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Kritiškos valandos
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

konferencija turės vieną dieną šiaip ar 
taip pasibaigti. Komisijos ir pakomisijos, 
atrodo, jau baigia savo darbus, kuriuos 
konferencijos atstovai turės priimti ar at
mesti.

Iš visų paruošiamųjų darbų daugiausia 
susirūpinimo kelia principinis valstybių 
sienų projektas, kuris bus pateiktas konfe
rencijos plenumui patvirtinti. To projekto 
tekstas yra toks:

„Dalyvaujančios valstybės laiko viena 
kitos sienas neliečiamomis, taip pat nelie
čiamomis laiko visų Europos valstybių sie
nas ir todėl ateityje susilaikys nuo tų sie
nų pažeidimo (užpuolimo-įsiveržimo).

Pagal tai jos susilaikys nuo kėslų pasi
savinti ar užgrobti dalį ar visą dalyvaujan
čiųjų valstybių teritoriją.

Dalyvaujančios valstybės sutaria, kad 
jų sienos gali būti keičiamos tiktai pagal 
tarptautinius įstatymus, taikiu būdu ir sa
vitarpio susitarimu."

Šitas projektas jau aiškiai pasako, kad 
„dalyvaujančių valstybių sienos neliečia
mos“. Baltijos valstybės konferencijoje ne
dalyvauja. Jų iš tikrųjų „nėra“. Kalbant 
apie valstybių sienas, turima gaivoje tik 
Sovietų Sąjunga, čia nėra jokių iliuzijų. 
Sakinys, kuriame minimas svetimų terito
rijų užgrobimas, kalba apie ateitį. O kas 
jau užgrobta, tais jau suvirškinta ir pa
miršta.

Nors visi gerai žinome, kokia yra tikro
ji padėtis, bet kol sutartys prie taikos de
rybų stalo nepasirašytos, tol vis dar puo
selėjama viltis, kad gal dar ne viskas pra
rasta. Tuo labiau, kad iki šiol dar vis esa
me migdomi saldžiais pažadais ir žodinė
mis garantijomis. Todėl savaime supranta
ma, kad pasirodęs čia minimas sienų ga
rantijų projektas, sukėlė didelį nerimą 
baltų išeivių tarpe, šiuo metu dar neturi
ma smulkesnių žinių, kas tuo reikalu pa
daryta, tačiau žinoma, kad yra daroma vi
sa, kas tiktai įmanoma. Pvz., Eštijos-Ame- 
rikos Tautinės Tarybos pirmininkas Ilmar 
Pleer kreipėsi į Valstybės Departamentą, 
norėdamas išsiaiškinti, ką panašus nutari
mas galėtų reikšti. Rytų Europos skyriaus 
direktoriaus pavaduotojas Robert Housto- 
n‘as raštu jam atsakė, kad JAV vyriausybė 
nekeisianti savo politikos Baltijos valsty
bių atžvilgiu. (In no case would we agree 
to any provision which would entail a 
change in our policy of not recognising the 
forcible annexation of the Baltic States by 
the Soviet Union). Tame pačiame laiške 
betgi nurodoma, kad sienų keitimas gali 
būti konferencijoje numatytas tiktai tai
kiu būdu.

Visa tai labai gražu, štai jums dar vie
nas žodinis užtikrinimas, tik būkite ramūs 
ir nelįskite į akis žmonėms, kurie jau ir 
taip per rūpesčių kalnus nebeperlipa. Ta
čiau realūs įvykiai rodo, kad Baltijos vals
tybėms yra atėjusios kritiškos valandos ir 
kad tie visi užtikrinimai yra priedanga, 
savotiškas smoke screen. (Kiek tokių pa
žadų gavo Formoza, Pietų Vietnamas...)

Politiškai dr morališkai sužlugdytas JAV 
prezidentas ruošiasi važiuoti į Maskvą. Ten 
jam bus patiekti galutinieji Europos sau
gumo konferencijos projektai. Apluošintas 
prezidentas greičiausia priims juos ir pa
sirašys, kad tik jo prestižas būtų išgelbė
tas, kad prezidentavimo valandos būtų pra
ilgintos. Iš tikrųjų Europos taikos konfe
rencijos nutarimai ir bus pasirašyti Mas
kvoje. Ženevoje susirinkusios valstybių 
galvos tik suvaidins paskutinį iškilmingą 
aktą tos tragikomiškos operos, kurios pir
majame akte Helsinkyje dalyvavo ir Bal
tijos valstybių (neprašyti) atstovai.

Būtų geriau, kad šis „Ženevos Kongre
sas“ būtų atidėtas iki to laiko, kol JAV tu
rės pajėgų prezidentą, o Europos valstybės 
bus suradusios kelią į stipresnį politinį 
apsijungimą.

Lucanus

ISTORINIS POSŪKIS ITALIJOJE

Italų dauguma pasisakė už legalizuotas 
skyrybas. Tokiu būdu laimėjo Italijos ko
munistai, o pralaimėjo krikščionys demo
kratai ar, žinoma, Vatikanas. Iki šiol reli
gija ir politika Italijoje buvo labai glau
džiai susijusi. O pvz., skyrybų atveju Va
tikanas turėjo net pirmenybę, nes ten, nors 
ir po labai ilgo ir brangaus teismo proceso, 
kad kurios poros būdavo išskiriamos.

Italijos krikščionys demokratai ir jų są
jungininkai, tur būt, padarė klaidą, par 
versdami šį referendumą politiniu įvykiu, 
nes naujai kylančios profašistinės partijos 
skelbia, kad tauta, pasisakydama už divor- 
so įstatymą, pasisakė prieš krikščionis de
mokratus ir prieš Vatikaną. O tai reikštų, 
kad krikščioniškosios politinės partijos ne
besudaro atsvaros prieš komunistus ir to
kiu būdu atsidaro naluji politiniai laukai 
fašistinei veiklai. Žiūrint iš tokio politinio 
taško, šis italų referendumas virto istori
niu įvykiu, galinčiu turėti įtakos ne tiktai 
Italijoje, bet ir Vakarų Europos politinių 
partijų sąjungoje.

Religija persekiojama Lietuvoje
(Iš Lietuvos Bažnyčios Kronikos Nr. 8)

1973. VIII. 27 dešimt Salų parapijiečių 
pasiuntė pareiškimą Religijų reikalų tary
bos įgaliotiniui K. Tumėnui. Pareiškimas 
baigiamas prašymu: „Prašome Jus, įgalio
tini, neleisti mokytojai Didžgalvienei ir di
rektoriui Auguliui užpuldinėti mūsų vai
kus už ėjimą į bažnyčią, ne tik bažnyčioje, 
bet ir mokykloje, nes vaikai bijo mokyto
jų, kad nebartų ir nebaustų. Kitaip nega
lėsime vaikų leisti į Salų mokyklą.“

Tikintieji, gindami savo vaikus nuo tero
rizavimo ir parapijos kleboną, parašė eilę 
pareiškimų rajono ir Religijos reikalų ta
rybos pareigūnams.

Albinas Jakubonis Religijų reikalų tary
bos įgaliotiniui rašė:.

„Salų mokyklos direktorius, man esant

LIETUVOS KATALIKU

darbe, žmonai sergant, atvažiavęs į namus, 
išsikvietė dukterį į kitą kambarį ir lienė 
rašyti prieš kleboną. Direktorius diktavo, 
o duktė rasė jo žodžius. Todėl prašau lai
kyti negaliojančiu, ką mano duktė parašė 
prieš kleboną.“

Petrulienė rašė: „Poterių ir visą kate
kizmą išmokiau aš pati... Mes turime teisę 
į vaikus Ir jie eina ten, kur mes juos ve
dam. Mes turime ir tikėjimo laisvę eiti į 
bažnyčią, bet kodėl mokytojai neleidžia,

D. Britanijos gynyba
Per keletą savaičių nagrinėjęs Hitlerio 

galimybes išsikelti D. Britanijoje antrojo 
pašau!, karo metu, The Daily Telegraph'o 
žurnalas paskutinį rašinį paskyrė šių die
nų britų gynybai apžvelgti. S. Menaul sa
vo gausiais daviniais pagrįstame straips
nyje pirmiausia įrodo, kad busimasis D. 
Britanijos užpuolėjas gali būti tik Sovietų 
Sąjunga, kartu su savo satelitais sudaranti 
Varšuvos pakto valstybes, čia pat jis pa
teikia davinių, kad tų valstybių jungtinės 
pajėgos, sutelktos prieš Vakarų Europą, 
yra žymiai pranašesnės už Nato pajėgas. 
Jos turi 1,5 karto daugiau sausumos ka
riuomenės, tris kartus daugiau tankų ir du 
kartus daugiau lėktuvų.

D Britanija gerai žino, kad ji viena pati 
negalėtų Sovietų invazijos atlaikyti. Todėl 
jos gynyba yra įjungta į Nato planus. Vo
kietijoje laikomoji Britų Reino Armija 
(BAOR), susidedanti iš 60,000 vyrų, skai
toma viena geriausių Europoje. Likusioji 
britų kariuomenė yra išblaškyta po visą 
pasaulį (vien tik Ulsteryje laikoma 
16,000), ir namuose yra likę tik 23,000 ka
reivių.

Iš visų britų karo priemonių pati ge
riausia skaitoma Harrier lėktuvai, galį 
operuoti iš bet kokios vietos. Jei tokiais 
lėktuvais būtų aprūpinta visa Nato kariuo
menė, tai jos pajėgumo santykis su Var
šuvos pakto valstybėmis gerokai pasikeis
tų.

Pats pavojingiausias britų ginklas, be 
abejo, yra povandeninių laivų atominės 
bombos. Bet jos yra paskutinioji priemo
nė, kurią pavartojus, civilizuotoji Europa 
galėtų virsti laukine dykuma. D. Britanija 
turi keturis atomine energija varomus Po
laris povandeninius laivus, kurių kiekvie
nas ginkluotas 16 atominių raketų. Papras
tų povandeninių laivų su atominėmis ra
ketomis turi 22.

Tačiau kokio dydžio ir pajėgumo bebūtų 
D. Britanijos gynyba, ji viena nepajėgtų 
invazijos atlaikyti. Tuo labiau dabar, kai 
jau vien šiais metais du kartus sumažintas 
gynybos biudžetas. Minėto straipsnio auto
rius mano, kad jeigu Nato pajėgos nuola
tos silpnės, tai nežiūrint visos žodinės pro
pagandos ir derybų, Sov. Sąjunga gali už
simanyti įsistiprinti šiaur. Norvegijoje, 

saugo, kas eina į bažnyčią? Kunigai neina 
į mokyklą ir nevaiko iš jos vaikų...“

Panašius Skundus įvairioms įstaigoms 
rašė ir Stasys Gradeckas, Elena Matkienė, 
Zosė Didžgalvienė ir kt. tikintieji. Visi jie 
skundėsi, kad jų vaikai yra persekiojami, 
kad mokytojai kišasi ne į savo sritį ir kad 
klebonui neteisiai keliama byla, nes vai
kus mokę jie patys, o klebonas tik egzami
navęs.

Apie tai, kaip tikintieji vyko į kun. P. 
Nykščiaus teismą, kaip juos Rokiškio rajo
no Vykdomojo komiteto pirmininkas išba
rė, Salų tikintieji! painformavo Kaišiado
rių ir Panevėžio vyskupijų Valdytoją ir 
Religijų reikalų tarybos įgaliotinį.

Elena Neniškaitė, gyv. Urlių kaime, ra
šė K. Tumėnui:

„1972 nugpiūčio 24 važiavau į Rokiškio 
liaudies teismą pažiūrėti, kaip Salų moky
tojai teis mūsų kleboną. Kartu su manimi 
važiavo ir Julė Dambrauskaitė. Teisime 
mums pasakė, kad klebonas teisiamas ra
jone, bet mūsų ten neleis, uždara? posėdis. 
Tada ėjom pas rajono pirmininką paklaus
ti, už ką kleboną teisia ir kodėl liudininkų 
nešaukia, kodėl tiki vienais mokytojais. 
Pirmininkas nieko neatsakė į mūsų klau
simą. tik piktai išbarė kleboną ir pasakė 
išeiti. Tada mes pasakėm, kad mes esaim 
tikinčios ir norim žinoti, už ką mūsų kle
boną teisia. Pirmininkas nieko neatsakė į 
mūsų klausimą, tik piktai užriko ant mū
sų: „Visi chuliganai ir yra iš tikinčiųjų 
žmonių!“ Toks rajono pirmininko pasaky
mas mane labai skaudžiai įžeidė. Tokio 
skaudaus įžeidimo savo gyvenime dar ne
girdėjau. Nesuprantu, kodėl taip yra Salo
se. Galvojau, kad mokytoja Didžgalvienė 
ir direktorius Augulis sauvaliauja užpuldi- 
nėdami vaikus ir tuo pačiu tikinčius žmo
nes, o čia tą patį daro ir rajono pirminin
kas. Ar teisingai padarė mokytoja Didžgal
vienė ir direktorius Augulis, kurie tiek 
daug tikinčiųjų įžeidė ir papiktino. Jie 
vaikšto iškėlę galvas ir tikintiesiems žmo
nėms „garbingą“ chuligano vardą teikia. O 
už tą vardą mes, tikintys žmonės, ar gali
me pasakyti ačiū?“

Julija Dambrauskaitė savo pareiškime 
K. Tumėnui rašė: „Rajone pasakė, kad kle
boną reikai bausti. O kas mokytoją Didž- 
galvienę ir direktorių Augulį baus?... įga
liotini, aš visą gyvenimą esu tikinti, net 7 
metus tarnavau buožėm, ten man teko vis
ko matyti ir girdėti, bet buožės man tokių 
žodžių nepasakė, kaip pirmininkas pasa
kė.“ (ELTA)

Faroe, Šetlando ir Orkney salose, šitam žy
giui pasisekus, gali pabandyti invaziją ir į 
šiaurinę Škotiją. Vienintelė priemonė nuo 
tokio žygio juos sulaikyti yra sustiprintos 
Nato pajėgos, o gal net ir visiškai nauja 
Vakarų Europos gynybos organizacija. Tik 
bendromis jėgomis D. Britanija ir Vakarų 
Europa galės apsisaugoti.

BItm.

PAŠA UL YJE
GINČAI DĖL BOLŠOJ

Ministeris pirmininkas H. Wilson‘as at
sisakė patenkinti britų artistų reikalavimą 
uždrausti Bolšoj baleto pasirodymą Lono- 
ne iki Panovams bus leista emigruoti. Ar
tistų prof, sąjunga kriepėsi į Darbo minis- 
terį, prašydama neduoti Bolšoj artistams 
leidimo uždarbiauti Anglijoje.

Tos pačios profesinės sąjingos nariai ir 
žydų organizacijos ruošiasi organizuotiems 
protestams ir demonstracijoms. Jie pakvie
tė demonstracijose dalyvauti ir studentų 
tautinę sąjungą, kuri aktyviai demonstra
vo prieš Čilės dabartinę vyriausybę. Stu
dentai atsisakė. Taip pat atsisakė britų ko
munistų partija ir inžinerijos profesinės 
sąjungos, nors abi tos organizacijos protes
tavo dėl Žmogaus teisių varžymo Čilėje ir 
Pietų Afrikoje. Žymi dalis britų spaudos 
vis dėlto nesutinka, kad rusų artistams bū
tų uždrausta atvykti. Esą tai būtų žmonių 
laisvės varžymas.

VISIEMS NEĮTIKSI

Dr. Kissingeris visą savaitę važinėjo iš 
Jeruzalės į Damaską ir atgal, norėdamas 
sutaikyti Siriją su Izraeliu. Rezultatai iki 
šiol gal dar nėra labai optimistiški, bet 
šiokia tokia pažanga padaryta. Britų spau
da daugumoje reiškia pasitenkinimą, kad 
šis „vokiškai žydiškos kilmės amerikonas“ 
iki šiol vis dar sugeba išlaikyti lygsvarą 
tarp arabų ir žydų. Tuo tarpu Sov. Sąjun
gos min. pirmininkas Kosyginas viešai ap
kaltino dr. Kissingerį, kad jis ginąs tik žy
dų reikalus. Visiems neįtiksi!

WALTER SCHEEL
Naujasis V. Vokietijos prezidentas Wal

ter Scheel yra palyginti jaunas žmogus 
(54 m.). Jis yra kilęs iš Solingen‘o ir pri
klauso Laisvųjų Demokratų mažumos par
tijai. Antrajame pasauliniame kare daly
vavo kaip naktinių naikintuvų lakūnas. Po 
karo dirbo plieno pramonėje kaip teisinis 
patarėjas.

Socialdemokratams atėjus į valdžią, bu
vo sudaryta koalicinė vyriausybė, į kurią 
W. Scheel buvo paskirtas, kanclerio padė
jėju ir užs. reikalų ministeriu. Čia jis grei
tai išpopuliarėjo kaip gabus diplomatas ir 
sumanus derybų partneris

Be kita ko, W Scheel yra vienintelis ži
nomas prezidentas, įdainavęs dvi labai po
puliarias dainas į plokšteles ir visą jų gau
namą pelną paskyręs labdarybės reika
lams.

VAIKŲ ŽUDYNĖS
Vakarų pasaulio spauda pasmerkė ara

bų teroristų įvykdytas Maalot skerdynes, 
kurių metu 16 vaikų užmušta ir 70 sužeis
ta (Iš sunkiai sužeistųjų vėliau dar mirė 
4 vaikai). Arabų marksistų organizacija 
Palestinos Populiarusis Demokratinis 
Frontas išdidžiai prisiima visą atsakomy
bę. Esą jie norėję parodyti dr. Kissinge- 
riui, kad jo bandymas įgyvendinti taiką 
yra tuščias dalykas.

Šitokių tragiškų įvykių akivaizdoje ne
begalima kalbėti apie rimtas taikos dery
bas. Sujaudinti žydai reikalauja keršto. 
Per vieną naktį Lebanone žydų lėktuvai 
užmušė 50 žmonių Lebanono palestiniečių 
stovyklose. Egiptas ir kiti arabų kraštai 
užstoja savuosius. Įtampa Vįd. Rytuose ne
mažėja.

PAVOJUS SUBYRĖTI
Europos Bendruomenė yra patekusi į 

rimtą krizę. Iš politinio lauko pasitraukė 
trys pagrindiniai jos ramsčiai: E. Heath, 
Pompidou ir W. Brandt. Bendruomenė liko 
be vadovų. Italija paskendo savo ekonomi
nėse ir politinėse problemose, o likusieji 
mažieji Bendruomenės nįarįai neturi pa
kankamai autoriteto Bendruomenei vado
vauti. Visa priklausys nuo to, kokias pozi
cijas užims naujasis Vokietijos kancleris 
ir Prancūzijos prezidentas.

SeįitųnioS DIENOS
— Britų kalėjimuose kaliniai nebebus 

baudžiami duonos ir vandens „dieta“.
— Sov. Sąjunga pasiūlė Libijai oro ap

saugos ginklus, kurių Libija iki šiol visai 
neturėjo.

— Anglijos laiškanešiai planuoja nebe
dirbti šeštadieniais. Daugely vietų paštas 
pristatomas tik vieną kartą per dieną. 
Prieš šimtą metų Londone laiškai buvo iš
nešiojami 12 kartų per dieną.

— Ortodoksų kunigo D. Dutko pamaldos 
Maskvoje pasidarė perdaug populiarios, 
todėl jam buvo uždrausta jas laikyti.

— Maršalas Tito išrinktas Jugoslavijos 
prezidentu iki gyvos galvos. Jo amžius —• 
82 metai.

— Prezidento Nixono žmona kaltinama 
už pasilaikymą jai suteiktų brangių dova
nų. Pagal JAV konstituciją, dovanas, ver
tas daugiau kaip 20,000 svarų, prezidento 
šeima turi atiduoti valstybei.

— Uralo stovyklose streikavo politiniai 
kaliniai po to, kai stovyklos vadovybė atsi
sakė sergantį rezistentą Bukovskį perkelti 
į ligoninę.

— Nato štabas Briuselyje įspėtas, kad 
Varšuvos pakto karinės pajėgos paskuti

niu metu smarkiai padidintos.
— Naftos gavimas iš Šiaurės jūros gali 

nusitęsti visus įmetus, nes fabrikai nepada
ro laiku užsakytų gręžimui reikalingų įren
gimų.

— Essex universiteto studentai savo są
jungos prezidentu išsirinko komunistą Co
lin Beardon.

— Naujasis Portugalijos prezCdentas 
Spinola pažadėjo Portugalijos kolonijų 
negrams leisti patiems pasirinkti valdymo- 
si formą.

— Kinijos ministeris pirmininkas Čou 
En-Lai paragino aukštuosiuj pareigūnus, 
pasiekusius 75 metų amžiaus, pasitraukti į 
pensiją. Jis pats yra 75 m., Mao Tse-Tung 
— 80 m., kariuomenės „tėvas“ Tung Pi-Wu 
88 metų.

— Daugelis Europos parlamento narių 
galvoja, kad jie veltui gaišta laiką, nes to 
parlamento nutarimai jokiai vyriausybei 
nėra privalomi.

— Volkswagen pradėjo gaminti naują 
automobilį „Golf“ 1100 ir 1500 cc. Šis mo
delis Anglijos rinkoje pasirodys rudeniop 
ir kaštuos 1,300-1,500 svarų. Naujosios ma
šinos motoras yra priekyje.

■ — „The Sun“ dienraštis perduoda iš ru
sų rezistentų gautą žinią, kaip darbo sto
vykloje 25 metų lietuvis mirė sunkiai dirb
damas nuo vidurių žaizdos, kurios stovyk
los daktaras neleido gydyti.

— Šiaurės Kinijoje, Takanga provincijo
je surasti nauji naftos šaltiniai.

Bražinskai laisvi
Britų dienraščiai The Times ir The 

Guardian paskelbė trumpą žinutę, kad 
Pranės Koreivos (Bražinskas) ir jo sūnus 
Algirdas, kurie 1970 m. buvo pagrobę So
vietų lėktuvą ir nuskraidinę į Turkiją, ge
gužės 21 d. iš kalėjimo paleisti. Pritaikius 
neseniai paskelbtą amnestijos įstatymą, 
teismas jų bylą nutraukė. Pasak „Times“, 
jie ketina pasilikti Turkijoje.

Kai tik bus gauta daugiau žinių, pa(- 
skelbsime „E. Lietuvyje“.

(Kaip žinoma, Bražinskai suėmimo me
tu turėjo Koreivos pavardę).

NAUJAS V. VOKIETIJOS KANCLERIS

Helmut Schmidt, naujai išrinktasis V. 
Vokietijos kancleris pareiškė, kad bendro
ji „Ostpoliti'k“ daug nesikeis, tačiau san
tykiai su R. Vokietija galį kiek pablogėti. 
Jis taip pat pažymėjo, kad bus imtąsi prie
monių apvalyti Socialdemokratų partiją 
nuo nepageidaujamo ekstremistinio ele
mento. Paskutiniuoju metu Vokietijoje bu
vo jaučiama, kad Rytų-Vakarų derybose 
W. Brandtas buvo pralaimėjęs, o tas pra
laimėjimas gali atsiliepti į jo partijos po
litinės jėgos sumažėjimą.

H. Schmidt taip pat pareiškė, kad Vokie
tijos ūkis nesiderins prie nuolat šlubuojan
čio Anglijos ir Italijos ekonominio gyveni
mo. Tuo būdu jis davė suprasti, kad Euro
pos Bendruomenėje Vokietija nebežada 
būti visiems padedančia gerąja teta.

ATOMINIS KLUBAS AUGA

Indija pradėjo atominius bandymus. To
kiu būdu dar vienas naujas narys įstojo į 
atominį klubą. Dabar jį sudaro šios vaslty- 
bės: JAV, Sov. Sąjunga, D. Britanija, Pran
cūzija, Kinija ir Indija. Manoma, kad ne
užilgo prie jų prisijungs Kanada, V. Vokie
tija, Izraelis ir Japonija. Visos paskutinio
sios valstybės žino, kaip padaryti atomines 
bombas, tik laukia progos jas išbandyti.

— Į naujai sudarytą Portugalijos minis
teriu kabinetą pakviesti ir du komunistų 
partijos atstovai.

— Kas ruošiasi atostogauti Algarve pro
vincijoje (Portugalija), patariama įsiskie
pyti, nes ten kilo vietinio pobūdžio chole
ros epidemija.

— Sotheby meno kūrinių išpardavime už 
rusų ikonas mokama po 2000 svarų ir dau
giau. Niekas neskelbia, iš kur tos ikonos 
užplūdo Angliją.

— Prancūzijoje areštuoti ir ištremti du 
lenkų diplomatai, įsivėlę į šnipinėjimą.

— Jaunas britų laivyno jūrininkas taip 
buvo paveiktas filmo „The Exorcist“, kad 
miegodamas pradėjo kliedėti, iššoko pro 
langą ir užsimušė.

— Kalėjime mirė Albanijos ortodoksų 
bažnyčios galva arkiv. Denenian. Nuo 1967 
m. Albanijoje visos bažnyčios yra uždary
tos.

— Sov. Sąjunga gabena į Siriją pačius 
moderniškiausius MiG 23 naikintuvus, ga
linčius įkristi 2,000 mylių per valandą.

— Britų kariuomenės atstovai Ulsteryje 
esą įsitikinę, kad Dubline bombas padėjo 
Ulster Volunteer Force nariai. Kaip žino
ma, užmušta 28 žmonės.

—, V. Vokietijoje pasklido gandai, kad 
Rytų Vokietija pasiūlė mainais 25 šnipus 
už G. Guillaume, kuris privertė W. Brandt 
atsistatydinti.

— Portugalijos karininkai įspėjo Spino- 
lą, kad baigtų karą kolonijose. .

— Labai nežymia dauguma (50.66%) 
naujuoju Prancūzijos prezidentu išrinktas 
M. Giscard d‘Estaing.
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Karnavičius — 
operos kūrėjas

Gegužės 5 -d. sukako 90 metų, kai gimė 
kompozitorius Jurgis Karnavičius. Ta pro
ga „Literatūra ir menas“ (Nr. 19) rašo:

Pirmąsias lietuviškas operas, kaip žinia, 
sukūrė kompozitorius Mikas Petrauskas. 
Tačiau „Eglė žalčių karalienė“, o juo la
biau „Birutė“ buvo skirtos saviveiklos ko
lektyvams ir šalia klasikinio repertuaro 
veikalų atrodė per daug jau kuklios. Tad 
mūsų operos teatras, netgi įžengęs į antrąjį 
savo gyvavimo dešimtmetį, vis dar negalė
jo pasididžiuoti nacionaliniu spektakliu.

Tik 1933 m. teatro afišose atsirado lietu
viškos operos pavadinimas — Jurgio Kar- 
navičiaus „Gražina“. J. /Karnavičius buvo 
vienas profesionaliųjų to meto Lietuvos 
muzikų. Baigęs Peterburgo konservatoriją 
(dainavimo ir kompozicijos -klases), vėliau 
apie dešimtį metų joje dėstęs, jis tada jau 
buvo pasižymėjęs -savo simfonine, vokaline 
ir ypač kamerine muzika (1913 m. jo Pir
masis kvartetas laimėjo M. Beliajevo pre
miją, o „Lietuviška fantazija“ 1927 m. bu
vo pastatyta Kauno teatre kaip vienaveiks
mis baletas). J. Karnavičius tuo metu gro
jo operos teatre altu ir dėstė teorines dis
ciplinas Kauno konservatorijoje.

„Gražina“ (K. Inčiūros libretas .pagal A. 
Mickevičiaus poemą) buvo išspręsta kaip 
herojinė patriotinė opera. Su ja teatro sce- 
non atkeliavo ne tik lietuviški personažai, 
bet ir liaudies melodijos (autorius muzi
koje panaudojo kelias dešimtis lietuviškų 
dainų). Šis -kūrinys ilgai išsilaikė teatro 
scenoje ir žiūrovų buvo mėgstamas. Poka
rio metais opera iš naujo buvo pastatyta 
tiek Vilniaus, tiek Kauno teatruose, ją sta
tė ir Respublikinių mokytojų namų savi
veiklininkai. Galima tvirtinti, -kad ji tapo 
pavyzdžiu -kitiems kompozitoriams, ban
dantiems savo jėgas šiame nelengvame kū
rybos žanre.

Paskatintas pasisekimo, J. Karnavičius 
ėmėsi rašyti sekančią operą, ir 1937 m. žiū
rovai išvydo jo „Radvilą Perkūną“ (B. 
Sruogos libretas), kuri, tiesa, nesusilaukė 
„Gražinos“ populiarumo.

Nemaža darbo kompozitorius įdėjo, iš 
pagrindų perredaguodamas M. Petrausko 
„Eglę žalčių karalienę“. Deja, šio darbo 
jam nebeteko užbaigti: 1941 m. gruodžio 22 
d. jis mirė — per anksti ir visiems netikė
tai, daug ko neišsakęs, sumanytų planų ne
įvykdęs. ..

J. Karnavičiaus muzika ir šiandien 
skamba mūsų koncertų salėse ■— grojami 
jo kvartetai, dainuojami romansai, chorai, 
arijos. Tačiau mes lyg ir užmiršome jo ba- 
letinę muziką. Vertėtų rimtai susidomėti J. 
Karnavičiaus sukurtais baletais „Gražuo
lė“, „Barokas“, „Apsišaukėlis“, „Jaunimas 
žaidžia“, kurie iki šiol dar nėra išvydę 
rampos šviesos...

Algimantas Kalinauskas

Kas. kur, kaip?
KIEK LIETUVOJE BAŽNYČIŲ

Ligi 1926 m. Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo tik dvi vyskupijos — Žemaičių ir Sei
nų. Sudarius atskirą Lietuvos bažnytinę 
provinciją, vyskupijų skaičius buvo padi
dintas. Žemaičių vyskupija, gyvavusi 538 
metus, tapo suskaldyta į tris dalis, Seinų 
vyskupų sostas buvo perkeltas iš Marijam
polei į Vilkaviškį, o iš Vilniaus vyskupijos 
gabalo buvo sudaryta Kaišiadorių vysku
pija. Lietuvos bažnytinę provinciją sudarė 
Kauno arkivyskupija ir Telšių, Panevėžio. 
Kaišiadorių bei Vilkaviškio vyskupijos.

Visoje Lietuvos bažnytinėje provincijoje 
buvo 435 parapijos, 82 filijos, 35 šiaip baž
nyčios ir 69 didesnės koplyčios (mažų kop
lytėlių priskaitoma keletas šimtų). Kauno 
arkivyskupija turėjo 88 parapijas, 33 fili- 
jas, 17 šiaip bažnyčių ir 69 koplyčias. Tel
šių vyskupijoje buvo 108 parapijos, 18 fili- 
jų ir 8 šiaip bažnyčios. Panevėžio vyskupi
jai priklausė 85 parapijos, 31 filija ir 3 ki
tos bažnyčios. Vilkaviškio vyskupija turė
jo 89 parapijas ir 5 šiaip bažnyčias. Paga
liau Kaišiadorių vyskupijoje buvo 65 pa
rapijos ir 2 kitos bažnyčios. Parapijose ir 
fili jose dirbo daugiau kaip 1000 kunigų. 
Kunigai buvo rengiami trijose seminarijo
se — Kaune, Telšiuose ir Vilkaviškyje.

Daugumas bažnyčių buvo gerokai senos, 
turinčios įdomias istorijas. Kai kuriose jų 
užtinkama didelių meno vertybių. Lietuvos 
didikai, kurie dažniausiai bažnyčias statė, 
negailėjo lėšų joms papuošti. Be to, bažny
čios buvo praturtinamos meno vertybėmis 
ir vėliau. Gana dažnai siaučiant mūsų

,Vilniaus Žinios6
Tai pirmasis lietuviškas dienraštis, pra

dėtas leisti Vilniuje 1904 m. Nuo to laiko 
jau prabėgo 70 metų. Minėdami tą sukaktį, 
plačiau susipažinkime -su tuo svarbiu laik
raščiu.

1904 m. gegužės mėn. rusų valdžia pa
naikino lietuviškos spaudos draudamą. Štai 
ta pirmoji lietuvius nudžiuginusi žinia, ku
ri buvo paskelbta rusų laikraštyje:

„VILNIUS, gegužės 5 d. „Vilenskij Viest- 
nik“ praneša, kad š. >m. balandžio 24 d. pa
darytas m-inisterių komiteto Aukščiausias 
patvirtinimas nuostato, pagal kurį leidžia
ma, pakeičiant pirmiau galiojusius aprėži- 
mo nuostatus ir valdžios potvarkius, ry
šium su lietuvių ir žemaičių rašyba, leisti 
vartoti ją be rusų, taip pat lotynų arba ki
tokiu šriftu“. („Naujienų“ II dalis, 1954 m. 
Nr. 237).

Kai tik -buvo atšauktas spaudos draudi
mas, tuoj kilo mintis išleisti lietuvišką 
dienraštį. To pirmojo dienraščio įsteigėjas 
buvo inž. P. Vileišis, kuris daug rūpinosi, 
kad būtų panaikintas .spaudos draudimas. 
Jis savais pinigais nupirko spausdinimo 
mašinas ir Vilniaus gatvėje Nr. 10 įsteigė 
spaustuvę ir knygyną. O laikraščio redak
cija įsikūrė Antakalnio gatvėje Nr. 6. Pir
masis „Vilniaus Žinių“ numeris buvo iš
leistas 1904 m. gruodžio 10 d. Ruošiant tą 
pirmąjį numerį, laikraščio leidėjams ir bu
vo pati įspūdingiausia naktis. Į spaustuvę 
atvyko inž. P. Vileišis, bendradarbiai ir di
delė dalis Vilniuje gyvenusių lietuvių. Po 
vidurnakčio į spaustuvės kontorą buvo at
neštas pirmasis numeris ir išdalytas lau
kiantiems žmonėms. Visi įdomiai skaitė, 
sveik-ino ir liejo džiaugsmo ašaras. Visi 
jautė, kad jau išsipildė tos gražios svajo
nės, dėl kurių buvo tiek daug kovota ir 
kentėta. Pirmojo numerio atspausdinta 
apie 20,000 egzempliorių. Vėliau tiražas 
nusistovėjo ii.r buvo spausdinama apie 7,000 
egz. Bet deja, pačiame Vilniuje parduoda
vo tik apie 150 egz. Spausdinimo naštą 
lengvino tik kituose Lietuvos miestuose ir 
kaimuose gyvenantieji skaitytojai.

Pradėjus leisti laikraštį, redakcija turė
jo pakankamai darbininkų. Bet trūko žmo-

Anicetas Bučys

Negali tikėti
Sakytum, negali tikėti,
Vargų ir rūpestėlių pilnos klėtys, 
O dainomis 
Visi laukai apsėti, —

Tokia tai mano tėviškėlė, —

Ir aš
Sūnus išklydęs.
Mintu
Bedalio pluta, 
O širdyje — 
Daina.

krašte karams ir įvairiems neramumams, 
J. Lind Goyerio. Tokių meniškų medžio 
bažnyčios žymiai mažiau nukentėjo, negu 
šiaip įstaigos ir dvarai. Dėl to jose ir meno 
vertybės paliko neišgrobtos ir nesunaikin
tos. Jos dabar yra beveik vieninteliai šal
tiniai pažinti mūsų meno praeičiai. Pažy
mėtina, kad aukštaičių bažnyčiose dau
giausia užtinkama skulptūros kūrinių, že
maičių — tapybos, o suvalkiečių — liau
dies meno (audeklų).

KURIOS BAŽNYČIOS STATYBA 
KAŠTAVO MILIJONĄ RUBLIŲ

Mūsų krašte gražių bažnyčių buvo nema
žai. Dėl to pasakyti, kuri gražiausia, nėra 
lengva. Vis dėlto ši garbė yra suteikiama 
Rokiškio bažnyčiai, šiame reikale gal daug 
nusveria ir tai, kad ji yra brangiausia Lie
tuvoje. Jos statyba kaštavo daugiau kaip 
milijoną aukso rublių arba daugiau kaip 5 
milijonus litų, neskaitant darbų, kuriuos 
atliko parapijiečiai. Ji Statyta 1865-J885 
m. grafo Tyzenhauzo iniciatyva. Tyzenhau
zai tada valdė -šimtus dvarų nuo Daugau- 
pilio ligi Panevėžio ir nuo Lavtijos sienos 
ligi Utenos. Dėl to nenuostabu, kad įstengė 
surinkti bažnyčiai tokią milžinišką sumą.

Kai kas gali paabejoti, ar ši bažnyiča tik
rai tiek kaštavo. Tačiau tai teisybė. Apžiū
rėjus bažnyčią, jos brangumu -tenka pati
kėti. Jau imponuojąs yra jos didumas. Be 
to, stebėtinas ir jos puošnumas. Presbite
rijos grindys yra išklotos baltuoju marmu
ru. Didysis altorius bronzinis, gausiai pa
auksuotas. Sakykla, klausyklos ir kiti me-

EURQPOS LIETUVIS

nių, kurie sugebėtų taisyti korektūras. 
Tais laikais dar buvo nenusistovėjusi lie
tuvių kalba, todėl beveik nebuvo nė vieno 
teisingai parašyto sakinio. Padėtį gelbėti 
pasiryžo prof. J .Jablonskis. Atvykęs į re
dakciją, susikviesdavo bendradarbius ir 
jiems aiškindavo lietuvių kalbos žodžius 
bei sakinius. Taip buvo pagerintas laikraš
čio stilius ir sumažėjo korektūros klaidos.

Visą spaudos medžiagą pirmiausia reikė
jo siųsti spaudos cenzūrai. Ten daug ką iš
braukdavo, o tas vietas reikėdavo ištaisyti, 
kuo nors užpildyti ir vėl nešti cenzūrai pa
tikrinti. Ir tik gavus cenzūros leidimą, bu
vo galima laikraštį spausdinti ir jį platin
ti. Be to, norint, kad laikraščio neuždarytų 
ir jis lengviau praeitų pro cenzūros varž
tus, reikėjo ir rusų valdininkus patepti. O 
tas „paslidinimas“ atsiėjo šimtus rublių, 
žmonės reikalavo rašyti viską atvirai, pla
čiai ir suprantamai. Bet rusų cenzūra 
braukdavo kiekvieną atviresnį žodį ir dar 
braukdavo kiekvieną atviresnį žodį ir dar 
vo pati sunkiausia padėtis, kaip patenkinti 
skaitytojus ir patiems neįkliūti. Tas paro
do, kad laikraščiui leisti sąlygos buvo la
bai nepalankios. Negalint patenkinti skai
tytojų, jų skaičius pradėjo mažėti ir atsi
rado skolų. Keitėsi redaktoriai, leidėjai ir 
pagaliau laikraštis sustojo ėjęs.

Užbaigiant truputis metrikos. „Vilniaus 
Žinių“ atsakomasis redaktorius buvo inž. 
P. Vileišis. Faktiškai laikraštį redagavo P. 
Višinskis, J. Kriaučiūnas, K. Puida, P. Kli- 
maitis, J. Tumas ir kt. 1907 m. balandžio 
mėn. pradžioj laikraščio leidimas dėl fi
nansinių trūkumų buvo sutsabdytas. Tų 
pačių metų birželio >mėn. jis vėl buvo at
gaivintas. Tuomet jį leido ir redagavo teis. 
J. Vileišis. Redakcijoje darbavosi S. Matu
laitis, G. Petkevičaitė, M. Biržiška ir kt. 
Bendradarbiavo dauguma to laikotarpio 
žymesniųjų rašytojų ir visuomenės veikė
jų. Galutinai sustojo ėjęs 1909 m pradžio
je. Po to jau buvo pradėta leisti kitus laik
raščius, kurių dalis išsilaikė iki mūsų lai
kų.

V. Vytenietis

A. Landsbergis JAV 
universitetuose

Rašytojas Algirdas Landsbergis aplankė 
eilę JAV-bių universitetų su paskaitomis 
ir skaitymais. Kelionę pradėjo kovo 12 d„ 
skaitydamas ištraukas iš savo dramų 
D'Youyille koledže (Buffalo, N. Y.) ir kal
bėdamas apie dvikalbio dramaturgo pro
blemas. Tą patį vakarą State University 
College jis kalbėjo apie dabartinę dramą 
ir teatrą Rytų Europoje. Kovo 13 d. Colo
rado universitete (Boulder, Colo.) sekė pa
skaitos apie „samizdatą, kaip kraštutinių 
padėčių literatūrą“ ir apie' „fantastiką 
samizdate“. Kalifornijos universitete (Los 
Angeles) kovo 14 d. Landsbergio paskaitos 
tema buvo „Tautosaka Rytų Europos lite
ratūrose: estetinės ir politinės implikaci
jos“, o Pepperdine universitete (Malibu 
Beach, kovo 15 d.) — „Religiniai motyvai 
Rytų Europos literatūrose“. Kovo 16 d. jis 
drauge su vietiniais aktoriais dalyvavo Los 
Angeles Dramos sambūrio suruoštame iš
traukų iš jo dramų vakare. Kalifornijos 
Valstybiniame Universitete (Fullberton, 
kovo 18 d.) jis skaitė dvi paskaitas apie 
„samizdatą“. Kelionę užbaigė Berkeley 
universitete (kovo 19 d.) paskaita apie 
„Ekologinę estetiką Rytų Europos literatū
rose“. Beveik kiekvienoje paskaitoje rašy
tojas įterpė pavyzdžių iš lietuvių', latvių ir 
estų literatūrų bei istorijų.

Birželio 1 d. jį susitiksime L. Namuose 
Londone.

džio dirbiniai gaminti Belgijoje dailininko 
dirbinių vargu ar galima rasti kurioje nors 
kitoje mūsų bažnyčioje. Bažnyčios stogas 
dengtas juodo marmuro plokštelėmis. 
Brangiausias tačiau daiktas yra su Lietu
vos ir Lenkijos bajorų herbais vitražai, 
dirbti Vienoje.

Po bažnyčia yra rūsiai, kuriuose laido
jami bažnyčios statytojų giminės nariai. 
Rūsiai įrengti nepaprastai puošniai. Miru
sieji ilsisi raudono marmuro sarkofaguose, 
kurie primena buvusią jų didybę. O jų bū
ta iš tikrųjų galingų. Pasakoja, kad guber
natorius nenorėjo leisti bažnyčios statyti, 
bet Tyzenhauzenai privertė jį savo nusi
statymą pakeisti. Vėliau rusai buvo norė
ję aikštėje prieš pat bažnyčią pastatyti 
cerkvę. Kad tai neatsitiktų, grafas sukvie
tė būrį darbininkų, kurie numatytoje cerk
vės vietoje per naktį iškasė ir įrengė šuli
nį. Dėl tokio akiplėšiškumo rusai ko tik 
nepasiuto, tačiau nieko nebeįstengė pada
ryti — kaltininkas buvo jiems neįkanda
mas.

(Kalbant apie bažnyčias, neturėta gal
voje anuo metu lenkų okupuotas Vilnius).

KODĖL BAZILIKA TETURI VIENĄ 
BOKŠTĄ

Pati didžiausia Kauno bažnyčia, dabarti
nė arkikatedra bazilika stūksanti prie Vil
niaus ir Valaniačus gatvių, daugelį stebina 
savo keista išvaizda. Ši bažnyčia turi tiktai 
vieną bokštą, kuris tačiau ir pats.yra nei 
šioks nei toks, lyg pusiau nukirstas. Vys
kupas Valančius, rašydamas apie šią baž
nyčią, pasakė, kad ji atrodo, kaip karvė su 
vienu ragu. Iš tikrųjų, žiūrint į ją iš to
liau, toks įspūdis maždaug ir yra gauna

Mirė prof. A. Ramūnas
A. a. prof. Antanas Ramūnas-Paplauskas 

staigiai mirė š. m. gegužės 11 d. 7 v. r., Ota
voje savo namuose. Prieš dvi savaites buvo 
turėjęs nedidelį širdies smūgį, bet būda
mas nepaprastai stiprios sveikatos, į tai 
nekreipė perdaug dėmesio. Gegužės 11 d. 
rytą atsikėlęs skaitė knygą, ir kai žmona 
Marija klausė, kaip jaučiasi, atsakė „ge
rai“. Po valandėlės grįžusi žmona rado 
prof. Antaną ramiai sėdintį, bet pamėlusį. 
Supratusi padėtį, skubiai iškvietė' greitąją 
pagalbą. Atvyko su ja ir gydytojai, bet pa
gelbėti jau nebegalėjo — nevežė ligoninėn. 
Buvo konstatuota staigi mirtis nuo širdies 
priepuolio.

Prieš keletą metų velionis turėjo ne vie
ną sunkią vidurių operaciją, bet ją atlaikė 
ir gailėjo normaliai dirbti. Prieš mirtį dar 
rengėsi atidaryti Otavos un-to galerijoje 
dail. T. Valiaus parodą, kuri buvo rengia
ma jo (prof. A. Ramūno) vadovaujamo Ly
ginamosios Pedagogikos Centro iniciatyva. 
Deja, jo sparnuotas žodis nutilo, liko kal
bėti tik parašytieji veikalai.

Prof. A. Ramūnas palaidotas gegužės 14 
d. Toronto lietuvių kapinėse Mississaugoje. 
Pirmos gedulingos pamaldos buvo atlaiky
tos Otavoje universiteto šventovėje 11 v. r. 
Tos pačios dienos vakarą 6 v. Toronto lie
tuvių šv. Jono Kr. šventovėje vysk. V. 
Brizgys atlaikė lietuviškas gedulo pamal
das. Iš čia velionis šeimos narių, artimųjų, 
bičiulių ir plačios visuomenės buvo paly
dėtas į kapines.

Velionies liūdi žmona Marija, keturi vai
kai Otavoje, brolis .Montrealyje, giminės 
Lietuvoje, Otavos ir Montrealio universite
tai, kuriuose dėstė, visa Lietuva tėvynėj ir 
išeivijoj, kurios glaudžia dalimi buvo

„T. ž.“
Prof. A. Ramūnas Paplauskas buvo gi

męs 1910 m. Liubavo vis., Marijampolės 
aps. 1944 m. Vienos universitete gavo pe
dagogikos daktaro laipsnį. Vėliau studijas 
dar gilino Vokietijos universitetuose. At
vykęs į Kanadą, dirbo Montrealio universi
tete docentu, o vėliau Otavos universitete 
profesorium -— pedagogikos katedros ve
dėju. Būdamas įvairių mokslinių organiza
cijų narys, išvažinėjo visą pasaulį su pa
skaitomis. pagarsėjo moksliniais pedago
giniais veikalais. Rašė, tarptautiniuose 
mokslo žurnaluose ir lietuvių spaudoje. 
Pakartotinai yra lankęsis Londone ir skai
tęs paskaitas anglams ir lietuviams.

PREMIJA A. GRINIENEI
Visuomenininko $500 premiją laimėjo 

Muenchene gyvenanti veikėja Alina Miliu- 
šytė-Grinienė, dr. J. Griniaus žmona. Me
cenato kun. dr. J. Prunskio premiją jai pa
skyrė Vasario. 16 gimnazijoje posėdžiavusi 
komisija — R. Bačkis, prel. P. Celiešius, V. 
Natkevičius, dr. J. Petrulytė ir prel. L. Tu- 
laba. Ji buvo sudaryta PLK Federacijos 
valdybos. Pernai ši premija buvo paskirta 
„Draugo“ garbės red. L. Šimučiui. Laurea
tė yra baigusi Vytauto D. -universiteto teo
logijos-filosofijos fakultetą, dalyvavusi re
zistencinėje veikloje okupacijos metais. V. 
Vokietijoje ji dirba su jaunimu, mokyto
jauja, organizuoja stovyklas bei menines 
programas, dalyvauja BALFo ir Lietuvių 
Moterų Federacijos veikloje. Sveikiname!

NAUJA POEZIJOS KNYGA
Česlovas Valdemaras Obcarskas Laikai 

neša žmones. Pirmasis poeto savitas eilė
raščių rinkinys. Išleido žurnalas „Šalti
nis“, 1974 m., 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, England.

Viršelis Felikso Ramonio. 103 psl., kaina 
75 p. arba 3 dol.

mas. Šis vienintelis bukas bokštas neside
rina su bažnyčios korpusu, ypač kad kor
pusas yra tikrai milžiniškas (jis turi 90 
metrų ilgumo, 36 metrus platumo ir 30 
metrų aukštumo.

Ne vienas, matydamas tokį bazilikos ne
darnumą, pasiidomauja, kodėl ji turi tik 
vieną bokštą. Bet tikslaus atsakymo į tai 
dar niekas nėra gavęs. Manoma, kad šis 
vienas keistas bokštas buvo sulipdytas pri
puolamai. Reikia atsimiiniti, kiad bazilika 
buvo statoma ne vienu laiku. Pirmiausiai, 
maždaug XV šimtmečio pradžioje, buvo pa
statyta tik dabartinė jos presbiterija, o ki
tos dalys — žymiai vėliau. Statant bažny
čią dalimis, duoti jai padorią išorinę’ iš
vaizdą gal būt ir nebuvo galima. Be to, ba
ziliką du kartus gerokai apnaikino gaisras. 
Dėl to galima manyti, kad ugnis suėdė da
bar tebestūkstančio bokšto viršūnę ir visą 
antrąjį bokštą, kuris dėl tam tikrų prie
žasčių nebuvo atstatytas.

' Nežiūrint bazilikos išorės keistumo, vis 
dėlto ji vidaus įrengimu yra gražiausia 
bažnyčia Lietuvoje. Ji puošti buvo pradėta 
ypač po to, kai Žemaičių vyskupų sostas iš 
Varnių buvo perkeltas į Kauną. Katedros 
vardą jai suteikė popiežius Leonas XIII 
1895 m. Bazilikos teises ji gavo 1921 m. Že
maičių vyskupijos įkūrimo 500 metų su
kaktuvių proga, o nuo 1926 m. ji yra jau 
arkikatedra .Ją puošė dailininkai Andriol- 
li, Moniuška ir čajavičius. Taip pat nema
žai meno kūrinių joje galima rasti jau ir 
mūsų dailininkų. Ypatingai įspūdingas yra 
didysis altorius, kuriame vaizduojamas 
Kristaus nukryžiavimas. Visas bazilikos 
vidus dvelkia nepaprasta rimtimi ir didy
be.

Darnus darbas
Maždaug prieš vienerius metus į L. Na

mų spaustuvę atsikėlė dirbti kaimynai lat
viai. Čia jie spausdina savaitraštį „Londo
nas Aviže“ ir literatūros žurnalą „Cela Zi- 
mes“.

Nors šiuo metu „Londonas Aviže“ reda
guoja gražiai lietuviškai kalbąs Latvijos 
pasiuntinybės sekretorius P. Prieditis, bet 
spaustuvėje daugiausiai laiko praleidžia 
latvių literatūros ‘kritikas, žumlaUistas ir 
rašytojas Janis Andrups. Jo vardas yra ge
rai žinomas ne tik visų kontinentų latvių 
tarpe, bet taip pat ir pasaulinės literatūros 
enciklopedijose ir 'almanachuose.

Gegužės 17 d. J. Andrupui sukako 60 
metų amžiaus. Įvertindama jo nuopelnus, 
Latvių Tautinė Taryba ta proga suruošė L. 
Namuose labai gražų priėmimą — vaišes,

Janis Andrups.
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kuriose dalyvavo daugiau kaip 40 žmonių. 
Vaišių metu kalbėjo ir dovanas įteikė Tau
tinės Tarybos atstovas Ranka, Latvijos pa
siuntinys T. V. Ozolinš, žinomas politinis 
veikėjas P. Reinhard, dr. M. Ausula, „Lon
donas Aviže“ redaktorius P. Prieditis (lie
tuviškai) ir L. Namų b-vės pirmininkas S. 
Nenortas. Visiems kalbėjusiems dailiu žo
džiu atsakė sukaktuvininkas Janis And
rups.

Verta pabrėžti, kad šis pobūvis buvo ga
na padrąsinanti pradžia tolimesnio dar
naus latvių-lietuvių bendradarbiavimo. 
Tokio bendradarbiavimo, apjungiančio vi
sų Baltijos išeivių veiklą, seniai buvo pasi
gendama. Todėl labai malonu konstatuoti, 
kad beveik visi kalbėtojai pabrėžė ne tik 
bendradarbiavimo reikalą, bet ir jo naudą. 
Pavieniuose pasikalbėjimuose tą patį va
karą buvo tariamasi, kaip tą bendradar
biavimą išplėsti ir pagyvinti.

Kadangi pobūvio kaltininkas buvo lietu
vių draugas ir bendradarbis Janis And
rups, tad verta šioje vietoje kiek daugiau 
žinių apie jį pateikti.

Gimė Bolderaja vietovėje, netoli Rygos, 
1914 m. gegužės 17 d. Baigęs mokytojų ko
legiją Rygoje, tęsė filologijos studijas Ry
gos ir Gothenburgo (Švedija) universite
tuose. 1941-1943 m. dirbo mokyklų inspek
torium. Tuo pačiu metu redagavo latvių li
teratūros žurnalą „Latvju Menešraksts“. 
1944 m. rudenį pasitraukė į Švediją ir dir
bo Gothenburgo universitete. Čia įsteigė ir 
redagavo savaitraštį „Latvju Vards“.

1947 m. J. Andrups atvyko į Londoną ir 
pradėjo redaguoti čia leidžiamą savaitraš
tį „Londonas Avižes“. Tą darbą dirbo iki 
1960 m. Nuo 1953 m. jis pradėjo redaguoti 
vienintelį tos rūšies Vakaruose latvių lite
ratūros žurnalą „Cela Zimes“. 1954 m: En
cyclopaedia Britannica pakvietė jį rašyti 
apie latvių, lietuvių, estų, suomių ir veng
rų literatūrą. Gal būt ne visiems yra žino
mai, kad toje enciklopedijoje straipsniai ; 
apie lietuvių klasikus — Donelaitį, Mai
ronį, Krėvę ir kt. taip pat yra J. Andrupo 
parašyti. \

Be to. J. Andrups bendradarbiauja šiose 
literatu ros encikloped i j ose:
1. Encyclopaedia of World Literature in the 

20th Century, New York, 1967-1971.
2. World Literature since 1945, New York.

1973. '
3. Moderne Weltliterature. Stuttgart, 1972.

Jis pats yra parašęs ar suredagavęs šias , 
knygas:
1. Vilis Olavs, Ryga, 1939 m. Žymaus latvių 

laisvės kovotojo biografija. Už tą knygą 
J. Andrups laimėjo Latvių Kultūros Fon
do premiją.

2. Latvių Literatūra, Stockholm, 1953. 
(Kartu su V. Kalvė).
3. No kalpaka pricdes lidz Minsterai (red.).

1970. Latvijos žymaus kario, pulk. V. Ja- 
nums biografija.

4. Ceribu Zerne, Stockholm, 1945. (red.)
Antologij'a. ji

LIETUVIŲ VARDAI METRAŠTYJE
Britų ir, amerikiečių leidyklos rašytojų 

metraštis „The Writers Directory 1974-76“ 
yra įtraukęs prozininkus Jurgį Gliaudą, 
Aloyzą Baroną ir Vytautą Tamųlaitį. A. 
Baronas pristatomas kaip buvęs Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas. Metraš
tyje išvardyti jų kūriniai, juos išleidusios 
leidyklos. Pedagoginėm, istorinėm, politi
nėm bei kitom temom rašančių ilgame są
raše yra dr. Vytautas Vardys, dr. Rimvy
das Šilbajoris ir dr. Vytautas Kavolis. Lei
dyklų sąrašan įtraukta Stepo Zobarsko lei
dykla „Manyland Books".

i
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Antwerpeno nuotrupos
Žentą Tenisonaitė

Turistas, buvęs Antwerpene po II-ro pa
saulinio karo, šiandien to seno Hanzos 
miesto nebeatpažintų. Koks jis buvo prieš 
karą? Nežinau. Bet 1946 metais Antwerpe
no centras atrodė kaip sena, bedantė bur
na. Vokiečių V-I, ir vėliau V-II bombos 
Antwerpeną buvo smarkiai apdaužiusios.

Šiandien vaizdas kitoks. Nauji kvartalai 
ir didžiuliai pastatai žiūri į praeivius. 
Griuvėsiai seniai pakeitė savo pavidalą. 
Modernūs namai. Paplatėjusius gatvės. Au
tomobilių sustojimo vietos, kur seniau au
go medžiai. Aukšti pastatai. Miestas greit 
auga. Plečiasi. Baigtas antras tunelis po 
Scheldos upe. Baigiamas požeminis trauki
nys. šiandien Antwerpenas yra vienas iš 
svarbiausių Europos petrochemijos centrų.

Lange Wapper
Vienas tipiškas dalykas vis dėlto liko 

Antwerpene. Tai sentimentas savo buvu
sioms legendarinėms figūroms. Nors Am- 
biorix, buvęs Eburonų karo vadas prieš ro
miečius (54 m. prieš Kristų), turėjo pa
keisti savo paminklo vietą, bet prie Schel
dos upės tebestovi statula, kuri vaizduoja 
vieną iš pačių aršiausių Antwerpeno dva
sių. Tai Lange Wapper. Sunku jį vadinti 
vaiduokliu. Pikta dvasia irgi nėra tikras 
terminas. Jo atradimo istorija yra gan sa
vita. Antwerpenas jaū nuo senų laikų bu
vo uostas. Ant krantinės stovėjo mediniai 
keltuvai. Vienas toks keltuvas buvo jau 
labai pasenęs ir sutrūnijęs. Žmonės rengė
si jį pakeisti kitu. Bet nežinia kodėl, tik
riausiai piktajai dvasiai padedant, vieną 
naktį keltuvas atgijo ir prapuolė. Kartu 
įgaudamas galią pasiversti į bet kokį pa
vidalą. Antwerpeno gyventojai šį padarą, 
pavadino Lange Wapper (ilgasis Wapper) 
ir jo labai bijojo. (Žodis „wapper“ neder- 
landiškai taip pat reiškia ir pakeliamojo 
tilto balansą). Ypač naktį jis krėsdavo vi
sokius piktus pokštus. Dažnai prigaudavo 
ir paklaidindavo žmones. Padarydavo daug 
žalos. O sutikęs gatvėje vienišą praeivį, už- 
keldavo ant namo stogo. Viena Ilgojo sa
vybė buvo ta, kad jis, pasivertęs žmogum, 
staiga galėdavo pasidaryti labai didelis. 
Toks aukštas, kad jo galva siekdavo baž
nyčios bokštą. Blogiausia buvo tai, kad ši 
dvasia galėdavo pasiversti į bet ką. Net į 
mažą, prie durų pamestą, kūdikį. Ir taip 
klaidinti žmones. Nes buvo didelis vargas 
tokį nekviestą svečią išprašyti laukan.

Ilgą laiką kentėjo žmonės dvasios pokš
tus ir nedorybes, nežinodami kaip jos atsi
kratyti. Bet vieną dieną kažkas sugalvojo 
ant gatvės kampo pastatyti Dievo Motinos 
statulą. Ir tikrai. Šis būdas pasirodė pats 
geriausias apsiginti nuo pikto Ilgojo. Lan
ge Wapper jokiu būdu negalėdavo praeiti 
pro Madonos atvaizdą. O persekiojamam 
žmogui reikėjo tik atsistoti po Dievo Mo
tinos statula ir jis buvo išgelbėtas. Taip 
netrūkus visas Antwerpeno miestas tapo 
pilnas Madonos atvaizdų. Ant kiekvieno 
gatvės kampo stovinti statula užkirsdavo 
Ilgajam kelią į miestą. Todėl jis, matyda
mas žmonių gudrybę, labai supyko ir vie

Ateities erdvėlaiviai
Šių metų balandžio mėn. 29 dieną North- 

amptono mieste (Anglijoje) lankėsi JAV 
astronautas Don Leslie Lind su žmona, ku
ris Jėzaus Kristaus Šventųjų bažnyčioje 
tūkstantinei žmonių miniai pasakė kalbą. 
Kai kuriomis jo mintimis norėčiau pasida
lyti su skaitytojais.

Dr. Lind, nors patsai dar nėra buvęs erd
vėje, bet yra aukštų kvalifikacijų astro- 
nautas. Jis priklauso atsargos astronautų 
grupei, kurie susirgimų ar kitų netikėtų 
atveju turėtų pakeisti parinktuosius misi
jai astronautus. Tokiu būdu dr. Lind net 
keletą kartų vos nepateko į „palaimintųjų“ 
kėdes ar sėdynes. Savo vaikystėje dr. Lind 
dažnai pagalvodavęs, kad jis yra gimęs la
bai netinkamu laiku, nes jį traukė atradi
mų ir nuotykių ieškojimas. Jis galvojo, 
kad jis būtų daug laimingesnis, jei būtų 
gimęs Kolumbo ar Magelano amžiuje, nes 
dabartinės žmonių kartos gyvenimas jam 
atrodė per daug pilkas ir nuobodus. Viskas 
atrasta, išrasta ir žinoma. Bet taip galvo
damas jis labai apsirikęs. Naujų erdvių ty
rimai jam suteikę daugiau įdomumų, dau
giau jaudinimų ir išgyvenimų. Dr. Lind 
nuomone, šis „erdvės amžius“ yra daug 
įdomesnis už kitus, nes jaudinančius mo
mentus gali išgyventi ne vienas ar keletas 
žmonių, bet didelė dalis pasaulio. Pavyz
džiui, astronauto Neil Armsrongo pirmu
tinius žingsnius ant mėnulio galėjo stebėti 
net viena šeštoji dalis visos žemės gyven
tojų, ir svarbiausia, kad paties istorinio 
įvykio vaizdas pasiekė žiūrovus per 1 ir 
ketvirtadalį sekundės. Jis sako, kad sekan
ti erdvės tyrinėjimų programos dalis bus 
skirtinga nuo dabartinės. Taip pat bus ki
tokį ir patys erdvės laivai, kurie bus maž
daug 707 keleivinio lėktuvo dydžio, turės 
įrengtą erdvės laboratoriją, galės išbūti or
bitoje savaite laiko, o po to grįžti į atmos
ferą ir nusileisti jiems pritaikytuose aero
dromuose. Nusileidimai į vandenynus ne
bebus reikalingi; patys erdvės laivai bus 

'S ekonomiški ir 'praktiški, nes juos galima 
bus panaudoti keletą kartų. Tokių naujų 
erdvės laivų bandymas turėtų prasidėti 

; ' 1977 metais, ir pats dr. Lind tikisi gauti 

ną gražią dieną galutinai dingo iš Antwer
peno. Kur jis prapuolė, to niekas nežinojo. 
Bet nuo to laiko Antwerpenas išsilaisvino 
nuo pačios blogiausios dvasios. Kiti pik
tieji ir Scheldos upės velnias buvo jau 
anksčiau palikę miestą. Tik Madonos sta
tulos stovi ir šiandien dar senojo miesto 
dalyje.

Milžinas Antigoon

Prie Antwerpeno miesto rotušės, ant di
džiosios turgavietės aikštės stovi fontanas, 
kuris vaizduoja Antigoon ir Brabo. Labai

Rubens'o namas 
Antwerpene. Dabar 
muziejus.

i

senais laikais prie Scheldos upės kranto 
stovėjo sena pilis. Toje pilyje gyveno mil
žinas Antigoon, kuris sulaikydavo per upę 
plaukiančius laivus ir pareikalaudavo mui
to. Jeigu laivininkas užmokėdavo nustaty
tą aukso sumą, tai milžinas jam leisdavo 
plaukti Scheldos upe toliau. Bet neturint 
pinigų, arba atsisakius mokėti, milžinas 
nukirsdavo laivininkui ranką ir įmesdavo 
ją į upę. Daug metų valdė piktasis milži
nas Scheldos upę, sau susikraudamas dide
lius turtus. Bet vieną kartą atvyko į Ant- 
werpeną narsus romiečių karys Brabo. Jis 
pasiryžo išgelbėti miestą ir iššaukė milži
ną į dvikovą. Brabo laimėjo, nes buvo jau
nas ir apsukrus. Antigoon žuvo. Romietis 
nukirto milžinui ranką ir įmetė ją į upę. 
Tai buvo paskutinioji nukirsta ranka. Nuo 
tos dienos Scheldos upė ir Antwerpenas ta- 

progos jais paskraidyti.
Kalbėtojas taip pat papasakojo apie pir

mąsias problemas nusileidžiant ant mėnu
lio ir jam pavestą uždavinį patobulinti ant 
mėnulio naudojamus prietaisus. Jis teigia, 
kad viską galima išbandyti ant žemės, iš
skyrus vieną dalyką, būtent, mėnulio ma
sės traukos jėgą ir įtaką kapsulei nusilei
dimo momentu. Šį dialyką reikėjo atlikti 
teoretiškai. Todėl taip i atsitiko, kad pirmą 
kartą nusileidžiant ant. mėnulio, kuro at
sarga buvo likusi trylikai sekundžių!

Dr. Lind paskaitos (taip pat truputį kal
bėjo ir jo žmona Kathleen) klausėsi tūks
tantis žmonių, suvažiavę iš viso Northamp- 
tono apskrities. Daug studentijos ir moki
nių. Taip pat su savo „astronomais“ daly
vavo visoje Anglijoje pagarsėjęs Ketterin- 
go miesto gimnazijos vyresnysis fizikos 
mokytojas, Mr. Geoffrey Perry. Jis su sa
vo mokiniais, naudodami senus instrumen
tus, yra keletą kartų susekęs rusų erdvės 
laivus ir apskaičiavęs jų greitį, dydį ir 
kryptį.

L. Š.

Linksmi svetimtaučiai
Daugiau kaip prieš 60 metų, 1913 m. 

gruodžio 24 d., labai plačiai skaitomas 
„Glasgow Herald“ išspausdino straipsnį, 
kurį vėliau sutrumpintą pakartojo „Išei
vių Draugas“. Tas straipsnis, suplakęs lie
tuvius su lenkais į krūvą, buvo pavadintas 
„Linksmi svetimtaučiai“. Štai kas jame ra
šoma:

„Lietuviai apgyveno Motherwellį, Car- 
fin‘ą ir ypač Bellshiirį. Bellshill'yje jie tu
ri nuosavas krautuves, aprūpinančias lie
tuvius reikalingais daiktais.

Prieš kelis metus lietuvių užplaukimas į 
Škotiją buvo skaitomas pavojingu dalyku. 
Ant angliakasių susirinkimų ne kartą bu
vo kalbama apie pavojų iš atvažiuojančių 
lietuvių pusės. Bet laikas išblaškė baimę. 
Lietuviai pasirodė labai gabūs, greitai pra
moksta anglų kalbos ir kovoje darbininkų 

po laisvas. O milžino pilis šiandien yra lai
vų muziejus — Het Steen.

Upės velnias Kludde

Toliau nuo Antwerpeno, Scheldos upėje, 
netoli . Dendermonde‘s miestelio gyveno 
piktoji vandens dvasia Kludde. Dienos me
tu jis tūnodavo pasislėpęs upės vandeny. 
Bet naktį, pasivertęs į gauruotą, biaurų 
padarą, nei gyvulį, nei žmogų, laukdavo 
aukų. Kas prieidavo, nieko nežinodamas 
apie vandens velnią, arčiau prie upės, tam 
Kludde užšokdavo ant nugaros. Jį numesti 
buvo neįmanoma. Velnias tiesiog prilipda
vo prie žmogaus ir liepdavo jį nešioti po 
laukus. Kada žmogus, pervargęs ir visai 
jėgų netekęs sugriūdavo ir likdavo gulėti 
be sąmonės, Kludde tada palikdavo. Tada

jis eidavo iš naujo ieškoti vienišo praei
vio. Kludde pasirodydavo nežinančiam 
kaip klaidžiojanti liepsnelė. Ir todėl seni 
žmonės įspėdavo vaikus, niekada neiti nuo 
kelio prie upės paskui viliojančią liepsne
lę.

Senieji Europos tautosakos šaltiniai bu
vo sunaikinti ispanų valdymo laikais. Jų 
dar kiek yra užsilikę Didžiojoje Britanijo
je, Islandijoje, Skandinavijoje ir, tur būt, 
Baltijos kraštuose. Tikrasis senųjų euro
piečių folkloras yra senųjų Europos gyven
tojų keltų religijos likučiai. Keltai gyveno 
Šiaurės ir Vidurio Europoje šeštame ir 
penktame amžiuje prieš Kristų. Romiečiai 
juos vadino galais. O Galijos gyventojų ša
lis senovėje buvo sudaryta iš dabartinio 
Reinlando, Belgijos, Prancūzijos ir Šiaurės 
Italijos.

su darbdaviais, visada palaiko darbininkų 
pusę. Streiklaužių jų tarpe kaip ir nėra. Jie 
nesimaišo su anglais, gyvena atskirai, bet 
anglų neužkabinėja. Tarp savęs tik retkar
čiais pasipeša, o šiaipjau jie yra geri pilie
čiai. Jie noriai lanko bažnyčią, yra dievo
baimingi, jų valgis, jų būdas, papročiai, la
bai stebina Lanarcshire's gyventojus. Val
go jie tokius daiktus, kurie gązdina .anglus, 
miega ne išilgai, bet skersai lovos (neįsta- 
bu, jei į vieną lovą turi sugulti kokie ketu
ri ar penki žmonės), galvas padėję ant... 
briaunos. Ypačiai lietuviai mėgsta iškilmes, 
vaišingumą ir puotas. Per krikštynas, mi
rimus ir vestuves jie baliavoja ištisas sa
vaites... Tada jie susirinkę ankštame rui
me, kuknėj ar kur kitur praleidžia laiką 
šokdami, klausydami gudiško klarneto ir 
gerdami kokį tai gėrimą, kurio sekreto 
anglai nežino. Bet tai nesąs sekretas Bells- 
hill‘es ar Craigneuk'o lietuviams. Jie tą gė
rimą virina kartu su degtine ir žolėmis (ar 
tik ne apie trejas devynerias, ar smirdę 
kalba)... deda net kopūstų...“

„Išeivių Draugas“ nuo savęs prideda: „Ir 
tai visos apie lietuvius „Glasgow Herald'o“ 
žinios... Valgą šimts žino ką, gerią kokį ten 
mišinį, gulį atbulai, vestuves kelią per dvi 
savaites (?), šoką lyg padūkę, kolei išmuša 
devintas prakaitas, klausą gudiško klarne
to (?) ir tai viskas..'. Būtų lyg per maža, 
bet ko nereti nuo korespondentų, nematan
čių skyriaus tarpe lietuvių ir lenkų?..“

(„Išeivių Draugas“, 1914 m.)

ŠUNŲ KREMATORIUMAS

Stanmore mieste (Middlessex) Stuart 
McClure ir Joe Bygrave įsitaitė naminių 
gyvulių (pets) laidojimo biurą ir kremato
riumą, kuris kaštavo 5,000 svarų.

Už mažų gyvulių laidotuves (sudegini
mą) jis ima 6 svarus, o už didesnius — 12 
svarų. Už indą pelenams laikyti reikia mo
kėti 10 svarų.

Didžiausia problema esanti nuraminti 
gedinčias moteris — gyvulių savininkes. 
Kai 'kurios iš jų histeriškai raudoja ir ne
gali atsiskirti su savo „numylėtinio“ lavo
nu...

„Draugas“ (Nr. 59) vedamajame kalba 
apie tremties 30 metų sukakties minėjimą.

„Neteko dar girdėti, kad mūsų tremties 
30 metų sukakties minėjimas būtų įspraus
tas į kurios mūsų centrinės organizacijos 
darbų schemą, šia proga tenka apgailes
tauti, kad mūsų ligšiolinė politinė ir kultū
rinė veikla vis dar yra daugiau atsitiktinė, 
negu planinga ir pastovi. Nėra reikiamos 
pusiausvyros ir tarp politinės ir kultūrinės 
veiklos. Kartais mes esame labai smarkūs 
„politikai“, tai vėl iškilūs „kultūrininkai.“

Baigdamas straipsnio autorius (b. kv.) 
rezignuojančiai sako:

„Paviršutiniškai galvojant, susidaro 
įspūdis, kad mes vis daugiau ir daugiau 
laiko, jėgų ir lėšų skiriame politinei veik
lai, o taip pat tarpusavio vaidams, išjung
dami kultūrinę sritį. Bet ir čia reikalai ne
daug kuo geresni: turime daugybę politinių 
organizacijų, pasigendame žadėto ir visų 
laukiamo jų veiklos suderinimo.

Tremties 30 metų sukaktis įpareigoja vi
sus lietuvius. įskaitant jų centrines orga
nizacijas, susikaupti ir 'pagalvoti, kaip mes 
atliekame savo pareigas, kaip lietuvių tau
tos šaukliai ir .atstovai laisvajame pasau
lyje.“

„Mūsų Pastogėje“ (Nr. 19) aprašyta 
Adelaidėje vykusios studijų dienos. Ten, 
pasirodo, buvo keliamas ir su Lietuva ben
dradarbiavimo klausimas. Aprašymo auto
rius iš diskusijų tuo klausimu daro tokias 
išvadas:

„Kiekvienas turi savo pažiūras, kaip ko
kioj formoj tas santykiavimas turi būti pa
laikomas. Ir jei kas tokius santykius pa
laiko, nebūtinai turi užsitarnauti tautos iš
daviko vardo. Pagaliau, jei kuris tautietis,

LIETUVOJE
JAUNIEJI ARCHITEKTAI

Sov. Sąjungos Architektų sąjunga orga
nizavo geriausių diplominių darbų konkur
są. Konkurse dalyvavo 39 Sov. Sąjungos 
aukštosios mokyklos. Buvo patiekti 182 
projektai.

Lietuvos jaunuosius architektus lydėjo 
sėkmė: Vilniaus Inžinierinio statybos insti
tuto absolventė A.. Lainauskaitė už „Turis
tinės bazės senamiestyje projektą“ (vado
vas doc. V. Jurkštas) buvo apdovanota I 
laipsnio diplomu, o V. Makaraitis už „Dai
lės parodų rūmų Kaune projektą“ (vado
vas prof. A. Spelskis) ir G. Janulytė už 
„VISI Architektūros fakulteto korpuso 
projektą (vadovas e. prof. p. A. Lukošaitis) 
—■ antrojo laipsnio diplomais.

LTSR Valstybinio dailės instituto absol
vento R. Repšio darbas „Trakų salos prieš
pilio restauravimo projektas“ buvo įvertin
tas I laipsnio diplomu, o absolventės I. 
Klobaitės darbas „Kūrybinių sąjungų rū
mų Klaipėdoje projektas“ — II laipsnio 
diplomu (abiejų darbų vadovas prof. E. 
Budreika). To paties instituto Kauno filia
lo vakarinio skyriaus absolvento S. Savic
ko darbas „Meno galerijos Kaime projek
tas“ (vadovas doc. V. Bujauskas) pažymė
tas III laipsnio diplomu.

M. ŠIKŠNIO „SPARNAI“
Šimto metų gimimo sukakties proga Lie

tuvoje išleista žinomo pedagogo, matema
tiko ii- rašytojo Marcelino šikšnio raštų 
rinktinė „Sparnai“. M. šikšnys yra išban
dęs beveik visus literatūrinius žanrus, bet 
labiausiai žinomas kaip Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos direktorius ir mate
matikos vadovėlių autorius. Jis buvo gimęs 
1874 m„ o mirė 1970 m„ sulaukęs beveik 
šimto metų amžiaus.

GERAS BIZNIS
Rašydamas savo įspūdžius iš apsilanky

mo Amerikoje, V. Baltrėnas pateikia tokį 
su ekskursija važinėjusio agr. Jono Simai
čio išsireiškimą (Gimtasis Kraštas, Nr,19):

„Niujorke buvome sutikę seną lietuvį ag
ronomą Butkevičių, kuris su tokiu nusivy
limu kalbėjo apie JAV žemės ūkį, kad sun
ku suprasti. Sako, ką čia agronomo specia
lybė, jei man moka už tai, kad važiuočiau 
pas farmerius ir agituočiau nesėti. Kas čia 
do darbas? Sėdime mašinos gale ir kraipo
me. galvas. Duona, palyginti, brangi, kiti 
maisto produktai brangūs, o čia — nesėk, 
neauginik. Matyt, iš to kažkas daro biznį, 
kažkam pravartu palaikyti aukštas kai
nas.“

Čia lietuviškasis agronomas pasakė tei
sybę. Sovietų Sąjunga tikrai padarė gėrą 
biznį, prisipinkuSli pigių amerikoniškų 
kviečių ir juos pardavusi už dvigubą kainą 
kitiems kraštams .

PARKAS NEMUNO SALOJE

Pradėti Nemuno salos ties Karmelitais 
reljefo formavimo darbai. Statybos ir ar
chitektūros instituto specialistų pasiūlymu 
miesto vykdomasis komitetas nusprendė 
čia įrengti didelį poilsio parką.

Trisdešimties hektarų salai, kuri, statant 
upių uostą ir laivų remonto Įmonę, buvo 
sujungta pylimu su krantu, numatyta1 grą
žinti pirmykštį pavidalą. Saugantis potvy

ar net jų grupė padarytų tokią išdavimo 
transakciją, nuo to nė kiek nepasikeistų 
Lietuvos statusas sovietinėj ar tarptauti
nėj politikoj. Istorija nežino atsitikimo, 
kad saujelė emigrantų būtų savo kilmės 
kraštą kam nors „pardavusi“ ar jam lais
vę iškovojusi. Tai jau pačios tautos prero
gatyva. Tik ji pati gali padaryti ir sau lais
vę iškovoti. Mes tik galime ir privalome 
šioje kovoje visokeriopai padėti. Anot vie
no kalbėtojo, mes turime išnaudoti nors ir 
mažą plyšį geležinėj uždangoj dr nešti kad 
ir pavieniam tautos nariam vilties ir mo
ralinio sustiprinimo, kad priespaudoj jie 
nėra palikti patys vieni. Kad mes beldžia
mės ir belsimės į pasaulio sąžinę, prisimin
dami, kad lietuvių tautai padaryta skriau
da turi būti atitaisyta ir Lietuvai grąžinta 
nepriklausomybė.

Jei okupantas pravers geležinę uždangą 
dingstimi tai išnaudoti savo tikslams, ko
dėl mes šio plyšio negalėtumėm išnaudoti 
savo tikslams? Išminties monopolis nebūti
nai turi priklausyti tik sovietams. Okupan
tas puikiai žino, kad šis plyšys jam nenau
dingas ir jo nepraplečia, bet nesiaurina. 
Tik nedrįsta jo visiškai užskleisti, lygiai 
kaip atsikratyti Solženicinu, pasiųsdami 
jam milijonus kartų sėkmingai naudotą 
kulipką. Tad ir lankymasis pavergtoj Lie
tuvoj nėra beprasmis.

Viena išmokslinta jaunuolė studijų die
nų metu privačiame pasikalbėjime pareiš
kė, kad vien iš pasakojimų ir vaizdelių ji 
nepajėgianti pamilti kraštą, kurio ji nėra 
mačiusi. Girdi, jei materialinės sąlygos 
leistų, aš į Lietuvą važiuočiau nors ir po
rai valandų, kad galėčiau savo ranka pa
liesti savo svajonių šalį, pamatyti savo 
akimis gyvą, kuriančią ir kenčiančią tau
tą.“

nių. sala bus paaukštinta, suteikiant jai 
lėkšto dubens pavidalą. Tuo tikslu teks 
pervežti apie 750 tūkstančių kubinių met
rų grunto, sutvarkyti iš čia iškeliamo uos
to teritoriją, nauju kanalu nukreipiant Ne
muno srovę.

Ateityje į Nemuno salą, kurią padengs 
įvairaus dydžio vešlios pievos ir medžių go
jeliai, miesto centro gyventojai pateks pės
čiųjų tilteliais. Saloje numatyta įrengti ža
liąjį amfiteatrą, didelius plaukymo basei
nus su pašildomu vandeniu, erdvius paplū
dimius.

Salos parke vienu metu galės ilsėtis apie 
5000 kauniečių.

KIEK LIETUVOJE RAŠYTOJŲ?

Lietuvos Rašytojų Sąjunga turi 156 na
rius. Iš jų šešiolika yra moterų. Apie treč
dalis rašytojų priklauso komunistų parti
jai.

KNYGOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

Lietuvoje steigiama Knygos bičiulių 
draugija. Toji draugija, jos organizacijos, 
klubai bendraus su autoriais, leidėjais ir 
knygų prekybininkais. Padės steigti liau
dies knygynus, kioskus, bibliotekas, paski
rų specialybių klubus. Prižiūrės, kad bib
liotekos būtų aprūpintos knygomis ir kad 
skaitytojų nemėgstamos knygos negulėtų 
lentynose. Draugijos steigėjai yra specia
lus komitetas, į kurį, be leidyklų ir preky
bininkų, įeina švietimo ministerijos ir 
komjaunimo centro komiteto atstovai. To
kios draugijos organizuojamos visoje SOv. 
Sąjungoje ir šaukiamas visasąjunginis at
stovų suvažiavimas.

KRATŲ AUDRA

1973 m. lapkričio 19 d. saugumiečiai iš
krėtė Kazimiero Gudo, gyv. Kauno rajone, 
Samylų apylinkėje, Slėnavos kaime, namą 
ir ūkinius pastatus. Kratos metu paimta: 
2,5 tūkstančio neįrištų maldaknygių, namų 
darbo . neįrengtas dauginimo aparatas 
„Era“ ir kt. Tardymo metu Gudas ne kar
tą muštas.

»»»
1973 m. lapkričio 20 d. dvi saugumiečių 

mašinos sustojo prie Ežerėlio gyventojo 
Parturbavičiaus kiemo. Dalis saugumiečių 
nuėjo pas kaimyną Žarecką, pas kurį taip 
pat buvo, padaryta krata. Saugumiečiai 
perkasė net kieme riogsojusią žvyro krū
vą. Pas Parturbavičių surasta rašomoji 
mašinėlė ir elcktrografinis kopijavimo 
aparatas „Era“. Saugumiečių teigimu čia 
buvo dauginama „LKB Krinika“. Išvažiuo
dami su grobiu, saugumiečiai šeimininką 
areštavo. Šeimos nariai tardomi.

***
1973 m. lapkričio 19 d. krata buvo pada

ryta pas Janiną Lumbienę, gyvenančią 
Kaune, Markso g. 13, bt. 4. Kratos metu 
paimta: rašomoji mašinėlė, eilėraščiai apie 
liniam Sekretoriui 17.000 parašų kopija. 
R. Kalantą ir memorandumo SNO Genera- 
Kratos metu J. Lumbienė nualpo ir buvo 
iškviesta greitoji pagalba. Po kratos sekė 
tardymas. (ELTA)

„Vasaros stovykla daug nulėmė: paršai 
vaikščiojo po visą teritoriją“.

(Iš neparuoštų rankraščių)
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Visi sudarytieji planai buvo pilnai įvyk
dyti ir motinų pagerbimas išėjo labai iš-
kilmingas. Programa pasirūpino Leonas
Narkus su savo mokiniais. Jis, būdamas li-
tuanistinės mokyklos vedėjas, sudarė mo-

MUENCHENAS
GRAŽIAI PASIRODĖ LIETUVIŠKASIS

Lietuvių Kronika
L——■■ i - • """

AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
A. Širvaitis — 3.75 šv., V. Apanavičius 

— 1.05 sv„ J. Česukėnas, S. Ūsas, R. Kara
lius — po 0.25 sv.

Tautos Fondui paaukojo K. Jankus — 
5.00 sv.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 7-13 dienomis D. Britanijoje Bri
tų Europos Laisvės Lyga ruošia Pavergtų
jų Tautų Savaitę. Savaitės programa šiais 
metais žada būti itin turininga. Norima 
pritraukti spaudos ir televizijos atstovus. 
Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.

Pažymėtina, kad tuo pačiu metu Paverg
tųjų Savaites ruošia ne tik Londono, bet 
ir kitų kolonijų išeivija. Ypačiai aktyvus 
yra Bradfordas.

LONDONAS
SEKMINIŲ ŠEŠTADIENĮ SUSITIKIMAS 

SU LANDSBERGIU
Kalendorius rodo, kad ibirželio 1 d. yra 

Sekminių šeštadienis, didelių švenčių išva
karės. Ar nebūtų gražu tą vakarą praleisti 
dideliame lietuvių būryje ir dvasiškai atsi
gauti?

Jei taip galvotumėte, tai kviečiame atsi
lankyti į Lietuvių Namus, kuriuose tą va
karą DBLS Centrinio skyriaus valdyba or
ganizuoja susitikimą su rašytoju Algirdu 
Landsbergiu. Padedamas aktorės savo žmo
nos, jis skaitys ir vaidins draminių veika
lų ištraukas, žodžiu, bus kažkas panašu į 
teatrą.

Jei būtų nemažas skaičius nesuprantan
čių lietuviškai, tai Landsbergiai dalį laiko 
paskirs ir jiems pradžiuginti: paskaitys iš
traukų anglų kalba.

Prašom visus! Pradžia 7 vai.

NEPAPRASTOS DIENOS LONDONO 
LIETUVIŲ PARAPIJOJE

Gegužės mėnesio 10-12 d. d. Londono lie
tuviškoji parapija pergyveno nepaprastas 
dienas, nes savo tarpe turėjo J. E. vyskupą 
dr. A. L. Defcsnį, kuris savatigalyje pra
vedė parapijos dvasinį susitelkimą, jo pa
mokslai ir 'pokalbiai nurodė, kaip praleisti 
ką tik prašidėj'usius Šventuosius Metus. 

■ šeštadienio vakaro pamaldose vyskupas 
suteikė Sutvirtinimo Sakramentą Kristinai 
Bumbliauskaitei.

Gegužės 12 d. buvo Lietuvių Katalikų 
Bendrijos Sąskrydžio iškilmės. Jos prasi
dėjo 11 vai. pamaldomis, kurias laikė vys
kupas dr. A. L. Deksnys. Dalyvavo gana 
daug lietuvių, kurių dalis atvyko iš Not- 
tinghamo, Manchesterio, Bradfordo, Hud- 
dersfieldo, Coventrio ir kitur.

Į pamaldas atsilankė Lietuvos atstovas 
V. Baliukas su Ponia, Tower Hamlets 
Burmistras George Desmond, Tower Ham
lets miesto tarybos nariai Lucille Brazier 
J. P. ir Harry Brazier. Greater London 
Council atstovavo John Branagan. Knights 
Of St. Columba Grand Knight John L. Ca
rey. Visi svečiai įėjo į bažnyčią procesijoje. 
Petras Bulaitis Šv. Silvestro kunigaikščio 
uniformoje lydėjo J. E. vyskupą A. L. 
Deksnį prie altoriaus.

Po pamaldų buvo pašventintas naujasis 
priestatas prie bžanyčios. Jame yra salė ir 
kiti būtinai reikalingi kambariai. Burmist
ras prieš pašventinimą perkirpo tautinių 
spalvų kaspiną, įleisdamas vyskupą į salės 
vidų atlikti šventinimo apeigas. Naująjį 
pastatą suprojektavo inž. R. Baublys, sta
tė M. Bajorino firma.

Klebonijoje buvo surengtas priėmimas. 
Pamaldų metu netikėtai atvyko svečias iš 
Paryžiaus dr. Richardas Bačkis.

Po pietų Sporto ir Socialinio Klubo salė
je vyko sąskrydžio meninė dalis. Programą 
atidarė ir pravedė parapijos tarybos pir
mininkas S. Kasparas. Kalbėjo Anglijos 
Sielovados ir Katalikų Bendrijos vedėjas 
kun. dr. S. Matulis, MIC. Svečias iš Pary
žiaus dr. R. Bačkis džiaugėsi Londono lie
tuviškosios parapijos gyvumu, pabrėžda
mas, kad visi pradeda abejoti dėl išlaiky
mo lietuvybės, o londoniečiai net naujus 
priestatus stato savo veiklai plėsti. Vysku
pas dr. A. L. Deksnys pasidalijo mintimis 
apie lietuvių gyvenimą plačiajame pasau
lyje, nes jam teko labai daug apkeliauti ir 
išgirsti kitataučių nuomones apie lietuvius.

Londono šeštadieninės mokyklos moki
niai padainavo ir pedaklamavo. Jonas Pa
rulis ir Vincentas O'Brien smuiku ir piani
nu atliko „Kur bakūžė samanota“, Jonas 
Parulis su sūnumi Petru smuiku ir akor
deonu pagrojo lietuviškų dainų, kurios da
lyviams taip patiko, kad buvo priversti sa
vo programą pratęsti. Londono lietuvių 
choras, vedamas Justo Černio, atliko kon
certinę dalį, o prieš tai giedojo bažnyčioje. 
Jaras Alkis bažnyčioje giedojo solo gies
mes, o Parulis ir O'Brien smuiku ir vargo
nais išpildė Avė Maria. Salėje choras dai
navo Kavecko „Aš tave norėčiau susitik
ti“. J. Alkis atliko solo partiją.

Londono lietuvių parapijos klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius tarė paskutinį žodį, 
padėkodamas visiems rėmusiems statybą, 
sąskrydžio dalyviams už gausingą atsilan
kymą ir rengimo darbininkams už nuošir
dų darbą. Sugiedotas Tautos Himnas. Po 
programos šeštadieninės mokyklos tėvai 
parengė visiems dalyviams bendrą arbatė
lę, kurios metu mokyklos mokiniai pašoko 
tautinius šokius.

Be to, šios mokyklos tėvų komitetas pa
rūpino už prieinamą kainą pietus.

Parapijos tarybos vicepirmininkas Ignas 
Dailidė su parapijiečių pagalba apnakvino 
visus sąskrydžio dalyvius, kurie atvyko 
šeštadienį.

S. K.

N. ZELANDIJA
SUGADINO ŠVENTĘ

Gegužės 12 d. Aucklando mieste Šv. Po
vilo vardo mokykloje buvome susirinkę 
paminėti motinos dieną. Į šį minėjimą at
silankė dauguma Aucklando mieste gyve
nančių lietuvių. Taip pat buvo atvykę ir 
iš tolimesnių provincijos vietų. Daugumą 
sudarė jaunoji priaugančioji 'karta.

Čia esančioje mokyklos koplyčioje mel
dėmės už savas motinas ir už lietuvę moti
ną, likusią Sovietų pragare. Po pamaldų 
rinkomės į mokyklos salę, kurioje tai die
nai pritaikytą labai gražią kalbą pasakė A. 
Cibulskis. Po to kalbėjo V. Procuta, o vai
kai įteikė motinoms gėlių. Toliau sekė ka
vutė su užkandžiais.

Taip viskas gražiai būtų ir užsibaigę, jei 
B-nės valdybos pirmininkas nebūtų prane
šęs, kad po kavutės vieno tautiečio inicia
tyva ir Bendruomenės valdybai nepriešta
raujant, bus rodomas filmas „Lietuva Šian
dien“. Šis filmas pasirodė esąs padarytas 
Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais Ko
miteto. Jame pamatėme didžiulį raudoną 
žemėlapį su užrašu CCCP, o kalbėtojas pa
aiškino, kad tai esanti mūsų didžioji tėvy
nė. Išskiriant keletą gamtos vaizdelių, fil
mas rodė fabrikus, o kalbėtojas vis aiški
no, kad tik Lietuvai įsijungus į Tarybų Są
jungą ir virtus 15-ją respublika, buvę gali
ma tokią pažangą padaryti. Parodė dviejų 
aukštų kolūkiečių namus ir vėl sakė, kad 
tik Tarybų Lietuvoje visa to buvo galima 
pasiekti. Toliau parodė didžiulę raudoną su 
balta ir žalia juostele vėliavą, kuri esanti 
Lietuvos vėliava. Rodant Vilnių, tokia pat 
vėliava kabėjo ir Gedimino kalne. Taip pat 
matėme, kaip okupuotoje Lietuvoje besi
lanką mongolai dėjo vainikus, atidavė pa
garbą prie „didvyrių“, kurie krito nuo lie
tuvio partizano kulkos, kapo. Filmą lydėjo 
tikrai gražios lietuviškų dainų melodijos, 
įskaitant ir „Lietuva brangi, mano tėvy
nė“. Tos melodijos besiklausydamas, grį
žau, mintimis į 1944 metų vasarą, kada bol
ševikai artinosi prie Lietuvos sienos, o ra
dijais kas valandą grojo Lietuvos himną. 
Tai buvo bolševikų kabliukas nepatyru- 
siom žuvelėm gaudyti. Mes, kurie savomis 
akimis matėme, kas tada dėjosi, ant to 
kabliuko neužkibsime. Bet jaunimui tokie 
kabliukai pavojingi. Neveltui senas lietu
viškas priežodis sako: — Neik su velniu 
obuoliauti, paliksi be obuolių ir be maiše
lio .

Radvilėnas

VOKIETIJA
KUN. V. ŠARKA VOKIEČIŲ SPAUDOJE

„Neue Bildpost“, didžiausias vokiečių 
krikščioniškos minties savaitraštis Velykų 
ir Atvelykio numeriuose įsidėjo gana pla
tų pasikalbėjimą su Hamburge gyvenančiu 
kun. V. Šarka. Straipsnis iliustruotas ke
liomis. nuotraukomis.

Pasikalbėjime kun. Šarka papasakoja ne 
tik apie save ir savo darbą, bet taip pat 
apie Lietuvą. Ypačiai plačiai nupasakotos 
okupacijos trėmimai ir išeivių vargai. Ban
do net ir. į politinius klausimus įsikibti.

Iš pasikalbėjimo sužinome, kad šiuo me
tu Vokietijoje dar gyvena apie 10,000 lie
tuvių, o 1946 m. jų čia buvę apie 60,000. 
Kai kurie kun. šarkos patiekiamieji skai
čiai vis dėlto, atrodo, nėra patikrinti (pvz. 
jis teigia, kad trys lietuvių bataljonai bu
vę sunaikinti prie Stalingrado), todėl gal 
būtų buvę tiksliau su statistiniais davi
niais elgtis šiek tiek atsargiau Šiaipjau 
pasikalbėjimas gana plačiai painformuoja 
laikraščio skaitytojus apie Lietuvą ir ne
pagaili šiltų žodžių lietuviams, o ypačiai 
pasikalbėjimo dalyviui — kun. šarkai.

MOTINOS DIENA HAMBURGE
Jau iš anksto buvo posėdžiauta, kaip tą 

dieną surengti. Nutarta susirinkti bažny
čioje ir čia pasimelsti, o parapijos salėje 
surengti šeimynišką motinų pagerbimą. 
Papuošimo darbus atliko Marina Norman- 
taitė ir Dalia Sarachaitė. Gėlėmis pasirū
pino Jonas Valaitis; pyragais, kava, arbata 
ir kakava — motinos. Tėvai nutarė pavai
šinti savo žmonas ir motinas stikleliu 
skaidriosios ar 'krupniku.

tinų garbei montažą, kurį atliko Marina 
Normantaitė su berniukais bei mergaitė
mis iš kelių šeimų. Čia gražiai pasirodė su 
eilėraščiais Regina Narkūtė, Edita Sara
chaitė, Marius Narkus, Malinauskaitė ir 
Normantaitė. Apygardos Valdyba, dainuo
jant motinoms „Ilgiausių metų“, įteikė 
kiekvienai motinai po. tris rožes. Paskiau 
sekė dainos viena už kitą gražesnės. Vai
šių metu nuotaika buvo labai gera. Moti
nos buvo laimingos, kad jų keptus pyragus 
ir pagamintus tortus visi dalyviai su di
džiausiu apetitu valgė ir jų meną gyrė. Po 
vaisių buvo proga smagiai pasišokti. Lie
tuvišką armoniką-akordeoną temperamen
tingai virkdė ir iki širdies gelmių juokino 
Ričardas Ba'liukis.

MOTINOS DIENA SOLINGENE
šiaurės Reino-Vestfalijos lietuviai moti

nos dieną suruošė š. m. gegužės 18 d., bel
gų vienuolių Salvatorijonų vadovaujamos 
šv. Kotrynos parapijos patalpose. Jau 16.00 
vai. būrelis tikinčiųjų susirinko dalyvauti 
šv. Mišiose, kurias laikė kun. K. Gulbinas.

Programą salėje 18.45 vai. trumpu žo
džiu atidarė apylinkės moterų klubo pir
mininkė P. Ivinskienė, pakviesdama pada
ryti pranešimą M. Kiužauską. Šventei pri
taikintą referatą skaitė dr. R. Kumf ertai- 
tė. Sąmojingoje įžangoje ji pasisakė apvil- 
sianti tuos, kurie esą pripratę klausytis il
gų paskaitų. Priminusi knygnešių ir sava
norių motinas Lietuvoje, prelegentė kiek 
ilgiau sustojo prie lietuvės motinos trem
tyje bei emigracijoje. Ir šiandien vargo ar 
lituanistinė savaitgalio mokykla nebūtų 
įmanoma, jeigu pasiaukojusių mokytojų 
neparemtų savo dėmesiu, rūpesčiu ir mei
le lietuvė motina. Paskaitininke kalbėjo iš 
patyrimo, nes pati yra lankiusi lietuvių 
tremties mokyklą Augustdorfe ir kitur, 
baigusi Vasario 16 gimnaziją Huettenfelde 
ir buvusi vargo mokyklos mokytoja Dues- 
seldorfe.

Meninę dalį pradėjo P. Ivinskienė ei
liuotu kun. J. Kuzmičkio laišku motinai ir 
perdavė tolimesnį programos pravedimą iš 
Belgijos atvykusiai p-niai St. Baltus. Jos 
pačios vadovaujama tautinių šokių grupė, 
trys „Baltijos“ 'kvinteto vyrai — H. Ber- 
tulaitis, V. Lernkis ir E. Rotkis — -ir Pra
nutė Baltus pakaitomis žavėjo mamytes ir 
visus dalyvius judesiu, daina ir melodija. 
Ilgų katučių susilaukė duetu padainavusi 
šokėjų pora Albina Kudžmasitė ir Voldema
ras Kabliauskas. Gal daugiausia prakaito 
mamyčių garbei išliejo V. Lernkis, kuris ir 
dainavo, ir akordeonu palydėjo, ir tauti
niams šokiams 'pagrojo.

Vyresnes mamytes ir programos atlikė
jus ponios Ašmantienė, Pikšneiderienė ir 
kt. pakvietė skanių vaišių, o kiti dalyviai 
galėjo pasišokti salėje. — Tą patį vakarą 
dar ne taip seniai iš Lietuvos atvykusi, bet 
lietuviškai jau pamiršusi jaunimo pora 
svarstė, kaip galima būtų tėvų kalbą vėl 
atgaivinti. Tai buvo prasmingas susimąs
tymas, kaip vėl užmegzti dvasinį ryšį su 
motina tėvyne ir ten likusiais artimaisiais.

ks

V. NOREIKA VĖL VOKIETIJOJE
Garsusis Lietuvos operos tenoras Virgi

lijus Noreika vėl lankėsi Vokietijoje. Šį 
kartą jis dainavo Wisbadene „Kunigaikštis 
Igoris“ operoje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

JAUNIMAS
Muenchenas Motinos Dieną paminėjo ge

gužės 11 d. užsieniečių pabėgėlių „Susitiki
mo namuose“. Rengėjai: Liet. Moterų Klu
bas ir jaunimo RATUKAS,

šis minėjimas buvo naujas ir įdomus 
tuo, kad jo programoje dalyvavo — pirmą 
kartą Muenchene! — Vasario 16 gimnazi
jos tautinių šokių ir deklamatorių grupė. 
Dalyvavo taip pat ir gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius, M. A. su žmona, tos dienos 
prelegente.

Minėjimą pravedusi Moterų klubo sekre
torė ir „Ratuko“ vadovė Alina Grinienė, 
atidarydama, pakvietė visus sugiedoti ge
gužinę giesmę „Sveika, Marija“.

Motinas pasveikino kapelionas, prel. J. 
Aviža, direktorius V. Natkevičius, Moterų 
klubo pirmininkė J. Jurkonienė ir „Ratu
ko“ šokėjas M. Dresleris. Įteikiant mamy
tėms gėles, miunchen/iškės šokėjos pašoko 
lyriškąją „Sadutę“.

Paskaitą „Didžiosios Lietuvos moterys“ 
skaitė mokyt. I. Natkevičienė. Ji buvo pa
sirinkusi tris didvyres, karžyges Lietuvos 
bajoraites, aktyvias 1830 m. dalyves: Emi
liją Platerytę, Mariją Rašanavičiūtę ir 
Antuanetę Tomašauskaitę. Visos jos kovo
jo su ginklu rankose už Lietuvos laisvę. 
Ne tik kovojo, bet savo švelnumu, moteriš
kumu skatino ir guodė kovos draugus, ku
rie jas pripažino ir gerbė, šioms moterims 
nerūpėjo emancipacija, noras pasirodyti 
lygiomis su vyrais. Grynas idealizmas, tė
vynės meilė vedė jas į kovos lauką.

Prelatas skatino salėje esančias moteris 
kovoti su tokiu pat užsidegimu prieš šių 
dienų priešą — nutautimą.

Meninėj programoj, kaip kokiame kalei
doskope, keitėsi dvi šokių grupės, dekla
matoriai, dainininkai. Gimnazijos šokėjai 
ir Muencheno „Ratukas“ pašoko po 4 šo
kius, pabaigai supindami bendrai „Gyva- 
tarą“. Vasario 16 gimnazijos deklamatorės 
Jūratė Barasaitė ir Angelė Vilčinskaitė,

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

nės) 11.15 vai. Židinyje.
LEICESTERY — birželio 2 d. (Sekminės) 

16.00 vai. Sacred Heart bažnyčioje.
NOTTINGHAME — birželio 9 d. 11.15 vai. 

Židinyje
LEAMINGTON SPA — birželio 9 d. 14.15 

vai. St. Peters, Dormer Place.
COVENTRY — birželio 9 d. 15.30 vai. St. 

Elizabeth 'bažnyčioje.

gražia lietuviška įkalba, padeklamavo Braž-
džionio ir Putino eilėraščių. Muencheno
vargo mokyklos mokinukai, Aušrelė ir 
Mindaugas Skeberdžiai, deklamavo ir dai- i 
navo apie geriausią ir gražiausią savo ma
mytę, o miuncheniškė gimnazistė Violeta 
Hermanaitė, palydint broliui Alfredui, pa. 
dainavo V. Kuprevičiaus „Mano mama". 
Gražiai įsiliejo į programą ir publika, dar
niai sudainuodama motinos dainų. „Oi ne
verk, motušėle“ buvo sudainuota taip, kaip 
„Baltijos“ kvinteto plokštelėje, nes „Ratu
ko“ tarpe yra 'kvinteto bosas ir deklamato
rius Stasys Jasulaitis.

Sunku aprašyti tą nuotaiką, kai scenoje 
sukasi, pinasi, keičiasi vis nauji — trisde
šimt trys — jaunatviški, mieli veidai, mar
gi tautiniai drabužiai ir akordeonisto stud. 
M. Lando tai virkdantis, tai neleidžiantis 
ramiai nusėdėti net senam, grojimas. Užtai 
spontaniškai išsiveržė ponios V. Hermanie- 
nės padėka jaunimui — visų motinų var
du. „Ratuko“ šokėjai apdovanojo Gimna
zijos taut, šokių grupės vadoves, gimnazis
tes Aureliją Krivickaitę ir Romy Piedaitę 
bavariškais batais ir edelveisais, su linkė
jimais dar smarkiau suktis ir skleisti lie
tuvišką šokį Vokietijoje.

Lietuvei motinai šis minėjimas turėjo 
suteikti gražios paguodos, matant, tur būt, 
patį lietuviškiausią jaunimą Vokietijoj.

Po programos mamytės vaišino svečius 
pyragais, o gimnazijos ir Muencheno jauni
mas turėjo gražų „susipažinimo ir drau
gystės vakarą“ jaunimo rūsyje. Sekančią 
dieną gimnazijos grupė susipažino bent 
paviršutiniškai su Muencheno miestu ir 
aplankė Olimpiados aikštes bei stadioną.

Muencheniečiai yra labai dėkingi Vasa
rio 16 gimnazijai, nepagailėjusiai aukos ir 
laiko atvykti į Muencheną. Rengėjai yra 
dėkingi šoferiams, atvežusiems gimnazijos 
grupę; visiems, kurde svečius globojo ir 
valgydino, ir gausiems aukotojams loteri
jai. Padėka priklauso Muencheno Apylin
kės Valdybai, paaukojusiai pinigų gėlėms.

Paremkime skautus
Anglijos Skautų Rajono suvažiavime 

Londone praėjusių metų gruodžio mėnesio 
pradžioje mane pakvietė, kad pravesčiau 
1974 metų skautų vasaros stovyklos Lietu
vių Sodyboje paramos vajų Didžiojoje Bri
tanijoje.

Anglijos Rajono skautai visomis išgalė
mis ir būdais savo organizaciniame darbe 
bando sukaupti tiek pinigo skautiškai 
veiklai, kad nereikėtų jo prašyti iš kitur. 
Bet visuomet jo trūksta ir reikia kreiptis į 
platesnę visuomenę paramos.

Anglijoje skautiško jaunimo nėra daug, 
bet veikla yra gana reikšminga. Tai yra 
vienintelė lietuviško jaunimo organizacija, 
veikianti čia ilgą laiką ir per savo eiles 
praleidusi daug jaunuolių. Nebandysiu įro
dyti, kiek naudos duoda skautiška veikla 
priaugančiam lietuviui jaunuoliui. Skautiš
ka ideologija jauną žmogų formuoja jo 
ateities gyvenimui — tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Tarnaudami Dievui, jie 
palaiko savo tėvų krikščioniškąjį tikėjimą; 
tarnaudami Tėvynei, persiima jos meile, 
kultūra ir papročiais; tarnaudami Artimui, 
yra pasiruošę būti vienas kito broliu ir 
kiekvieno žmogaus draugu.

Vasaros Stovykla yra vienintelė vieta ir 
priemonė, kur vieną kartą per metus iš vi
sos Anglijos ir net iš Europos susirinkę 
bendron šeimon po lietuviškos Sodybos 
ąžuolais gali pasimokyti anksčiau minėtų 
idealų.

Bet... be visuomenės paramos tai neįma
noma. Kviečiu kiekvieną Didžiosios Brita
nijos lietuvį-ę prisidėti prie 1974 metų va
saros skautų stovyklos pravedimo savo pa
rama. Ji gali būti didesnė ar mažesnė, bet 
jeigu visi kartu prisidėsime — bus daug.

Tuo atveju sudarysime sąlygas, kad mū
sų priaugančioji karta pajustų, kad mes 
esame su jais ir sudarome jiems priemones 
auklėtis lietuviškoje dvasioje ateities gy
venimui.

Paramą siųsti: S. KASPARAS, 32 PU- 
TEAUX HOUSE, ROMAN ROAD, LON-
DON, E2. ORF. pažymint, kad tai yra 1974 
metų vasaros skautų stovyklai.

Taupumo sumetimais, nesiuntinėsime 
pakvitavimų, jeigu jų nebus prašoma. Tad 
sakau labai ačiū už Jūsų paramą būsimai

m r Stasys Kasparas

NAUJAUSIOS KNYGOS:

Telepatijos jėga

Telepatijos veikimais yra vis labiau pri
pažįstamas ir praktikuojamas daugelyje 
kraštų, įskaitant Sovietų Sąjungą. Ja verta 
pasinaudoti ir mums.

Kiekvieną vakarą (tarp 7 ir 12 vai.) po 
vieną valandą kartokite tykiai ar balsiai, 
ramiau ir įtagojančiai, tokį sakinį:

Lietuvoje nėra vietos rusams. Lietuva 
priklauso lietuviams.

Galima tai daryti ir iš ryto 5-7 vai., bet 
kiekvieną dieną tuo pačiu laiku .

Velta Snikere
Redakcijos pastaba. Velta Snikere yra 

moderniška latvių poetė, leidžianti savo 
kūrybą latvių ir anglų kalbomis. Jos siū
lomos telepatijos pratybos esą plačiai 
praktikuojamos visame pasaulyje gyve
nančių latvių tarpe.

Kartu su šituo telepatijos vartojimo siū
lymu ji prisiuntė ir anglų kalba rašytą — 
žemiau spausdinamą eilėraštį.

Velta Snikere

FOREORDINATIONS
Valleys proclaim:
In all of Lithuania there is no place 
For Russians even to hide their face.

Winds proclaim:
In Lithuania Russians are gasping for 

breath, 
Lithuanian air for them is like death.

Water proclaims:
From Lithuania Russians, no longer at 

ease,
Remove to Mossow the disease of their 

presence.

Freedom proclaims:
Lithuania for Lithuanians.

| J. Gliaudą — „Sunkiausiu keliu“ £2.70
L. Dovydėnas — „We Will Conquer

the World“ £2.65
■ L. Dovydėnas — „Karaliai ir bulvės“ £2.70

IS „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Kolūkietis J. V. tris paras girtuokliavo 
su arkliu, dėl ko kiti kolūkiečiai negalėjo 
apsiarti bulvių“.

(Brigadininko raportas pirmininkui)
***

„Prašome atiduoti dirbtuvių vedėjui L. 
M. vairuotojo teises, nes jo kliudyta paša
rų virtuvė jau nurašyta kurui“.

(Iš rašto autoinspekcijai)
• **

„Kadangi man tekusi kiaulaitės dalis ti-
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. gegužės 27 d.
— Dr. S. Kuzminskas primena, kad ne

žiūrint visų DBLS centro valdybos pastan
gų, į L. Namų vajų iš 15.000 lietuvių iki 
šiol atsiliepė tik vienas tūkstantis.

— Iš Sov. Sąjungos grįžusieji belaisviai 
pasakoja, kad 1948 m. iš Lietuvos buvo de
portuota 70-80.000 žmonių. Pro gyvulinių 
vagonų užkaltus langus lietuviai šaukę be
laisviams: „Pasakykite laisvam pasauliui, 
kas su mumis daroma!“

— Br. Daubaras pasakoja įspūdžius iš 
apsilankymo Martyno Jankaus sodyboje 
po to, kai jos šeimininkas jau buvo išvy
kęs į Vakarus.

A. Maceina — „Didieji dabarties 
klausimai £4.00

M. Raišupis — „Dabarties kankiniai“ £4.75
A. Rukšėnas — „Day of Shame“ £4.00
J. Kasias — „SSR — German Aggres

sion“ Against Lithuania“ £7.02
Rašyti: „DAINORA“ 14, Priory Rd., 

KEW — Surrey, TW9 3DF.

EKSKURSIJOS NEBUS
Studijų Savaitės proga numatytoji eks

kursija į Šveicariją, nesusidarius minima- 
liniam dalyvių skaičiui, atšaukiama. No
rintieji Studijų Savaitėje dalyvauti, kelio
nės reikalais turės patys pasirūpinti.

ko tik šaltienai, tai pinigus ūkio kason ati
dėjau po švenčių“.

(Iš pasiaiškinimo)

„Norintieji važiuoti į Palangą poilsiauti 
į lovas paduoda pareiškimus iki vasario 
14 d.“

•••
„Keleiviai, pasikelkit toliau, nekabokite 

ant durų!“
(Vairuotojo raginimas)

„Buvo tokių momentų, kai spaudai su 
laiškais ir telegramomis stovėjo į tvorą su
kišti per naktį ir laiškininkė atnešė juos 
tik ant ryto“.

(Iš laiško redakcijai) |
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