendinti naujos 

Europos — nuo Atlanto iki Uralo — idėją. 
Toji idėja man ne tik atrodė nepraktiška, 
bet sukėlė stebinančius prisiminimus apie 
Hitlerį: mes ką tik sumušėme vieną, norė
jusį tokios Europos, o dabar atsirado ki
tas!“ .

16,000

FCI agentūros žiniomis, Sovietų Sąjun
goje narkotikų vartojimas ir prostitucija 
yra nei kiek ne mažiau paplitę, kaip Vaka
ruose. Į Izraelį atvykęs žurnalistas A. 
Geihmanas pasakoja, kad vien tiktai Le
ningrade esą 16,000 registruotų prostitučių. 
Kai kur jos panaudojamos ir šnipinėjimo 
reikalams. Valdžios kova su narkotikų var
totojais ir prostitucija neduodanti pakan
kamai gerų rezultatų.

Monte Cassino 
vienuolynas

1944 m. vasario mėn. pradžioj Italijoj, 
prie Monte Cassino, prasidėjo stiprios są
jungininkų kautynės su vokiečiais. Jos tę
sėsi daugiau -kaip tris mėnesius ir pateko 
į antrojo karo istoriją kaip vienos iš nuož
miausių. Tose kautynėse yra žuvusių ir lie
tuvių, todėl 30 m. sukakties proga noriu tą 
vietovę plačiau paryškinti.

Monte Cassino yra senas vienuolynas, 
įsteigtas apie 529 m. Jo pastatai yra ant 
atskiros stačios uolos, 78 mylių atstu nuo 
Romos ir 45 mylios nuo Neapolio. Buvo pa
statytas ant romėnų Apolono šventyklos 
griuvėsių, 1.700 pėdų aukštumo uolos kal
ne. Jame apsigyveno vienuoliai Benedikti
nai. Jie surinko daug istorinės ir arcyvinės 
medžiagos. Ypatingai senovėje čia buvo 
garsus medicinos mokslo centras. Amžių 
bėgyje vienuolynas buvo tris kartus užpul
tas ir sunaikintas. Pirmuose amžiuose du 
kartus buvo užpuolę barbarai. Vienuolynas 
atsikūrė tik 954 m. Bet pats skaudžiausias 
vienuolynui smūgis buvo duotas 1944 m.

Sąjungininkų kariuomenė priartėjo prie 
Monte Cassino, vokiečiai vienuolyną pa
skelbė atvira vietove ir prašė jo nebombar
duoti. Jie leido vienuoliams išvežti į Vati
kaną daug vertingų meno kūrinių. Vėliau 
paaiškėjo, kad vienuolyne vokiečiai netu
rėjo karinių įrengimų bei sekimo punktų. 
Bet sąjungininkų kariuomenė tą senąjį ir 
pagarsėjusį vienuolyną negailestingai su
bombardavo. Iš jo liko tik sumaltų akme
nų ir smilkstančių degėsių laužas. Užmušta 
apie 300 kaimiečių, kurie ieškojo vienuoly
ne apsaugos. Buvęs amerikiečių armijos 
vadas Italijoje gen. Mark Clark tą vienuo
lyno bombardavimą apibūdino kaip „di
džiausią taktišką kariuomenės klaidą“. 
(„Draugas“, 1969 m., Nr. 92).

Kodėl sąjungininkai tą vienuolyną taip 
negailestingai sudaužė, numesdami ant jo 
576 tonas bombų? Tuomet buvo trumpai 
paaiškinta, kad sąjungininkų kariuomenė 
nepasitikėjo vokiečių oficialiai paskelbtu 
pranešimu. Galvojo, -kad vienuolyne yra 
vokiečių kariniai įrengimai ir stebėjimo 
punktai. Tik vėliau paaiškėjo, kad vienuo
lyne iki jo sudaužymo nebuvo nė vieno 
vokiečių kareivio. Ir kai sąjungininkai su
daužė vienuolyną, tai -tik tada vokiečiai 
pradėjo gintis vienuolyno griuvėsiuose.

Monte Cassino kalnų papėdėje vyko at
kaklios kautynės ir tuos kalnynus sąjun
gininkai užėmė gegužės 18 dieną. Kautynė
se pasižymėjo lenkų korpuso kariai, kurie 
pirmieji užėmė vienuolyno kalną ir ten iš
kėlė anglų ir lenkų vėliavas. Ten yra žu
vusių lenkų 'karių kapinės ir pastatytas 
paminklas. Šiose kapinėse yra palaidota ir 
žuvusių lietuvių. Tai matyti iš kryžiuose 
įrašytų pavardžių ir kilimo vietovių. Dau
guma jų yra -kilę iš Vilniaus krašto. Visų 
tautų kariams, žuvusiems šiose tragiškose 
kautynėse, bendras paminklas yra pastaty
tas netoli Cassino miesto.

-Spaudoje rašoma, kad vienuolynas yra 
atstatytas toks pat, koks jis buvo prieš su- 
bombardavimą. Bet atstatyti tik mūriniai 
pastatai ir jų įrengimai. Tačiau sunaikin
tas meno brangenybes, istorinius rinkinius 
niekas nebegalės atstatyti. Tai buvo tikrai 
neapgalvotas veiksmas — sunaikinti tokius 
rinkinius, kurių šianden už jokius pinigus 
nebegalima įsigyti. O tie neįkainojami tur
tai tikrai galėjo išlikti nesunaikinti.

V. Vytenietis

KOSMOSO TYRIMŲ NAUDA
Mus visada domina, kaip praktiškai nau

dingi kosminiai tyrinėjimai, kuo visa tai 
gali pasitarnauti žmonėms. Žvilgsnis iš 
kosmoso į Žemę praktiškai padeda geolo
gams, žvejams, žemdirbiams, metereolo- 
gams ir t. t. ir pan.

Žemės nuotrauka, padaryta iš kosminių 
tolių, savo apimtimi atstoja dešimtį tūks
tančių nuotraukų iš lėktuvo. Bet didžiau
sioji tokios nuotraukos vertybė — kad vie
nu metu, tą pačią akimirką, užfiksuoti mil
žiniški žemės plotai, kuriuose geriau ir 
tiksliau atsiskleidžia išorinės ir giluminės 
mūsų planetos paslaptys. Tai padeda nepa
prastai tiksliai nustatyti naujus žemės tur
tų klodus.

Žvilgsnis iš kosmoso, sakysime, padėjo 
ištaisyti klaidą, kurią, kovodami su dirvos 
erozija, darėme gana dideliuose plotuose. 
Tik iš ten, iš aukštybių, mes pamatėme, 
kad dirvos apdirbimo metodai, kuriuos lai
kėme gerais, yra klaidingi. Tokios kosmo
so paslaugos vertę sunku apsakyti.

Jūreiviai puikiai žino, kiek laiko, mate
rialinių ir darbo - išteklių reikia, ieškant 
naujų žuvų telkinių vandenynuose. Tam 
įrengti specialūs laivai, netgi laivynai. O 
tuo pat metu žvilgsniu iš kosmoso pagal 
planktono susitelkimą ir kitus požymius 
galima tiksliai nustatyti ir žuvų telkinius, 
ir jų judėjimo kryptis.

„T“

MIRĖ KAN, F. RAUDA

Kovo 7 d. Lietuvoje mirė kanauninkas 
Petras Rauda, buvęs ilgametis lietuviškų 
mokyklų kapelionas. Palaidotas Utenos ka
pinėse. Kan. P. Rauda buvo gimęs 1894 m. 
Po karo (1946 m.) buvo ištremtas į Sibirą. 
Grįžęs po 10 metų klebonavo Biržuose, bet 
1957 m. vėl suimtas ir ištremtas. Grįžęs 
antru kartu gyveno Svėdasuose.

Kiti, rasoj
„Lietuvis Žurnalistas“ (Nr. 4) liečia jau

nųjų žurnalistų klausimą.
„Jeigu paklaustum, į kur labiausiai 

krypsta dabartinės LŽS Centro valdybos 
žvilgsnis, tai atsakymas būtų labai aiškus 
— į mūsų j anąją žurnalistų kartą. Akimis 
perbėgdami visą mūsų išeivijos žurnalistų 
sąrašą, labai aiškiai pastebime, kad didelė 
jų dalis jau yra pasiekę pensininkų am
žių arba bent prie jo artėja. Kas juos pa
keis, kas užims jų vietas, kokia yra mūsų 
spaudos ateitis? Tai didelį susirūpinimą 
kelią klausimai.

Kiekvienam aišku, kad iš bet kokios 
veiklos išėjusią vyresniąją kartą pakeičia 
jaunesnioji.

Bet čia kaip tik ir kyla susirūpinimas. 
Juk spaudos darbuotojui-žumalistui yra 
būtina gerai mokėti kalbą ir sugebėti ta 
kalba sklandžiai, suprantamai išreikšti sa
vo mintis.

Bet ar mūų jaunimas, svetimuose kraš
tuose augęs ir mokslus išėjęs, tai sugebės? 
Dabartinis jaunimas moka šokti tautinius 
šokius, moka labai daug lietuviškų dainų, 
yra ne maža dailininkų, muzikų, yra net 
ir poetų, bet žmoniškai parašyti straipsnį 
nedaug kas sugeba. O 'ir tie, kurie sugeba, 
privelia nemaža kalbos klaidų.“

Iš jaunimą skatinančių priemonių sumi
ni šias:

„LŽS Centro valdyba, įsteigusi Daužvar- 
džio fondą, stengiasi ir įvairiomis piniginė
mis premijomis skatinti jaunuosius spau
dos bendradarbius daugiau rašyti. Iš to 
fondo jau yra duota jaunimui premijų be
veik už tūkstantį dolerių.

Jau seniai galvojame išleisti žurnalisti
kos vadovą, kuris būtų labai naudingas 
žurnalistams ir ypač jaunimui.“

Vadovas žada pasirodyti gal dar šiais

LIETUVOJE
A. SNIEČKUS ĮAMŽINTAS 

Lietuvos vyriausybė ir komunistų parti
jos centro komitetas nutarė:

1. Kauno Politechnikos institutą pava
dinti A. Sniečkaus vardu.

2. Suteikti žuvies pramonės valdybos 
plaukiojančiai bazei Sniečkaus vardą.

3. Aristavos kolūkį (Kėdainių rajone) 
pavadinti A. Sniečkaus kolūkiu.

4. Atidengti memorialinę lentą prie Lie
tuvos KP Centro Komiteto ir pastatyti pa
minklą ant Sniečkaus kapo.
5. Išleisti A. Sniečkaus straipsnių ir kalbų 
rinkinį ir biografinę apybraižą.

6. Sukurti kino apybraižą apie A. Snieč
kaus gyvenimą ir veiklą.

7. Revoliucijos muziejuje įrengti nuola
tinį Sniečkaus kampelį.

RESTAURUOJA SENIENAS
Lietuvos Dailės muziejaus restauraci

jos dirbtuvėje dirba 25 specialistai. Grafi
kos skyrius neseniai restauravo keturis 
gaublius, darytus 1750 ir 1672 metais. Res- 
tauratorė B. Pinkevičiūtė konservavo Šven
tosios durpyne rastus neolito epochos me
dinius daiktus: geldas, irklus, tinklų dalis 
ir austinę juostą iš IX-X amžiaus pilkapio. 
Juostos gabalas, darytas prieš 1000 metų, 
buvęs trijų spalvų, kurias buvo galima nu
statyti tik laboratorinių tyrimų pagalba.

KUPIŠKIO KIAULIDĖS
Kupiškyje pradėtos statyti tarpūkinės 

kiaulidės, kurios kaštuos 3 mil. 620 tūks
tančių rublių. Čia bus išauginama 12,000 
bekonų per metus. Lietuvos kolūkiai ne
abejotinai suka stambėjimo linkme.

APDOVANOTI ARCHITEKTAI
Sovietų Sąjungos leninines premijas ga

vo šie Lietuvos architektai: Vyt. Čekanaus
kas, K. Balčiūnas, Vyt. Briedikis, G. Va- 
liuškis, Alg. Kleinotas ir inž. V. Šileika. 
Šios premijos suteiktos už Lazdynų (Vil
niuje ) statybas.

ŠOKĖJŲ KOLEKTYVAI
Lietuvos profsąjunginiuose kultūros na

muose yra susibūrę 500 šokėjų kolektyvų. 
Iš jų 11 — pavyzdiniai.

Chorų esą suorganizuota 300.
D. BANIONIUI 50 METŲ

Labiausiai pagarsėjusiam Lietuvoje kino 
aktoriui Donatui Banioniui balandžio 28 d. 
suėjo 50 metų amžiaus, šis J. Miltinio mo
kinys jau spėjo pagarsėti ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų. Žinomiausi jo filmai yra 
„Adomas nori būti žmogumi“, „Solaris“, 
„Goja“ ir kt. Šiuo metu D. Banionis ruošia 
Bruko vaidmenį J. Grušo pjesėje „Pijus 
nebuvo protingas“.

IR JURGIUI FLEDŽINSKUI
Tas nepaprastas kvartetinės muzikos en

tuziastas su koncertais ne tik Lietuvą ir 
Sov. Sąjungą, bet ir Vakarų pasaulį jau ne 
kartą aplankęs, taip pat sulaukė 50 m. am
žiaus. Gimęs 1924 m. muzikalioje Fledžins- 
kų šeimoje Šiauliuose, jis per 30 metų dir
ba su Vilniaus kvartetu. Šiuo metu J. Fle- 
džinskas yra konservatorijos kamerinio an
samblio katedros vedėjas. (Jo gimimo data 
„Literatūra ir menas“ žurnale klaidingai 
nurodyta 1949 m.).

GALVOSŪKIS
Nr. 39

Gulsčiai: 1. Vargstantis žmogus. 6. Ieško
jimas paslėptų daiktų. 7. Žaliuojantis dar
želio krūmas. 9. Versti per prievartą. 10. 
Kreipimosi žodis į ištekėjusią moterį. 11. 
Girti.

Statmenai: 2. Muzikos instrumentas. 3. 
Išvyka. 4. Linų apdirbimo įrankis. 5. Akies 
mirksnis. 8. Užkrečiama liga. 10. Žmona.

GALVOSŪKIO NR. 38 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Vasarvietė. 6. Aviža. 7. Nilas.

9. Namo. 10. Ikrai. 11., Siuntiniai.
Statmenai: 2. Ryga. 3. Tapyba. 4. Saugo

tis. 5. Bažnyčia. 8. Liepti. 10. Irgi.

metais. Jis bus labai naudingas ir būsi
miems Europos jauniems žurnalistams.

„Draugas“ Nr. 62 vedamajame spausdina 
Al. B. straipsnį, pavadintą „Nulemia ne 
kritika“.

„Mūsų visuomeninėj, kultūrinėj ar poli
tinėj plotmėj dirbančių nėra daug. Jei ir 
yra, tai vistiek nepakankamai, o kritikuo
jančių yra daug daugiau. Kai padarytas 
vienas ar kitas darbas, kad akivaizdžiai ma
toma, kas geriau ar blogiau atlikta, tjada 
nebėra sunku kritikuoti. Visai kita yra iš 
naujo pradėti ruošti, rašyti, organizuoti ar 
telkti kokiam nors tikslui lėšas.

Patarinėti nieko nekainuoja, daug sun
kiau pačiam dirbti, juo labiau, kad dirban
tįjį kurį -nors visuomeninį, kūrybinį ar 
politinį darbą visada bus galima pamoky
ti. Filosofas teigia, kad pasaulyje daug yra 
besiskundžiančių žmonių įvairiomis nega
lėmis, kad jam buvo likimo permaža duota 
turto ar sveikatos, tačiau niekas nesiskun
džia, kad jam duota per maža proto. Taigi 
kiekvienas gali 'kitą mokyti, o tačiau ne 
pamokymais, kad ir labai vertingais, tau
ta gyva, bet kad ir netobulu, o atliktu dar
bu. Kas nedirba, to nė barti nereikia, nes 
nieko nedirbąs nedaro klaidų ir visada iš
lieka pamokslautojo, mokytojo ir išmintin
gojo soste.

Be abejo, nepakelsime ir girdami, to ir 
nereikia, bet svarbiausia yra pačiam dirbti 
— ir mažesni darbai yra didesni už didelę 
kritiką. Mūsų darbų pasisekimą, mūsų po
litinį, visuomeninį, kultūrinį pasisekimą 
nulemia ne rūškani, bet darbui nusiteikę 
veidai. Mūsų visa išeivijos gyvybė laikosi 
darbu, o ne pakampiniu niurnėjimu, ir tie, 
kad ir netobulai dirbantieji, yra mūsų išei- 
viškos gyvybės palaikytojai ir liudininkai.“

DIDŽIAUSIAS PASIEKIMAS
Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos pir

mininkas Alfonsas Bieliauskas, paklaustas 
ką jis laiko didžiausiu pastarųjų metų lie
tuvių tarybinės literatūros pasiekimu, atsa
kė:

„Patsai didžiausias visos tarybinės lite
ratūros pasiekimas — jos internacionalu- 
mas ir reikalingumas komunizmą kurian
čiam žmogui. Kaip upės varo savo vandenis 
į vieną beribį okeaną, taip įvairios nacijos 
ir tautybės įneša savo nepakartojamą in
dėlį į bendrą visų tarybinių socialistinių 
tautų aruodą, kuris įkas metai, kas mėnuo 
ir kas diena auga ir turtėja. Šiandien mes 
jau sunkiai begalėtume įsivaizduoti tary
binę lietuvių literatūrą be Gorkio, Nikalo- 
jaus Ostrovskio, Fedajevo, Šolochovo pro
zos pamokų, — lygiai kaip, tikiuosi, kitų 
tarybinių tautų poezija negali nejausti lie
tuvių lakštingalos Salomėjos Nėries ar Le
nino premijos laureato Eduardo Mieželai
čio kūrybos pulso; mums, tarybiniams žmo
nėms, mieli ir bendri visi tikro talento 
ženklu pažymėti visų tarybinių tautų ra
šytojų vardai.

Taigi, didžiausias lietuvių tarybinės lite
ratūros pastarųjų metų pasiekimas, mano 
nuomone, kaip tik ir bus jos reikalingu
mas, visai tarybinei literatūrai, jos aiški 
ir, pasakyčiau, savita vieta bendrame di
džiajame tarybiniame meninio žodžio ba
lanse.“

Vadinasi, naujasis lietuvių literatūros 
vertės kriterijus dabar yra jos „socialisti
nis internacionalumas“ arba savojo lietu
viško veido praradimas.
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Lietuvių Kronika
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AUKOS
Atsilygindami už lietuvišką spaudą, jai 

paremti aukojo:
A. Brokienė — 2.10 sv.; P. Gudas — 1.75 

sv.; J. Kavoliūnas — 1.20 sv.; J. Pukteris, 
A. Šimkus, A. Stašaitis — po 0.75 sv.; J. 
Vaškelis, J. Johnston — po 0.25 sv.

Tautos Fondui aukojo
P. Ramaitis — 3.50 sv.

LONDONAS
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.

M. BAJORINAS — 60 M.
Buvusiam DBLS pirmininkui, aktyviam 

Lietuvių Namų Bendrovės kūrėjui, Mečis
lovui Bajorinui gegužės mėn. 15 d. suėjo 
60 metų amžiaus. Atvykęs į Londoną prieš 
pat karą kaip „Maisto“ bendrovės atstovas, 
jis čia tebegyvena iki 'šiai dienai. Spėjęs 
gerai išmokti kalbą ir pažinti krašto papro
čius, M. Bajorinas buvo nepamainomas pa
galbininkas naujai atvykstantiems iš DP 
stovyklų tautiečiams ir jų organizacijoms. 
P. B; Varkalos, M. Bajorino, P. Bulaičio ir 
dar keletos patyrusių vietos lietuvių dėka 
Anglijos lietuviai spėjo greitai susiorgani
zuoti ir sukurti savo veiklai ekonominį pa
grindą.

Paskutiniuoju laiku M. Bajorinas yra 
perėjęs į privatišką verslą ir, aplinkybėms

Algirdas Landsbergis
CJ o

skaitys ir vaidins
Londono lietuviams Algirdas Landsber

gis jau du kartus yra parodęs, ką jis gali 
kaip rašytojas ir skaitovas (1966 ir 1972 
m.). Savo dramas paprastai jis ne Skaito, 
o vaidina, o kai reikia perduoti klausyto
jams dialogus, jam į talką ateina aktorė jo 
žmona Janina.

Jie abu ir vėl trumpam užsuks į Londo
ną, ir birželio 1 d., šeštadienį, DBLS Cen

Algirdas Landsbergis su žmona Janina 1972 m. Liet. Namuose

nelemtai susidėjus, aktyviai nebedalyvau- 
ja savo sukurtųjų organizacijų veikloje. 
Tačiau jis tomis organizacijomis domisi ir 
rūpinasi jų pasisekimu.

Gražios sukakties proga, linkime jam ge
riausios sėkmės ir ilgiausių metų.

METINIS SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Š. m. gegužės mėn. 19 d. (sekmadienį) 
5 vai. p. p. klubo salėje įvyksta klubo na
rių metinis susirinkimas.

Kviečiame klubo narius dalyvauti šiame 
susirinkime ir atsinešti nario knygeles, nes 
be jų nebus galima balsuoti.

Susirinkimas turės priimti 1973/4 metų 
klubo veiklos apyskaitas ir išrinkti valdo
muosius organus 1974/5 metams.

Valdyba

LIET. SODYBA
REIKALINGI DARBININKAI

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

Dirbantieji gauna butą ir pilną išlaiky
mą. Geras atlyginimas.

Smulkesnes informacijas suteikia Sody
bos vedėjai.

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

ŠUNŲ PARODA
Gegužės 19 d. Sodyboje vietos šunų au

gintojai ruošia medžioklinių šunų parodą.
Geriausi eksponatai gaus premijas.
Kas domisi šios rūšies parodomis — ge

ra proga apsilankyti.

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 
Motinais ir Tėvynės reikalus

STOKE-ON-TRENT
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.

trinio skyriaus valdyba ruošia Lietuvių 
Namuose su jais susitikimą ir kviečia tau
tiečius atvažiuoti pasiklausyti, pasižiūrėt- 
ti ir pasigėrėti. Tegu tas toksai retas va
karas būna skirtas lietuviškai atsigauti!

Bus skaitomos-vaidiniamos naujausios 
A. Landsbergio draminių veikalų ištrau
kos.

Pradžia 7 vai. vakare.

EUROPOS UESVV1S

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

KUN. V. KAMAICIUI 50 M.
Š. m. balandžio 28 d. MLRKB-jos Komi

tetas po lietuviškų pamaldų, kurias atlaikė 
kunigai V. Kamaitis ir A. Geryba, surengė 
MLS klube kun. Valentinui Kamaičiud jo 
50 m. amžiaus proga pobūvį — pietus, ku
riuose dalyvavo kun. A. Geryba, evangeli
kų kun. A. Putcė ir daugiau kaip 50 Man
chesterio ir apylinkės lietuvių. Rengiant šį 
pobūvį, prisidėjo ir rochdališkiai, kuriuos 
taip pat aptarnauja kun. V. Kamaitis.

Pobūvį atidarė MLRK Bendrijos sekre
torius A. Jaloveckas. Gardžiais valgiais ap
krautus stalus, kuriuos paruošė MLMR 
„RŪTA“ narės B. Barauskienė ir J. Na- 
vackienė, palaimino kun. A. Geryba. A. 
Jaloveckas, apibūdinęs kun. V. Kamaičio 
nuopelnus liet. bendruomenei, įteikė 
MLRK B-jos vardu simbolinę dovaną — 
rankinį laikrodį.

Pasitaikė, kad tuo pačiu metu savo gim
tadienius šventė pietuose dalyvavę MLM 
R-lio „RŪTOS“ narė J. Navackienė ir MLS 
klubo iždininkas bei MLRK Bendrijos val
dybos narys D. Jelinskas. Jie taip pat buvo 
pasveikinti, ir įteiktos simbolinės dovanė
lės.

Kun. V. Kamaitį sveikino ir geros 'kloties 
linkėjo kun. A .Geryba, evan. kun. A. Pu
tcė, LSB Anglijos — Vokietijos Rajono Va
das v. s. J. Maslauskas (kartu įteikė sim
bolinę dovanėlę), DBLS Rochdale skyr. 
pirm. D. Banaitis, taip pat įteikęs dovaną 
Rochdalės DBLS-gos skyr. dr LRK Bendri
jos vardu, DBLS Boltono skyr. pirm. H. 
Vaineikis-Vaines, MLS- klubo vardu S. 
Lauruvėnas, LVS RAMOVĖS Manchesterio 
Skyr. pirm. K. Murauskas, ŠAL BIULETE
NIO vardu L. Pūras ir ML Skautų ir Sekm. 
Mokyklos Tėvų K-to pirm. V. Kupstys.

Ta proga E. Murauskienė ir mok. D. Dai- 
nauskas jubiliato garbei paskaitė savo kū
rybos poemėles, už kurias susilaukė daug 
katučių. Jubiliatui ir su juo kartu šven
čiantiems savo gimtadienius visi sugiedojo 
Ilgiausių Metų. Kun. V. Kamaitis padėkojo 
už jo garbei surengtus pietus, dovanas ir 
sveikinimus.

Garbės stalą puošė tortas su užrašu: 
SVEIKINAME GIMTADIENIO PROGA. Jį 
perplauti buvo pakviesta J. Navackienė.

Ta pačia proga D. Jelinskas, pagerbda
mas bažnyčioje giedančius choristus, pats 
už juos apmokėjo pietų mokestį ir dar nu
pirko porą butelių whiskio. D. Jelinskui už 
parodytą nuoširdumą visi choristai taria 
nuoširdų ačiū.

Šis pobūvis virto didele švente, kurioje 
visų puikią nuotaiką išreiškė linksmai 
skambančios dainos, juokas ir linksmi pa
šnekesiai. Norintieji galėjo pasišokti.

Šio garbingo jubiliejaus proga, visa 
Manchesterio ir apylinkės ilet. visuomenė 
linkime kun. V. Kamaičiui ir antroje savo 
gyvenimo šimtmečio pusėje sėkmingai dar
buotis Dievo vynuogyne bei lietuvių visuo
meniniame darbe. Tegu Viešpats suteikia 
gausiai jėgų ir dieviškos palaimos.

Taip pat gražios kloties ateičiai linkime 
gimtadienininkams J. Navackienei ir D 
Jelinskui.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

minėj i- 
apylin-

to k-1

. Š. m. gegužės 4 d. Manchesterio Liet 
Skautų ir Sekm. Mokyklos Tėvų K-tas su
rengė MLS klube Motinos dienos 
mą, į kurį atsilankė daug vietos ir 
kės lietuvių.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė 
pirm. V. Kupstys. Į garbės prezidiumą pa
kvietė, J. Navackienę, M. Pažėrienę ir V 
Virbickienę.

Paskaitą skaitė mok. D. Damauskas. Pre
legentas savo paskaitoje išryškino pasiau
kojančią motinos meilę, svarbią motinos 
pareigą tęsti ir auklėti jaunąsias kartas 
bei mūsų pareigą gerbti ir mylėti motinas 
Lietuvė motina per ilgus ir sunkius Lietu
vos okupacijos metus pajėgė išlikti nepa
lūžusi ir pasiryžusi sulaukti nepriklauso
mo gyvenimo, kuris nors dabar apsiniau
kęs, bet nušvis neužgestančia ir nesibai
giančia dienos šviesa. Paskaita užbaigt? 
sugiedant Sveika Marija.

Trys jaunosios skautės garbės narėms 
įteikė po puokštę gyvų gėlių. Jų įteikimas 
buvo palydėtas katutėmis.

Meninę programą pravedė Vadeivė ps 
J. Traškienė iš Bradfordo, kurią išpildė 
Manchesterio ŽIVILĖS draugovės jauno
sios skautės. Buvo paminėtos Motina gim
dytoja, Kristaus motina ir Motina Lietu
va, jas pavaizdavo atitinkamai apsirengu
sios skautės. Joms dainuojant pritaikintas 
dainas, į talką atėjo ir publika. Program? 
buvo pravedama lietuviškai, su anglų kal
bos įtarpomis. Programa užbaigta visiems 
sudainuojant „Aš prisimenu namelį“.

Po programos škautybės reikalams bu
vo pravesta loterija.

A. P-kis
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Jaunimo Smegenų Trestas
(PIRMASIS PRANEŠIMAS)

šį rudenį, gal mokslo metų pradžioje, 
kur nors Vidurinėje Anglijoje Jaunimo 
Smegenų Trestas organizuoja žinių varžy
bas ir šokius.

Varžybos vyks dėl Antano Braždžio, jau
nosios kartos lietuvių skulptoriaus, pada
ryto trofėjaus.

Daug kalbėta ir rašyta apie lietuviškąjį 
Anglijos jaunimą, bet mažai kas padaryta. 
Daugiausia lietuviško jaunimo susispietę 
skautų eilėse. Likusieji menkai reiškiasi, 
kartais dalyvaudami tautinių šokių grupė
se ar apsilankydami kuriame lietuvių su
buvime. Turint tai galvoje, buvo sudarytas 
Jaunimo Smegenų Trestas, kurio tikslas 
yra pritraukti „atkrintantį“ jaunimą ’ir su
daryti sąlygas įsijungti į lietuviškąją veik
lą. Į šį Trestą kviečiamas visas D. Britani
jos lietuvių jaunimas. Jaunimas nestovi 
vietoje, jis nuolat keičiasi, ieško savo veik
lai naujų horizontų. Šį lietuviškojo jauni
mo norą ieškoti naujų lietuviškos veiklos 
sričių Smegenų Trestas ir nori, išnaudoti.

Varžybos bus organizuojamos „Top of 
the Form“ ir kitų panašių varžybų pavyz
džiu. Jos pritraukia ne tik dalyvius, bet ir 
komandų rėmėjus. Taip pat iššaukia norą 
tęsti lenktyniavimą ir revanšuotis.

Buvo norėta tokias varžybas pravesti 
vien tik lietuvių kalba. Deja, dauguma jau
nosios kartos nemoka laisvai lietuviškai 
išsireikšti. Turime tai suprasti ir jiems at
leisti, nes nė visi turėjo progos išmokti ge
rai lietuviškai. Tokiu Ibūdu didesnė varžy
bų dalis bus pravedama angliškai.

Pirmosios varžybos įvyks tarp šiaurinės

WOLVERHAMPTONAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Šių metų birželio mėn. 15 d. 7 v. DBLS 
Wolverhamptono skyrius, susitaręs su Bir- 
minghamo ir Coventnio skyriais, puošnioje 
Lenkų Katalikų Klubo salėje, Stafford Rd. 
Oxley, Wolverhampton (netoli Goodyear 
padangų fabriko), rengia Išvežtųjų Pami
nėjimą.

Bus įdomi programa, gros Coventrio 
garsusis lietuviškas Dragūno orkestras, 
veiks turtinga loterija. Baras su įvairiais 
gėrimais ligi 12 valandos, šokiai ligi 1 va
landos.

Maloniai prašome visus iš arti ir toli, pa
vieniai ar ekskursijomis dalyvauti mūsų 
parengime.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
PADĖKA

Širdingai dėkoju Nottinghamo Liet. Mo
terų Draugijai ir visoms moterims už su
ruoštas man išleistuves į Australiją ir do
vanas. Ypatingą padėką tariu M. P. Gro- 
kauskams už paskutinių dienų ir valandų 
globą.

Visoms ir visiems tariu širdingą ačiū.
Kastulė Pilkauskienė

BRADFORDAS
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d. Vyties Klube DBLS sky
riaus valdyba surengė šaunų lietuvės mo
tinos minėjimą. Po skyr. pirm. J. Adamo
nio atidaromosios kalbos brandžių ir poe
tiškų minčių apie mūsų motinas pažėrė D. 
Damauskas. Ryškindamas motinos misiją 
nuo kūdikio lopšio iki žilos senatvės, pa
brėžė motinos — mergaitės, mylimosios, 
draugės, žmonos — didžiulį vaidmenį šei
mos grandyje.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė entu
ziastiškas vyrų kvartetas, padainavęs šir
džiai mielas dainas: Tu, mano motinėle, 
Vai atsimenu, Ilgi keleliai dulka ir Kario 
dainą. Miela, kad mūsų vyrai vis diar su
randa laiko lietuviškai dainai, negailėdami 
laiko ir nevengdami kelionių.

Įdomų montažą išpildė Manchesterio 
Skautės, vadovaujamos J. Traškienės. Tai 
buvo tarsi himnas savo motinai, Kristaus 
Motinai 'ir Motinai Tėvynei. Anglų kalba 
gražius paaiškinimus sekė lietuviškos gies
mės bei dainos ir Skambi daina apie gerą
ją motinėlę anglų kalba. Visi gėrėjosi jau
nučių skaučių susiklausymu, įdomia min
ties ir jos išreiškimo forma, prisidėdami ir 
savo balsais. Pabaigoje mergaitės apdova
nojo mamytes gėlių žiedais, visiems gie
dant „Sveika, Marija“ giesmę.

Vaišių metu gražių minčių savo kalbose 
pabėrė kun. A. Geryba, V. Ignaitis, kun. J.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gegužės 19 d., 12.30 v. 
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.
KEIGHLEY — St. Anne‘s bažn. — gegužės 

26 d., 3 v. p. p. (Balandžio mėn. nebu
vo gauta bažnyčios).

BRADFORDE — birželio 2 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — birželio 9 d., 1 v.

P- P-

Anglijos ir Londono komandų Vidurinėje 
Anglijoje. Jau yra parinkti jų kapitonai. 
Jie sudarys savo apylinkėse keturių asme
nų komandas. Tiksli varžybų data paaiš
kės prieš vasaros atostogas. Vidurinė Ang
lija pasirinkta todėl, kad ji lengviausiai pa
siekiama visų kolonijų jaunimui. Atsargi
ne vieta laikomi Lietuvių Namai Londone.

Varžyboms ruošti jau numatyti ir tech
niškieji pagalbininkai: klausimų parnešė
jai, teisėjai, elektros mechanikai ir kt. žo
džiu, gera pradžia jau padaryta.

Varžybų reikalais buvo kalbėta su L. Na
mų ir DBLS Centro valdyba. Jie mūsų 
plano neatmetė, suprasdami, kad tai yra 
jaunimo žygis teigiama linkme.

Dar liko pajudinti tėvus, rėmėjus, DBLS 
skyrius ir kitas lietuviškas organizacijas. 
Prašome sudaryti sąlygas jaunajai kartai 
atvykti, pamatyti varžybas, užmegzti nau
jus ryšius ir kartu pasilinksminta. Jūs pa
žįstate savo apylinkės jaunimą, todėl mes 
jus prašome kiekvienam iš jų perduoti šią 
žinią.

Ta pačia proga kviečiame pavienius 
moksleivius, studentus, jaunus profesiona
lus, besidominčius Smegenų Tresto darbu, 
susisiekti su šiuo Trestu per „Europos Lie
tuvį“. Galima rašyti ir angliškai. Taip pat 
prašome siūlyti ir naują vardą, jei šis jums 
atrodytų netinkamas.

Būtų labai įdomu išgirsti skaitytojų nuo
mones ir pasiūlymus dėl Šio naujo projek
to. Gal geriausia tai būtų padaryti pasi
naudojant šio laikraščio skiltimis.

Jaunimo Smegenų Trestas

Kuzmickis, J. Traškienė ir kt. Vaišes su
rengė ir gražiai patarnavo I. Groblienė ir 
O. Gudienė.

Motinos minėjimas buvo įdomus, įvairus 
ir turiningas, tik jame galėjo dalyvauti 
žymiai daugiau žmonių.

Metinį susitelkimą šv. Onos bažnyčioje 
pravedė kun. A. Geryba gegužės 5 d. Įdo
mių jo minčių apie mūsų gyvenimo aktua
lijas susidomėję klausėsi susitelkę klausy
tojai. Pabaigoje perskaitė vysk. A. Deksnio 
laišką, raginantį gegužės mėn. atskirai ar 
grupėmis melstis į mūsų tautos Globėją.

Savo giminių Lietuvoje aplankyti šį mė
nesį važiuoja T. Groblienė, kuri kelias sa
vaites viešės pas savo seserį Vilniuje. Sėk
mingos jai kelionės!

J. Ks

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į L. SODYBĄ

Š. m. gegužės 26 d., sekmadienį rengiam 
ekskursiją į tradicinį lietuvių sąskrydį So’ 
dyboje.

Iš Gloucesterio autobusas išvažiuoja 8 
vai. ryto nuo ukrainiečių klubo 37 Midland 
Rd.

Iš Stroudo — 8.30 vai. iš miesto centro.
Prašome nesi vėlinti, nes išvažiuojame 

punktualiai.
Skyr. valdyba

NUGIRSTA...
Dvi dainavietės savo baliaus metu kal

basi:
— Visos nelaimės iš karto!
— Kas atsitiko?
— Prancūzijos prezidentas numirė, Ni- 

xonas kabo ant plauko, Vokietijos kancle
ris atsistatydino, Australijoje ir Kanadoje 
vyriausybių krizė, Wilsonas vos vos laiko
si, ir įprie visa to — „Dainavos“ pirmininkė 
taip pat žada atsistatydinti...

MAISTAS IR POLITIKA
Anglijai įstojus į Europos Bendruomenę, 

žinomas Briuselio viešbutis „Europa“ buvo 
pakeitęs savo patiekalų sąrašą. Staiga ten 
atsirado smoked salmon, roast beaf, York
shire pudding, angliški sūriai ir alus. Ki
lus abejonėms dėl britų pasilikimo Ben
druomenėje, ant patiekalų sąrašo užklijuo
tas pranešimas, kari viešbutis pateikia pir
mos rūšies prancūzų ir tarptautinį maistą.

^’25^
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. gegužės 13 d.

— P. B. Varkala, rašydamas apie L. Na
mų įsigijimą, mini, kad Anglijjoe esą 
(1949 m.) apie 15,000 lietuvių, 'bet akcijų 
ir aukų L. Namams iki šiol sudėję tik 1469 
sv.

— DBLS Centro valdyba pateikė tokį bu
simųjų L. Namų planą:

a. 3 kambariai raštinei, redakcijai ir sve
čiams.

b. Salė.
c. Klubas, kuriame būtų virtuvė, baras, 

poilsio, žaidimų ir skaityklos kambariai.
Atrodo, kad tokios prabangos ir iki šiai 

dienai dar nesusilaukėme.
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