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Lietuva — Baltarusija
Jau nebe pirmi metai intensyviai organi

zuojamos įvairios socialinės lenktynės tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos. Į jas įtraukta ne 
tiktai žemės ūkis ir pramonė, bet ir visos 
kitos sritys, šiais metais jau buvo suruoš
tos Lietuvos kultūrinės dienos Minske ir 
kitose vietovėse, kurių proga ištisais trau
kiniais važiavo Lietuvos menininkai, ra
šytojai, mokslininkai į Baltarusiją. Žino
ma, kaimynai atsilygina tuo pačiu, ir „bro
liškas“ bendradarbiavimas labai smarkiai 
plečiamas.

Jeigu paseksime Lietuvos spaudą, tai be
veik kiekviename „Tiesos“ ar kurio kito 
laikraščio numeryje rasime Lietuvos-Bal
tarusijos lenktyniavimo ar draugiškų- 
draugiškiausių vizitų aprašymus. Net Lie
tuvos žuvų ūkiai lenktyniauja su Minsko 
srities Červensko rajono „Volmos“ žuvies 
kombinatu. Neseniai Lietuvos žemės ūkio 
mechanizacijos ir elektrifikacijos moksli
nio tyrimo institutai pasirašė socialinio 
lenktyniavimo sutartį su atitinkamais Bal
tarusijos institutais. Abiejų respublikų 
švietimo ministerijos pasirašė sutartį dėl 
keitimosi darbo patyrimu 1974-1975 m. 
Baltarusijos universitetų atstovai pasira
šė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį 
su Vilniaus universitetu. Kurią tik gyveni
mo sritį paimsi, visur vyksta neišpasaky
tai glaudus bendradarbiavimas, pasirašy
mai, įsipareigojimai su „broliška“ baltaru
sių tauta.

Kodėl taip staiga lietuviams prireikė tos 
didelės prievartinės draugystės su niekuo 
nedėtais mūsų rytų kaimynais? Iki šiol 
niekas berods nebandė rimtai įrodyti ko
kios nors tautinės ar kalbinės giminystės 
su baltarusiais. Tiesa, kadaise istorijos bė
gyje 'buvome sublokšti į vieną valstybę ir 
naudojome tą pačią rašytinę kalbą. Bet tai 
ir viskas. Išsiskyrę, lietuviai ir baltarusiai 
nuėjo kiekvienas savais keliais. Rajonuo
se, kur dėl įvairių priežasčių lietuviškos ir 
baltarusiškos giminės susimaišė, atrodo, 
didelių nesantaikų tarp jų nekilo. Bet var
gu ar galėjo kilti, nes Baltarusija niekada 
neturėjo laisvės savo valios kaimynams 
pareikšti.

Žiūrint iš geografinio, istorinio ar etno
grafinio taško, atrodo, kad jeigu jau viso
kios soclenktynės yra visiems privalomos, 
tai jos turėtų būti su Baltijos kaimynais 
— latviais ir estais. Mus visus riša bendra 
praeitis, o su latviais dar ir kilmmiai gi
minystės ryšiai. Baltijos kraštai išsiskyrė 
iš slaviškųjų kaimynų, sukūrė per dvide
šimt su kaupu nepriklausomo gyvenimo 
metų savas tradicijas ir tautinius charak
terius, tad joms ir būtų parankiausia to
liau bendradarbiauti, besivejant socialisti
niame gyvenime „toliau pažengusias“ res
publikas. Deja, apie tokio masto broliavi- 
mąsį, kaip su Baltarusija, čia niekas nėra 
girdėjęs. Kodėl?

Atrodo, kad pagrindinė priežastis ir bus 
tas Baltijos valstybių nepriklausomybės 
laikotarpis, per kurį jos išsiskyrė ir „atsi
liko“ nuo kitų kartu su jomis carinėse val
dose buvusių, o paskui tiesiai į Sovietų Są
jungos glėbį patekusių kaimynų. Jos ne tik 
tebesvajoja, bet laikas nuo laiko vienokiais 
ar kitokiais prasiveržimais parodo, kad vis 
dėlto nesigaili buvusios laisvos ir nepavy
di tautoms, anksčiau patekusioms į Mas
kvos prižiūrimų tautų suvirinimo katilą.

Nelengva ir nepatogu iš karto visas tris 
Baltijos valstybes sumesti į tą katilą, už- 
draudžiant joms puoselėti savąją kalbą, 
kultūrą ir tradicijas. Geriau jas „perauk
lėti“ atskirai. Estiją ir Latviją su jų dide
liais ir pramoningais miestais apsiėmė pri
žiūrėti patys rusai, vykdydami stiprią ko
lonizaciją. Lietuvai parinktas kiek skirtin
gas kelias. Baltarusijos nugarkaulis yra 
jau palaužtas. Rusų kalba jau ten priimta 
kaip neišvengiama būtenybė. Kartu su bal
tarusių kalba turėjo pranykti ir jų tauti
nis charakteris, jeigu dar ir buvo po carų 
gadynės išsilaikęs. Todėl ir patogu prie šio 
rusiškai žymiai solidesnio kaimyno pradė
ti glausti vis dar stipriai besispyriojančių 
lietuvių tautą. Tuo labiau, kad čia dar ga
lima panaudoti senųjų feodalinių laikų 
sentimentą, kai Baltarusijos pilyse sėdėda
vo Lietuvos kunigaikščiai. Kitaip sakant, 
siekiama, kad žymiai daugiau „patyrusi“ 
ir gausesnė Baltarusija paimtų savo jau
nesniąją užsispyrusią „seserį“ už rankos 
ir perkeltų iš „tautinėse miglose pasken
dusių klampynių į Skaistų internacionalinį 
rojų“.

O gal tai primestai draugystei puoselėti 
esama ir kitokių, tik tarybinėms tautoms 
težinomų ir suprantamų priežasčių? Kas 
žino?

Lucan us

COBY
Toronto (Kanada) universitete baltiečiai 

studentai susibūrė į bendrą organizaciją 
COBY (Committee of Baltic Youth). Jie 
rengia bendrus pobūvius, minėjimus, se
minarus ir paskaitas. Tai yra gražus ban
dymas visų trijų tautų jaunimui vieni ki
tus pažinti ir suartėti.I

Pavergtiesiems ir laisviesiems 

lietuviams
Šiurpūs 1941 m. birželio įvykiai, — pir

mosios masinės lietuvių deportacijos į to
limuosius Šiaurinės Azijos plotus vergų 
darbams, kančiai ir mirčiai, — mena ir per 
amžius minės lietuvių tautai tris dalykus:

1) Sovietų Sąjungos klastą ir jos apgau
lingą dviveidę politiką: 1939 m. užkariama 
Lietuvai vadinamoji abišalės pagalbos su
tartis ir maždaug tuo pat metu, kaip maty
ti iš Sierovo instrukcijos, jau paruošiamas 
lietuvių tautos naikinimo planas;

2) Sovietų Sąjungos užmačių okupuoti 
Lietuvą, kaip buvo susitarta su Nacių Vo
kietija; ir

3) Sovietų Sąjungos kėslai išnaikinti lie
tuvių tautą ar bent surusinti Lietuvos žmo
nes.

Kasmetinis ypatingas šių įvykių iškėli
mas yra ne tik lietuvių tautos gilaus liū
desio, bet kartu ir kieto laisvės ryžto iš
raiška. Birželio šiurpulingieji įvykiai davė 
pradžią, kaip vėliau paaiškėjo, Sovietų Są
jungos dar prieš Lietuvos okupaciją supla
nuotam lietuvių tautos genocidui, kuris 
nėra liovęsis ir dabar ir ligi šiol, keisda
mas naikinimo būdą, yra pareikalavęs per 
visas okupacijas nepaprastai didelės krau
jo aukos — maždaug ketvirtadalio Lietu
vos žmonių.

Lietuvoje, kur sovietinis okupantas tuo
jau griebiasi sugniuždyti dar pačioje užuo
mazgoje bet kokį laisvės poreiškį, surakin
to lietuvio širdis giežia apmaudu, verda 
krauju, — tačiau jo išsivadavimo ryžtis 
kietėja.

Akivaizdoje tebetrunkančios Lietuvos 
priespaudos ir nesiliaujančio sistemingo 
lietuvių tautos naikinimo, šiurpulingieji 
birželio įvykiai įpareigoja laisvąjį lietuvį 
dar labiau sukaupti savo jėgas ir sustiprin
ti pastangas, kad pavergtasis brolis veikiau 
išsivaduotų iš nuožmios vergijos.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, pagarbiai vertindamas lietuvių Tė
vynėje atsparumą ir pasipriešinimą oku
pantui, ragina laisvuosius lietuvius su
kaupti daugiau dėmesio mūsų tautos lais
vės ir valstybės nepriklausomybės atgavi
mo reikalui ir suderinti kovingas pastan
gas Lietuvai vaduoti iš sovietinės priespau
dos.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Nixonas Įspėja
Prieš išvykdamas į arabų valstybes, pre

zidentas Nixonas pasakė kalbą, kurioje 
įspėjo, kad JAV negrįš prie „šaltojo karo“ 
politikos. Nurodęs Amerikos užsienio poli
tikos laimėjimus Vid. Rytuose, jis griežtai 
ir nedviprasmiškai pasisakė dėl JAV-Sov. 
Sąjungos santykių gerinimo. Pirmiausia 
jis pareiškė, kad detentė tarp tų dviejų 
valstybių yra būtina, nes „jokia valstybė 
pati viena negali išgelbėti pasaulio“; Taip 
pat jis pasisakė ir už santykių gerinimą su 
Kinija.

Norėdamas įspėti Kongresą, kuris dėl žy
dų emigracijos varžymų ir politinių perse
kiojimų Sov. Sąjungoje dar vis priešinasi 
prekybos ir paskolų palankiai politikai, Ni
xonas aiškiai pabrėžė, kad JAV neprivalo 
kištis į Sov. Sąjungos vidaus reikalus. Esą 
ir Amerika nepageidautų, jei kas imtų nu
rodinėti, kaip ji turi elgtis su savo pilie
čiais.

Šitas prezidento Nixono pareiškimas bu
vo nors ir laukta, bet vis dar netikėta 
staigmena toms Vakarų valstybėms, kurios 
Europos saugumo konferencijoje kovoja už 
žmonių ir minties laisvę. Jos dabar pama
tė, kad Nixonas. norėdamas nukreipti dė
mesį nuo Watergate bylos, perėjo prie pa
vojingos užsienio politikos, kuri gali turė
ti lemiamos reikšmės visam Vakarų pa
sauliui. Jo iš anksto paskelbtas nuolaidas 
pasmerkė objektyvioji britų ir kitų valsty
bių spauda, o „Yorkshire Post“ tiesiog pa
sakė, kad prezidentas yra apsėstas patai
kavimo rusams idėjos. Po šitų Nixono pa
reiškimų nebeliko nė mažiausios abejonės, 
kad birželio 27 d. nuvykęs j Maskvą, jis 
pasižadės „nesikišti į Sovietų vidaus reika
lus“ ir Europos saugumo ir „bendradarbia
vimo“ konferencija po to bus greitai už
baigta.

Vakarų valstybės gal ne tiek baiminasi 
todėl, kad po Sov. Sąjungos sparnu esan
čios tautos bus nutildytos, kiek dėl Nixono 
nuolaidų atominių (ginklų apribojimo de
rybose. Bijodamas, kad dėl ginklų apribo
jimo derybų gali nukentėti taip vadinamo
ji detentė, jis, atrodo, nesiruošia net ir 
pabandyti sustabdyti apsiginklavimo lenk
tynes, kuriose jau dabar Sovietai yra gero
kai pasinešę į priekį.

Sveikindama prezidento kelionę į Vid. 
Rytus, Vakarų spauda būkštauja ir įspėja, 
kad kelionei į Maskvą reiktų prezidento su I 
žymiai stipresniu politiniu nugarkauliu. |

Londonas, 1974 m. birželio 18 d.

Nato sujudo
Paskutiniųjų savaičių Nato veikia at

kreipė net Lietuvos spaudos dėmesį. „Vals
tiečių laikraštyje“ apie tą šiaurės Atlanto 
Gynybos Organizaciją taip pasisakoma:

„Pastarosiomis dienomis jaučiamas ne
paprastas NATO karinio bloko vadovų su
judimas. Anglijos gynybos ministras R. 
Meisonas lankėsi Bonoj ir susitiko su VFR 
gynybos ministru G. Leberiu. Jungtinių 
Amerikos Valstijų gynybos ministro D. 
Šlesindžerio laukia Norvegijos generolai, 
Osle įvyko dešimties Europos šalių — 
NATO narių — aukštų pareigūnų susitiki
mas. Taip pat ruošiamasi šio bloko atomi
nio planavimo grupės pasitarimui, kuris 
įvyks birželio 11-12 dienomis.

Kaip matome, šių metų gegužė NATO 
blokui buvo vien pasitarimų ir susitikimų 
laikas. Apie ką juose buvo kalbama?

Užsienio spauda, komentuodama šiuos 
įvykius, dažniausiai kartoja žodį „gynyba“. 
Nedviprasmiškai nurodomas ir „agresijos 
šaltinis“. NATO generalinis sekretorius J. 
Lunsas neseniai pareiškė, kad „Tarybų Są
junga ir toliau ruošiasi plėsti savo įtaką 
Europoje“. Buvęs NATO vadovas, VFR ge
nerolas I. šteinhofas, kaip ir anksčiau, 
traukia seną dainelę apie „NATO karinės 
galios eroziją“ ir apie „pavojų iš Rytų“.

Neliko nuošalyje ir Pekino vadovai. Jie 
laikas nuo laiko „perspėja“ Europos vals
tybes apie „TSRS agresyvumą“ ir galimą 
„užpuolimą“. Šie antitarybiniai maoistų iš
puoliai kai kuriose Vakarų Europos šalyse 
tuoj pat smarkiai išpučiami. Pekino pamo
kymai laikomi rimtais „argumentais“ NA
TO naudai. Tai patvirtina ir dabartinis bu
vusio Anglijos ministro pirmininko E. Hito 
vizitas į Pekiną. Jis čia buvo labai šiltai 
sutiktas, kalbėjosi net su pačiu Mao Cze- 
dunu.“

VERGŲ STATYBOS
Ką tik pasirodžiusiame Solženicyno „Gu

lago salyne“ II-jame tome suminėti viešie
ji darbai, kuriuos Sovietų Sąjungoje (atliko 
darbo stovyklų kaliniai. Tas sąrašas dar 
esąs ne visiškai pilnas. Štai svarbesniosios 
stovyklų vergų atliktosios statybos.

Iškasti Baltijos — Baltijos jūros, Volgos 
ir Volgos — Dono kanalai. Nutiesta 12 pa
grindinių geležinkelio linijų, įskaitant ant
rąją Sibiro liniją, taip pat geležinkelius 
Sachalino saloje ir Išorinėje Mongolijoje. 
Padaryti du plentai, kurių vienas jungia 
Maskvą su Minsku. Pastatytos trys hidro
elektrinės stotys Kuibyševe, Murmanske ir 
Ust-Kamenogorske. Pastatyti penki didžiu
liai fabrikai, įskaitant plieno fabriką Mag- 
nitogorske.

Stovyklų kaliniai buvo verčiami statyti 
ir naujus miestus tolimoje šiaurėje, skirtus 
slaptiems uždaviniams, pvz., Magdan, No
rilsk, Dudenka, Vorkuta, Moiotovsk ir 
„atominį miestą“ netoli Maskvos — Dub- 
ną. Jie taip pat pastatė prie Ramiojo van
denyno Nachodikos miestą ir atvedė iš Sa
chalino dujų vamzdžius. Taip pat kaliniai 
dirba visose uranijaus, radio ir kitų svar
bių metalų kasyklose ir kerta Sibiro miš
kus.

Kas suskaitys, kiek lietuvių dalyvavo ir 
kiek jie prakaito ir ašarų išliejo prie visų 
šitų vergiškųjų darbų.

FURTSEVOS VASARNAMIS
Pranešimai iš*Maskvos skelbia, kad Sov. 

Sąjungos kultūros ministrė Ekaterina 
Furtseva gali netekti savo posto. Pasinau
dodama savo padėtimi, ji išgavusi papigin
tomis kainomis medžiagas vasarnamiui, 
kuris kaštavęs 65,000 svarų. Tas vasarna
mis esąs pastatytais dukters vardu. Atsi
žvelgiant į jos užimamą postą, byla teisme 
nekeliama. Tačiau Furtseva šiais metais 
nebenumatyta kandidate į Sovietų „parla
mentą“, ir jai esą įsakyta grąžinti valdžiai 
nedamokėtus pinigus. Iki šiol Furtseva bu
vo viena iš agresyviausių Solženicyno kri
tikų.

SANTYKIAI GERĖJA
„Morning Star“ rašo, kad darbiečių vy

riausybė pagerins anglų-sovietų santykius. 
Neseniai įvykusioje Britų-Sovietų Draugi
jos 13-toje konferencijoje Sovietų ambasa
dorių atstovavęs Semionovas pasmerkė 
spaudos, radijo ir televizijos propagandą 
prieš Sov. Sąjungą.

Konferenciją sveikino Estijos Aukščiau
sios tarybos narys Kaldre. atvykęs į Lon
doną su estų, lietuvių, gruzinų ir kitų tau
tų atstovų ekskursija.

Naujuoju Draugijos prezidentu išrink
tas A. Rothstein. Skulptorius L. Bradshaw 
perrinktas pirmininku.

PRADŽIA PADARYTA
Portugalija per paskutinius 50 metų ne

turėjo diplomatinių santykių su komunis
tiniais kraštais. Pirmas kraštas, su kuriuo 
naujoji vyriausybė nutarė užmegzti diplo
matinius santykius yra Rumunija. Susita
rimas apsikeisti ambasadoriais pasirašy
tas Londone.

XXVIII metai

ULSTERIS GALI VIRSTI KUBA
Žinomas Europos gynybos ekspertas gen. 

sir Walter Walker savo vienoje kalboje pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga stengiasi iš
stumti britų kariuomenę iš šiaur. Airijos, 
kuri greitai pasidarytų revoliucijos ceptru. 
Tai būtų antroji Kuba, stipriai remiama 
neseniai atidarytos Sovietų ambasados 
Dubline.

„Mes turime būti dėkingi, kad karas 
šiuo metu vyksta Belfaste, o ne Londone“, 
sako generolas. Tačiau jis įspėja, kad Airi
ja yra tik žaislas galingųjų jėgų rankose.

Spaudos žiniomis, Airijos Respublikos 
Armija (IRA) visą laiką palaiko santykius 
su Rytų Europos valstybėmis ir gauna 
ginklus. Toji organizacija net ruošia Pa
saulio Pogrindžio Kovotojų konferenciją 
Belfaste liepos mėnesio pabaigoje.

Airijos vyriausybė tokius spėliojimus 
laiko nepagrįstais.

NE DIEVO TARNAS
Kaip žinoma, didžiausias protestantų 

kurstytojas šiaurinėje Airijoje yra jų ku
nigas Ian Paisley. Lordas Soper, metodis
tų vyskupas, apie Paisley šitaip išsireiškė:

„Jis yra rėksnys kalbėtojas, sugebąs jau
dinti minias, jo nešvankus elgesys išskiria 
jį iš tikrųjų Kristaus tarnų. Moraliniu at
žvilgiu aš privalau jį mylėti, bet, ačiū Die
vui, aš neprivalau jo gerbti“.

Ministeris pirmininkas parlamente apie 
Ian Paisley taip išsireiškė: „Visų vandeny
nų kempinės nepajėgtų nuplauti tų nedory
bių, už kurias jis yra atsakingas Ulstery- 
je“.

BALTIEJI VERGAI
„Pravdos“ pagrindinis komentatorius 

Juri Žukov'as apkaltino Vakarus, kad jie, 
reikalaudami emigracijos laisvės, vagia 
mokslininkus, technikus ir bendrovių ve
dėjus. Jis sako, kad JAV pramonininkai 
didesnėmis algomis jau seniai vilioja spe
cialistus iš kitų kraštų. Dabar jie tą patį 
bandą daryti ir Sov. Sąjungoje. Esą Euro

Septimos DIENOS
— Prancūzų spauda labai kritiškai suti

ko D. Britanijos užs. reikalų ministerio J. 
Callaghan'o pasiūlymus keisti Europos 
Bendruomenės nuostatus ir sutartis.

— Vakarų Vokietijoje galutinai priimtas 
abortus legalizuojąs įstatymas.

— JAV Boeing lėktuvų bendrovė pasira
šė su Sovietų Sąjunga sutartį bendrai ga
minti naujus keleivinius lėktuvus.

— Normandijoje susirinkę 30 metų išsi- 
kėlimo sukakčiai paminėti karo veteranai 
nuleido į jūrą raudonų rožių vainiką žuvu- 
siems kariams pagerbti.

— Žydų kilmės pilietis H. Spetter Bulga
rijoje nuteistas mirties bausme už šnipinė
jimą.

— „Pravdoje“ vėl pasirodė kvietimas 
šaukti pasaulini komunistų kongresą, ku
ris turėtų išskirti Kiniją iš komunistinių 
valstybių tarpo.

— Pagrindiniai maisto produktai iš visų 
Europos Ekon. Bendruomenės kraštų pi
giausi yra Airijoje. Anglija yra antroje 
vietoje. Brangiausias maistas — Italijoje.

— Indijoj plečiasi raupai. Iki šiol jau 
mirė daugiau kaip 25,000 žmonių.

— Kelias dienas prieš Bolšoj teatro išvy
kimą į Londoną, baletininkai Papovai ga
vo vizas emigruoti į Izraelį. Prie vizų ga
vimo prisidėjo ir D. Britanijos min. pirm. 
H. Wilson'as. Panovo žmona tuo metu kaip 
tik buvo Vilniaus ligoninėje.

— Rusų profesorius Boris Redkin, skai
tęs paskaitas Osakos universitete, pasipra
šė pabėgėlio teisių JAV.

— BBC nuo ateinančio rudens planuoja 
pradėti specialias radjio programas neraš
tingiesiems.

— Sovietai paleido naują satelitą į mė
nulio orbitą. Jis matuos kosminę radiaci
ją ir magnetinius laukus.

— Apie ketvirtis milijono Izraelyje gy
venančių žydų nori emigruoti į kitus kraš
tus, daugiausia į JAV.

— Naujame Roosevelt Island (New York 
East River) mieste numatoma uždrausti 
laikyti šunis.

— Sov. Sąjungoj atidarytas pirmas Pepsi 
Cola fabrikas. Firmos vyr. direktorius D. 
Kendall, kuris yra ir JAV-SSSR prekybos 
komisijos pirmininkas, ta proga pasimatė 
su L. Brežnevu.

— Nežiūrint L. Brežnevo taikos kampa
nijos, maršalas Grečko savo rinkiminėje 

pos saugumo konferencijoje vakariečiai 
reikalaują visiškos laisvės emigruoti ir 
keliauti, kad tuo būdu galėtų prisivilioti 
Sovietų specialistus. Specialūs didžiųjų 
korporacijų sekliai surenką žinias apie nu
matytą prisivilioti kandidatą ir tokiu būdu 
paverčią talentingus žmones „baltaisiais 
vergais“, kuriuos galima pirkti ir parduoti.

SUGEBĖJIMŲ KONKURSAS
Šveicarų mokslininkas A. Portmanas ty

rinėjo atskirų gyvūnijos pasaulio atstovų 
protinius sugebėjimus. Remdamasis tam 
tikrų galvos smegenų sričių, valdančių ati
tinkamas organizmo funkcijas ar reguliuo
jančias fiiizologinius procesus, tyrimais, 
mokslininkas sudarė vertinimo sistemą — 
skalę. Ši sistema nėra tobula, tačiau gauti 
gana įdomūs duomenys. Aukščiausią įver
tinimą gavo žmogus — 215. Po žmogaus se
ka delfinas — 190. Trečią prizinę vietą už
ėmė dramblys — 150 balų. Beždžionės ga
vo tik ketvirtą vietą — 63 balai, nors jos 
buvo laikomos labai protingomis. Toliau 
seka zebrai — 42, žirafos — 38. „Gudruolė“ 
lapė — 28 balus.

RASINĖ NEAPYKANTA?
Žydų emigracijos iš Sov. Sąjungos klau

simas pasidarė Vakarų spaudoje toks po
puliarus, kad vis daugiau kalbama .apie 
rasinę neapykantą ar rasinį persekiojimą 
Sov. Sąjungoje.

Prof. M. Akehurst „The Times“ (birželio 
8) nurodo ,kad Sovietų Sąjungoje nėra ra
sinės tironijos, bet paprastas visų piliečių 
varžymas. Jis cituoja Žmogaus Teisių De
klaracijos 13 straipsnį, įkuriame pasakyta, 
kad kiekvienas turi teisę persikelti iš vie
no krašto į kitą, įskaitant ir savo gimtąjį 
kraštą. Tuo tarpu Sov. Sąjungoje emigra
cija varžoma ne tik žydams, bet visiems pi
liečiams, tik žydai tą klausimą labiau iš
populiarino. Prof. M. Akehurst pabrėžia, 
kad šitoks klausimo aiškinimas Sovietų 
valdžios elgesio neteisina, bet priešingai 
— dar daugiau kaltina.

kalboje pareiškė, kad Sovietų Sąjunga turi 
ginkluotis, nes imperialistai dar vis grasi
na karu.

— Tarptautinė teisininkų komisija Žene
voje paskelbė, kad Ugandos prezidentas 
gen. Amin nuo 1971 m. jau yrą nužudęs 
apie 250.000 žmonių.

— „Pravda“ paneigė anglų spaudoj pa
sirodžiusias žinias, kad trys muzikai nori 
išvažiuoti iš Sov. Sąjungos.

— Čilės vyriausybė įteikė D. Britanijos 
ambasadoriui notą, kurioje kaltina min. 
pirm .H. Wilsoną už jo kalbą apie Čilės 
valdžios žiaurumus. Čilė yra didžiausia va
rio tiekėja Anglijai.

— Aštuoni šimtai airių demonstravo prie 
min. pirmininko namų, šaukdami priešbri- 
tiŠkus keiksnojimus.

— Oklahomoje (JAV) 17 žmonių žuvo 
nuo ką tik praėjusios didžiulės audros.

— Rytinėj Anglijoj apie 30.000 akrų cuk
rinių runkelių dėl sausros nesudygo ir tu
rėjo būti aparti. Spėjama, kad ateinančiais 
metais gali būti cukraus trūkumas.

— Sovietų Sąjungoj persekiojami 18 žy
dų, kurie negavę leidimų emigruoti, bando 
suorganizuoti tarptautinį seminarą.

— Senatorius H. Jackson išsireiškė, kad 
prezidento Nixono kelionė į arabų kraštus 
yra visiškai nereikalinga.
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Dr. Povilas Rėklaitis

, Imanuelis Kantas
(1724-1974)

Immanuėlis Kantas gimė Karaliaučiuje 
1724 m. balandžio 22 d. Šiemet sueina 250 
metų nuo šio pasaulinio garso filosofo gi
mimo dienos.

Immanuėlis Kantas iš tėvo pusės buvo 
lietuvių kilmės. Jo protėviai kilę iš Kant- 
vainių (tarmiškai — Kantvonų) sodybos, 
Klaipėdos apskrityje. Kantvainiai yra Že
maitijoje dažnai sutinkama pavardė. Se
nuose vokiečių dokumentuose ši pavardė 
buvo rašoma įvairiai, pvz. Kandtweynen, 
Kandt Waynen, Waynen Kandt ir kitaip. 
Iš šios Kantvainių giminės kilo Immanu- 
ėlio prosenelis Richardas Kandt'as, turė
jęs apie 1667 m. viešbutį Verdainėje, šalia 
Šilutės, Klaipėdos krašte. Richardo sūnus 
Ansas buvo balnius ir gyveno Klaipėdos 
priemiestyje. Iš Klaipėdos jis vėliau persi
kėlė Tilžėn. Anso sūnus Jonas Jurgis, ku
ris dar lietuviškai kalbėti mokėjęs, apsigy
veno kaip balnius Karaliaučiuje, kur vedė 
vokietaitę Ariną Reginą Reuter'ytę. Tai 
šioje mišrioje šeimoje ir gimė 1724 m. Im- 
manuėlis Kantas, filosofas.

I. Kantas mokėsi Karaliaučiaus Frideri
cianum kolegijoje, universitete studijlavo 
matematiką, fiziką ir filosofiją, 1755 m. 
įsigijo daktaro laipsnį ir pradėjo dėstyti 
universitete. 1770 m. tame pačiame Kara
liaučiaus universitete tapo ordinariniu 
profesorium. Kantas parašė dešimt su vir
šum žymių filosofijos mokslo veikalų. Jis 
mirė 1804 m. vasario 12 d. Kantas liko ne
vedęs, gyveno asketiškai, bet mėgo pietau
ta su draugais, kurie vėliau paskelbė savo 
atsiminimus apie jį. Gyvenimą Kantas nu
gyveno iš Karaliaučiaus niekur neišvykęs.

Nors I. Kantas savo lietuviškos kilmės 
pats aikštėn nekėlė, bet manoma, kad ja
me nebuvo dar užgesęs lietuviškas jaus
mas. Tatai jis išreiškė savo „Vieno bičiulio 
prierašu“ prie trijų jo draugų prakalbų 
1800 m. Karaliaučiuje išėjusiame Kristijo
no Gottlybo Mielcke‘s lietuviškai-vokiška- 
me ir vokiškai-lietuviškame žodyne, kuria
me Kantas pabrėžtinai pasisakė už lietu
vių kalbos išlaikymą tiek mokyklose, tiek 
bažnyčiose, sykiu iškeldamas teigamus lie
tuvininkų būdo bruožus, o taip pat šitokio 
vertingo būdo tautos išlaikymo naudingu
mą valstybei bei lietuvių kalbos svarbą 
mokslui.

„Kadangi Kantas stovi eilėje žmonių, 
kuriuos pasaulis pripažįsta didžiausiais, 
tai jo žodžiai už lietuvišką kalbą ir lietu
vių tautą turi kiekvienam lietuviui para
ginimu būti, visur ir visados už savo kal
bą įstoti ir jos neišsižadėti“ — rašė Ansas 
Bruožis 1920 m. Tilžėje.

Šiemet I. Kanto jubiliejui atžymėti Vo
kietijoje išleidžiamas specialus 90 pfenigų 
pašto ženklas. I. Kanto jubiliejų Vokieti
joje ypatingai iškelia ir su pagrindu juo 
didžiuojasi jo artimiausieji tėvynainiai — 
tremtiniai vokiečiai rytprūsiečiai (plg.

Kas, kur, kaip?
Netrukus bolševikai iš Alytaus buvo 

išvyti. Nustūmęs priešą į vasaros rytus, 
1 pėstininkų pulkas ryžosi savo pirmąjį 
žuvusį vadą palaidoti su priderančia 
pagarba. Karininko Juozapavičiaus kū
nas buvo tad 1919 m. balandžio 28 d. 
iškastas, įdėtas į naują karstą ir atlydė
tas į miesto kapines, čia jis buvo ir pa
laidotas, dalyvaujant tūkstančiams iš 
plačios apylinkės susirinkusių žmonių. 
Ant jo kapo kariai pastatė ąžuolinį 
kryželį, šis menkas, laikinas paminklė
lis ant kapo stūksojo ligi 1922 m. rug- 
piūčio 20 d. — ligi buvo pastatytas tin
kamesnis paminklas.

Šio tinkamesnio paminklo statyba 
rūpinosi 1 pėstininkų pulko kariai ir 
Alytaus visuomenė. Iš 7,62 cm kalibro 
patrankų tūtelių buvo pagamintas kry
žius ir įleistas į sudėliotą iš patrankos 
sviedinių pagrindą. Po to, visas kryžius 
pastatytas ant kūgio pavidalo akmens. 
Akmens pryšakinėje pusėje buvo įtvir
tintas rusų sistemos sunkaus kulkosvai
džio skydas su parašu: „1919 m. vasa
rio 14 d. žuvusiam už tėvynę 1 pėst. 
pulko vadui karininkui Antanui Juoza
pavičiui. Gediminiečiai“. Paminklas 
išėjo nedidelis, bet labai originalus, 
įspūdingas, patraukiantis praeivio akį.

,Das Ostpreussenblatt“ Folge 1, v. 5. Ja- 
luar 1974, p. 11). Šį straipsnį skaitant bet- 
,i nustebina nepagrįstas lietuvių užpuoli- 
nas ibei mokslo rezultatų iškraipymas, kas 
zargiai suderinama su Kanto moralės ir 
aikos idealizmu!

Lietuviai I. Kanto sau nesisavina. Kan
as pats savo tėvą manė škotų kilmės 
,-sant. Visiems gerai žinoma, kad I. Kanto 
cūryba, jo visi filosofiniai veikalai pri- 
dauso vokiečių dvasios istorijai ir vokie
čių literatūrai. -Bet I. Kanto dalinė lietu
viškoji kilmė yra mokslo išaiškinta, o jo 
pasisakymas už lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbos išlaikymą yra neginčijamas. Todėl 
lietuviai turi labai specifinį pagrindą I. 
Kantą prisiminti ir taip pat didžiuotis.

Apie Kanto santykius su lietuvybe jau 
XIX amžiaus pabaigoje rašė Mažosios Lie
tuvos himno autorius Georg Sauerwein — 
Girėnas, o vėliau visa eilė lietuvių veikėjų 
ir mokslininkų, pvz. dr. Jonas Basanavi
čius, kun. Adomas Dambrauskas-Jakštas, 
kun. prof. Kuraitis, Antanas Smetona, ir 
jau tremtyje — dr. Viliamas, dr. Anysas, 
Martynas Nauburas ir daug kitų. Baltų 
kalbų specialistas prof. FraenkeTis Ham
burge pasisakė dėl Kanto pavardės lietu
viškumo. Daugumas lietuvių publicistų, ra
šiusių apie Kantą, savo sprendimuose bu
vo santūrūs ir rėmėsi jau vokiečių moks
lininkų paskelbtais faktais.

Vokietijos lietuviams, kurių bendruome
nėje yra nemažas skaičius taip pat lietu- 
viškai-vOkiškai mišrių šeimų. Immanuėlio 
Kanto prisiminimas turėtų būti itin bran
gus. (V. L. B. V. Inform.)

Lietuviškos šeimos 
seminaras

Kanadoje, Toronte, Prisikėlimo parapi
jos mažoje salėje, 1974 m. gegužės mėn. 25 
d., KLK Centro iniciatyva buvo surengtas 
lietuviškos šeimos seminaras. Jam vadova
vo prof. A. Musteikis, atvykęs iš JAV, Buf
falo, o atitinkamus pranešimus padarė: K. 
Manglicas — apie pavojus lietuviškai šei
mai; I. Lukoševičienė iš Montrealio — apie 
šeimos atramą; G. Petrauskienė iš Londo
no, Ont. — apie jaunų šeimų sudarymą; dr. 
J. Sungaila — apie mišrias šeimas.

Seminarą trumpu žodžiu pradėjo jo 
iniciatorius, KLK Centro valdybos pirmi
ninkas d r. Sungaila, pakviesdamas dr. P. 
Gaidą, „Tėviškės Žiburių“ redaktorių pri
statyti to seminaro lektorių. Po to semina
ro moderatorius prof. Musteikis savo įva
do žodyje priminė šeimos paskirtį ir jos 
raidą amžių bėgyje. Šeimos paskirtis: mei
lė ,vaikų auklėjimas, apsauga nuo geismo, 
sooializavimįas, kultūros perdavimas. Pa
žiūra į šeimą keitėsi pagal laikotarpį. Ypač 
ji pasikeitė po Prancūzijos revoliucijos, o 
dar daugiau —po antrojo pasaulinio karo. 
Komunistinėje santvarkoje diktatoriai žiū
ri į šeimą kaip į komunizmo tarnaitę. Ko
munistinėje santvarkoje šeima buvo labai 
palaida: vedybos — skyrybos. Tik vėliau

KADA LIETUVOJE ATSIRADO 
VARGONAI

1408 m. balandžio 11 d. vokiečių or- 
deno magistras Ulrichas von Jungingen 
dovanojo Vytauto Didžiojo žmonai 
Onai klavikordą ir kilnojamus vargo
nėlius. Manoma, kad tai buvo patys 
pirmieji vargonai, atsiradę Lietuvoje, 
nes ankstyvesnių žinių apie juos senuo
se raštuose nėra. Visai nėra žinių apie 
vargonus mūsų krašte ir vėlesniais lai
kais, maždaug ligi XVII amžiaus pa
baigos. Nuo šio laiko žinių pavyksta 
jau rasti. Pasirodo, kad vargonai buvo 
labai mėgstami ir branginami. Tačiau 
kokie tie vargonai buvo, sunku pasaky
ti. Smulkesnių žinių apie vargonų po
būdį galima rasti tik pačiais vėliau
siais laikais.

Pačiais didžiausiais vargonais Lietu
voje gana ilgą laiką buvo laikomi Kre
tingos bažnyčios vargonai. Jie pastaty
ti 1619 m. grafo Jono Karolio Chodke
vičiaus lėšomis. Kaštavo 16.000 flori
nų. Per ilgą laiką jie gerokai susidėvėjo 
ir turėjo būti kelis kartus remontuoti. 
Paskutinį kartą juos teko remontuoti 
1925 m. Mediniai jų vamzdžiai šio pas
kutinio remonto metu buvo pakeisti 
metaliniais, o taip pat sumažintas jų 

buvo susigriebta ir apsunkintos skyrybos 
dideliais mokesčiais. Amerikoje išsiskyri
mas taip pat brangus — brangūs advoka
tai.

K. Manglicas kalbėjo apie lietuviškos 
šeimos pavojus dėl esamos padėties): po 
kojomis nėra tėvų žemės. Vietinė kalba 
nustelbia tautinę. Nepakankamas šeimos 
narių solidarumas. Kultūros pasidalijimas: 
mūsų tautos ir gyvenamojo krašto. Šeimos 
vertybės turi būti realios.

I. Lukoševičienė, kalbėdama apie šeimos 
atramas, priminė, kad šeima yra grupė in
dividų, surištų krauju. Šeimos bendradar
biavimais yra pagrindas geresniam sugyve
nimui. Tas bendradarbiavimas pasireiškia 
kalba, darbais, pagalba. Šeimoje reikia mo
kėti duoti ir imti. Atvirumas, tiesumas šei
mą stiprina. Barniai, nesutarimas — silp
nina. Vakarų pasaulyje turime daug mate
rialinių vertybių, o trūksta dvasinių. Ver
tybių kiekybę reikia versti į kokybę. Šei
moje perteikiamos tautinės vertybės: kal
ba, religija, papročiai. Darnios šeimos toli
mesnėje eigoje taip pat duoda darnias šei
mas.

G. Petrauskienė kalbėjo apie jaunų šei
mų sudarymą. Ji priminė, kad dabar šei
mos kuriamos be piršlių, bet dažnu atve
ju jos nėra stiprios: daug vedybų — daug 
skyrybų. Sukuriama perdaug jaunų šeimų, 
kurios dažnai baigiasi skyrybomis. Pilnai 
nesubrendę jaunuoliai į vedybas žiūri vie
naip, o subrendę — kitaip. Geriausias ve
dyboms amžius yra: vyrams 24-32 m., o 
moterims 23-28 m. Prieš vedybas partne
riai turėtų padraugauti 1-3 metus, kad ga
lėtų viens kitą geriau pažinti. Seksualinė 
revoliucija turi įtakos į vedybas. Brendi
mas ir vedybinis amžius kaskart mažėja. 
Kada jie sustos? Vedasi 15—17 metų am
žiaus jaunuoliai. Kurie nesiekia aukštesnio 
mokslo, tie veda anksčiau. Rimtai studi
juoją, šeimas sukuria vėliau. Šiais laikais 
vedybose nueinama ir į kraštutinumus: 
vedybos pagal sutartį, 2-3 metams. Meilė 
yra laisva dovana, o vedybos — su kon
traktu. Bažnyčia, religija jaunimą saugo 
nuo blogo, o vedusius stiprina jų šeimos 
gyvenime. Katalikų vedybos — sakramen
tas. Katalikų šeima yra lyg Kristus ir 
Bažnyčia. Neužtenka prieš vedybas sakyti: 
myliu, myliu, myliu, bet reikia aptarti 
daug dalykų: asmuo, religija, šeimos dydis 
ir t. t.

Dr. Sungaila kalbėjo apie mišrias vedy
bas. Jis pasakė, kad šiose mūsų gyvenimo 
sąlygose, kuriant šeimas, svarbu trys fak
toriai: tauta, religija, rasė. Mums yra pro
blemą dėl pirmo ir antro faktoriaus, nors 
kartais pasitaiko ir dėl trečio, nes daug 
žmonių privažiavo iš Indijos ir'Pakistano. 
(Ar indai yra spalvotieji?). Mišrių šeimų 
procentas didėja. Buvo paminėti vietos lie
tuvių parapijos vedybiniai daviniai 1958- 
73 m. laikotarpyje. 1958-63 m. buvo sukur
ta 60 šeimų: lietuviškų 39, mišrių —• 21. 
Religiniu atžvilgiu mišrių —- 12%. 1964-68 
m. taip pat buvo sukurta 60 šeimų, kurių 
35 lietuviškos ir 25 mišrios, o religiniu at
žvilgiu mišrių- — 24%. 1969-73 m. buvo 
sukurta net 105 šeimos, kurių 42 lietuviš
kos. 63 mišrios, o religiniu atžvilgiu miš
rių — 43%. Parapija lietuviškam jaunimui 
davė geras sąlygas: patalpas- chorams, tau
tiniams šokiams, organizacijoms, bet ir tos 
sąlygos lietuviško jaunimo neapsaugojo 
nuo mišrių vedybų. Gal ta tema kunigai 
permažai kalbėjo per pamokslus, kaip jie 
kartais kalba apie pašaukimus. Tėvai pa
tys turi rodyti geresnį pavyzdį tautiniu at
žvilgiu. Ir mišrias šeimas reikia traukti į 
savo pusę. Pavojingesnės mišrios šeimos 
etniniu atžvilgiu. Vedybose su lenkų šeima 
visucmet nueis į lenkų pusę. Kitaip yra su-

balsų skaičius. Dabar šie vargonai turi 
tik 31 balsą.

Dabar patys didžiausi vargonai yra 
Kauno Archikatedroje — bazilikoje. 
Juos pastatė 1882 m. vargonų meistras 
J. Rudavičius. Iš pradžių jie turėjo tik 
50 balsų, bet po trejų metų vysk. Paliu- 
lionio įsakymu buvo pridėta dar 13 
balsų. Patys moderniausi vargonai yra 
Tėvų Jėzuitų bažnyčioje, taip pat Kau
ne. Jie turi 33 balsus, 3 manualus ir vi
sus moderniausius įrengimus. Jie laiko
mi vieninteliais Kaune vargonais, tin
kamais koncertuoti.

KAIP BUVO PIEŠTAS ŠV.
ABAKUKO PAVEIKSLAS

Linkuviečiai turi dailią bažnytėlę, 
statytą 1501 m. Linkuvos ir aplinkinių 
dvarų valdytojos kažkokios Kotrynos 
de Scheimos. ši pati valdytoja bažny
čiai buvo užrašiusi 400 dešimtinių že
mės ir 12 gryčių baudžiauninkų. Jai mi
rus, visi dvarai atiteko didikams Bialo- 
zarams. Bialozarai, būdami reformatai, 
bažnyčią su žeme ir visais turtais atida
vė kalvinams. Katalikai turėjo pasiten
kinti mažyte koplytėle. Vyskupas Mer
kelis Giedraitis, 1576 m. lankydamas 
parapijas, užsuko ir į Linkuvą, ir paty
ręs apie tą neteisybę, patarė parapijie
čiams kreptis į teismą. Parapijiečiai pa
darė, kaip buvo pataręs vyskupas, ir 
bylą laimėjo (Upytės pavieto aukščiau
siame teisme). Tačiau kalvinai nenore-

JAUNA SOLISTĖ — A. PAKALNIŠKYTĖ
JAV ir Kanados lietuvių spauda plačiai 

rašo apie nepaprastai talentingą Hamilto
no (Kanada) lietuvaitę — Anitą Pakalniš
kytę. Praėjusiais metais, būdama dar tik 
15-kos metų už solo dainas ir piano muzi
ką Kiwanis muzikos festivaliuose yra lai
mėjusi 115 aukso medalių, 25 trofėjus ir 
daug sidabro bei bronzos medalių. Be to, 
ji dalyvavo Hamiltono ir kitų Kanados sto
čių radijo programose.

Nors Anita dar tebelanko mokyklą, bet 
jau yra parašiusi anglų kalba porą vaidi
nimų, kuriuos ji pati ir režisavo. Jau trys 
metai, kaip ji dalyvauja vietos tetare kaip 
solistė, atlikdama pirmaeilius vaidinimus. 
Hamiltono teatre ji dalyvavo net 10 kartų 
operetės „Forello“ išpildyme. Šiias metais 
jau ji spėjo 20-21 metų klasėje laimėti 5 
aukso ir 5 sidabro medalius.

Anita Pakalniškytė yra aktyvi ir lietu
viškoje veikloje: priklauso skautams, SLA 
72‘ kuopai, tautinių šokių grupei „Gyvata- 
ras“ ir sporto klubui. Su „Gyvataro“ šokė
jais vasario mėnesį buvo nuvykusi į Ko
lumbiją. Dar tik jaunuolė, -bet jau yra vi
soje eilėje Kanados ir Amerikos lietuvių 
kolonijų išpildžiusi programas. Šios talen
tingos solistės balso klausėsi Kanados sos
tinėje Ottavoje 1973 m. gegužės 19-21 d. d. 
per suruoštą tulpių festivalį 500 svečių.

NEBESIUNČIA „GIMTOJO KRAŠTO“
Kaip žinoma, išeiviams skirtasis „Gim

tasis Kraštas“ yra siunčiamas nemokamai, 
jeigu tik gaunamas kurio lietuvio adresas. 
VI. B-akūnas „Naujienose“ rašo, kad jis 
protestavęs pašto įstaigoje, kad jam neuž
sakyto laikraščio nepristatytų, bet tai nie
ko nepadėję. Ir tik po to, kai jis „Naujie
nose“ pasisakė prieš „G. Krašte" perdėtai 
garbinamą Leniną, laikraščio siuntimas 
jam buvo sustabdytas.

kūrus šeimą su airiu ar anglu.
Lietuviškos šeimos seminare aktyviai 

reiškėsi klausytojai paklausimais bei pasi
sakymais. Gaila, kad tame seminare buvo 
mažai jaunų lietuvių, kuriems čia iškeltos 
mintys ir buvo taikomos. Gal tam semina
rui reikėjo didesnės reklamos, suorgani
zuoto jaunimo atkvietimo ir seminarui ge
resnio laiko — žiemą.

Tarp daug pasisakymų vienas buvo ypa
čiai įdomus. Kai buvo kalbama apie lietu
vybę, lietuvių kalbą, V. Montvilas pasakė, 
kad maršalas J. Pilsudskis dar prieš mirtį 
Lenkijos parlamente pasakęs: „Aš esu lie
tuvis. Jei būčiau lenkas, būčiau toks pat 
kvailas, kaip jūs visi“. Tas jo pasakymas 
tada praskambėjo ir Lietuvos spaudoje. Ar 
tas Pilsudskio -pasakymas yra vertingas 
ar ne — sunku pasakyti, betgi ir „lietuvis“ 
Pilsudskis nuėjo tarnauti ne savo tėvynei, 
bet Lenkijai. O „kvailesni“ lenkai iki šovi
nizmo nuėjo ir už Lenkjos sienų, plačiai 
vartodami savo kalbą, jos išmokydami sa
vo vaikus, o lietuviai to tautinio stiprumo 
neturi.

J. Vaičeliūnas

jo su tuo sutikti ir bažnyčią bei turtus 
valdė toliau (maždaug dar šimtą metų). 
Pagaliau visas reikalas pasiekė net ka
ralių Joną III Sobieskį. Karalius nu
sprendė, kad bažnyčia su visais turtais 
turi būti grąžinta katalikams.

Tuo tarpu Linkuvos bažnyčioje kiek
vienas gali pamatyti didelį karaliaus 
Jono III Sobeskio paveikslą. Tai Lin
kuvos katalikų padėkos ženklas kara
liui, kad jis tomis dienomis išsprendė 
minėtą bylą jų naudai. Tačiau tuo bū
du pareikšti karaliui padėką linkuvie
čiai susiprato ne tuoj, o tik 1835 m. 
Tais metais užsuko į Linkuvą kažkoks 
dailininkas. Jis tad ir buvo pristatytas 
dirbti. Tačiau visas sumanymas ką tik 
nepasibaigė liūdnai. Tuo laiku kaip tik 
prigūžėjo pilna Linkuva kazokų, kurie 
vis dar tebegaudė 1831 m. sukilimo da
lyvius. Keli kazokų vyresnieji, pamatę 
piešiamą paveikslą, šoko ant dailininko 
ir klebono rėkdami, kodėl šis prakeik
tas lenkas tapomas. Klebonas, išgirdęs 
tai, tik pabalo, bet dailininkas gana ra
miai paaiškino, jog esąs piešiamas ne 
lenkas, o šv. Abakukas. Kazokai tuo 
patikėjo. Žinia apie šį įvykį su kazokais 
greitai pasklido apylinkėje ir žmonės 
pradėjo Sobieskio atvaizdą vadinti šv. 
Abakuko paveikslu visai negalvodami, 
kad tokio šventojo gal visai nėra. Taip 
pat šį paveikslą kai kas vadina ir da
bar.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS
Čikagoje įsteigtas Lietuvos Foto Archy

vas, 'kurio vedėju yra A. Kezys, SJ. Šis 
Jaunimo Centre įsikūręs -archyvas renka 
lietuvių dailininkų darbų spalvotas skaid
res. Iki -šiol jau surinkta daugiau kaip 3,000 
skaidrių. Kiekvieno dailininko skaidrės su
dėtos atskirai. Jau įsigyta specialūs apara
tai skaidrėms demonstruoti.

Archyvo vedėjas kreipiasi į viso pasau
lio dailininkus ir dailės mėgėjus, prašyda
mas bendradarbiauti su Lietuvių Foto Ar
chyvu. Jis rašo: „Siųskite žinias, iškarpas 
apie savo darbus, parodas. Ši medžiaga bus 
dedama į atskiras bylas po jūsų pavarde; 
fotografuokite kiekvieną savo darbą, siųs
kite po dvi spalvotas skaidres Lietuvių 
Foto Archyvui, ant kiekvienos skaidrės už
rašykite savo pavardę, darbo pavadinimą, 
techniką“. Ta proga jis prašo, kas gali, at
siųsti aukų archyvo išlaikymui.

Archyvo adresas: 2345 West 56th Street, 
Chicago, Ill. 60636. USA.

PREZIDENTO UŽUOJAUTA
Dr. Ona Sruogienė, Santa Monica, Calif., 

neseniai palaidojusi savo vyrą dr. Kazi
mierą Sruogą, gavo užuojautos pareiškimą, 
asmeniškai pasirašytą prezidento Richardo 
Nixono. Dr. K. Sruoga buvo didelis prez. 
Nixono gynėjas. Jo straipsniai, aiškiną da
bartinių Amerikos vidaus politikos konvul
sijų priežastis, dažnai pasirodydavo „Drau
go“ dienraštyje.

LIETUVAITĖS LAIŠKAS 
SLIDININKAMS

Spaudos žiniomis į šiais metais ruošiamą 
sildžių maratoną Šveicarijoje buvo užsira
šiusi lietuvaitė Rita Garbačauskaitė. Sli
džių maratono komisijos pirmininkas ją 
įrašė kaip Sov. Sąjungos pilietę. Ta proga 
Garbačauskaitė jam pasiuntė tokį laišką:

„Kaip lietuvė-egzilė buvau didžiai nuste
binta, kad jūsų komitetas savivališkai nu
sprendė pakeisti mano pilietybę ir įrašė 
mane kaip Sovietų pilietę. Kadangi Rusijos 
smurtu įvykdyta aneksija aptemdė visų 
maniškių gyvenimą, galite jūs įsivaizduoti, 
manau, kad aš jokiu būdu negaliu startuo
ti tuo ženklu, kurį jūs man skyrėte starta- 
vimo sąraše. Kadangi savivališkai iš jūsų 
pusės buvo suklastoti pateikti dokumentai 
ir sportinis įvykis supolitintas, tai mano 
dalyvavimas neįmanomas, ir prašau grą
žinti man startavimo įmokas.

Šia proga aš leidžiu sau pasiųsti jum 
brošiūrą, kuri jūsų laisvųjų žmonių eilėse 
pažadintų gilesnį supratimą apie tautas, 
tebegyvenančias namie ar egzilėje, bet pri
verstas kentėti ir kovoti už savo laisvę bei 
nepriklausomybę..

Pridėjo prie laiško prof. J. Ehret „Balti- 
sches Schicksal“.

LIETUVIŲ SAVAITĖ OTAVOJE
Gegužės 13-19 dienomis Otavos lietuviai 

šventė savo 25 metų organizuoto gyvenimo 
sukaktį. Savaitė prasidėjo Otavos miesto 
burmistro Pierre Benoit oficialia deklara
cija, kad ši savaitė yra „lietuvių savaitė“. 
Jis deklaracijoje pažymėjo, kad „lietuvių 
bendruomenė Otavoje yra aktyvi miesto 
gyvenime“, „paskiri asmenys pasireiškia 
savo sugebėjimais mokslo, technologijos, 
administracijos, religijos ir švietimo srity
se“; „lietuvių bendruomenė savo veikla 
paryškina Otavos daugiakultūrinį charak
terį“.

Lietuvių savaitės programoje buvo ofi
cialus atidarymo aktas ir Montrealio an
samblio „Gintaras“ uždaras koncertas, lie
tuviškų pašto ženklų, pinigų, knygų ir 
liaudies dirbinių paroda, dail. A. Tamošai
tienės gobelenų paroda, literatūrinė pa
skaita prof. B. Mogridge, dail. T. Valiaus 
paroda, sukaktuvinis benketas su menine 
programa, Toronto tautinių šokių ansam
blio „Gintaras“ viešas koncertas ir iškil
mingos sukakties pamaldos.

„NAUJIENAS“ SVEIKINO NIXONAS
Liet, spaudos žiniomis, JAV lietuvių 

dienraštį „Naujienas“, mininčias 60 metų 
sukaktį, laišku pasveikino prezidentas Ni- 
xonas. Minėjimo proga suruoštame banke
te dalyvavo daugiau kaip 400 svečių. Jų 
tarpe Čikagos miesto šerifas R. Elrod‘as.
*★***★★★★★****★**★★*****★★★*★«

O. BALIUKONYTĖ
IŠSAUGOK

Išsaugok mus, žeme, išsaugok — 
Kaip saugai išdegusią žolę 
Ar žaibo sukruvintą medį, 
Prie kelio parpuolusį tyliai.

Išsaugok mus, jūra, išsaugok, — 
Išplaukusius ir neišplaukusius.
Lyg plunksna žuvėdros lengva būk 
Pakrantėje miegančiam vaikui.

Išsaugok mus, meile, išsaugok — 
Į mūsų namus mus parvesk!. 
Kai einam, ieškodami žiburio, 
Nuogi nepažįstami dviese.
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Tylaus darbo dešimtmetis Rusiškoji daina
Šiuo metu gražiai Valijoje ūkininkaujan

čio K. Šovos keturių asmenų šeimyna at
vyko į Angliją ypatingai nepalankiose ap
linkybėse. Jų du sūnūs — Rimantas ir Ei
mutis buvo 14-kos ir 15-kos metų paaug
liai. Tai amžius, kuriame vaikinai buvo 
per jauni dirbti, bet per seni pradėti mo
kytis svetimoje mokykloje nesuprantama 
kalba. Vienintelis pragyvenimo šaltinis bu
vo paprastas rankų darbas, į kurį visa šei
ma, ilgai nelaukusi, ir metėsi.

Jaunesnysis sūnus Rimantas, dirbdamas 
įvairiose vietose iš pradžių pačius papras
čiausius darbus, kartu lankė ir vakarinę 
meno mokyklą. Būdamas vos 16-kos me
tų, jis gavo darbą garsioje Royal Doulton 
įmonėje, kaip keramikos dirbinių dekora
torius. Darbas, atrodo, geras, ir daug kas 

Rimantas ir Eimutis šovos

juo būtų buvęs patenkintas. Tik ne jauna
sis Rimantas. Jam nepatiko kopijuoti pi
lis ir paukščius porcelano lėkštėse, jis no
rėjo bandyti ką nors nauja, norėjo mestis 
į darbą, kuris reikalauja ne tik rankų, bet 
ir smegenų.

Tuo metu kaip tik vyko savotiška revo
liucija elektronikos pasaulyje. Vystėsi 
kompiuteriai, keitė savo konstrukciją ra
dijo ir televizijos aparatai. Visa tai sužar 
vėjo į kūrybą pasinešusį Rimantą. Tėvų 
remiamas, jis per vienus metus praėjo tam 
tikrą kursą technikos koledže ir gavo dar
bą precizinių instrumentų firmoje. Jo su
gebėjimą greitai pastebėjo komerciškai 
daugiau patyrę bendradarbiai. Susidėję 
keli į krūvą, pabandė kurti savarankišką 
elektronikos prietaisų įmonę. Pirmas ban
dymas nepasisekė, ir Rimantas perėjo 
dirbti į didelę elektronikos firmą, greitai 
pasidarydamas laidų plokščių (printed cir
cuits) skyriaus vedėju.

Po keturių metų jis jau turėjo pakanka
mai patyrimo ir numatė, kad šitoji elektro
nikos sritis turi didelę ateitį. Sukrapštęs 
paskutines santaupas, su maža L. Namų 
bendrovės pagalba, jis nutarė vėl verstis 
savarankiškai. Bet šį kartą jau tik vienas. 
Ir taip 1964 metais gimė nauja elektroni
kos bendrovė PRECISION CIRCUITS LI
MITED, pradėjusi gaminti įmantrias lai
dų plokštes kompiuteriams ir visokiems 
kitiems elektronikos prietaisams.

Darbas sekėsi, bet trūko kapitalo ir gerų 
padėjėjų. Čia į talk ąatėjo brolis Eimutis 
Šova, padėjęs sustiprinti naująją bendro
vę ir pasiėmęs didelę gamybos darbų naš
tą. Nauja bendrovė pradėjo plėstis, vis ne
beišsitekdama turimose patalpose, kol pa
galiau įsikūrė gražiame lengvajai pramo
nei skirtame pastate Hayes miestelyje, 
prie Londono. Čia ji turi apie 25,000 kvad
ratinių pėdų plotą. Nors visą gamybos 
priežiūros, administravimo ir atskaitomy
bės darbą atlieka patys savininkai, bet vis 
dėlto įmonė samdosi daugiau kaip 50 tar
nautojų ir darbininkų.

Neturint patyrimo elektronikos srityje, 
sunku net išaiškinti, kas per sutvėrimai 
yra tie „sophisticated printed circuits“, be 
kurių negali apsieiti joks elektroninis 
instrumentas, pradedant radijo aparatais, 
baigiant atominiais povandeniniais laivais 
ir astronautų erdvės tyrimo laboratorijo
mis. Visur, kur tik vartojami moderniški 
elektronikos instrumentai bei kompiute
riai, yra žinomas Precision Circuit Ltd. ir 
brolių Šovų vardas. Jų firma yra aprobuo
ta daugelio valdžios ir pramonės įmonių, 
kurios teikia jai užsakymus. Pašto įstaigų 
telekomunikacijos modernieji instrumen
tai!, aviacijos ir laivyno kompiuteriai gau
na jiems reikalingas „laidų plokštes“ iš 
Šovų bendrovės.

Šios firmos esmė glūdi ne triukšmingose 
mašinose, bet kūrybingame darbe. Pats jos 
vardas sako, kad visa, kas čia daroma, yra 
preciziška. Paklaidos skaičiuojamos vienos 
dešimttūkstantinės colio dalies tikslumu. 
Todėl mašinos, fotografijos įrengimai, 
kompiuteriai ir kitokį instrumentai čia yra

patys tiksliausi. Per dešimtį metų jų tiek 
daug čia įsigyta ir patobulinta, pats dar
bas taip automatizuotas, kad tiesiog nesi
nori tikėti, kad visa tai padaryta beveik iš 
nieko. Sunku būtų svarais įvertinti brolių 
Šovų pavyzdingą įmonę, nes tą vertinimą 
reiktų pradėti nuo jų neišsenkamos ener
gijos ir smegenų pajėgumo. O šitie dalykai 
pinigais neįkainojami. Turint galvoje, kad 
abu broliai dar yra pačiame jėgų žydėji
me, vos vos persiritę 40 metų, reikia lauk
ti, kad jų įmonė lengvai įveiks bet kuriuos 
sunkumus bei kliūtis ir sėkmingai plėsis 
toliau.

Aplankius šią įmonę, nenorom kilo min
tis apie taiip populiarią neišnaudotų gali
mybių filosofiją. Daugelis sakome, kad vi
sa, kas buvo galima išrasti — jau išrasta,

ką galima sukurti — jau sukurta. Broliai 
Šovos yra kitokios nuomonės. Juodu galvo
ja, kad smegenų darbas neturi ribų, o tam 
darbui yra platūs laukai ne tiktai kur nors 
Amerikoje, bet kiekviename pasaulio kam
pe, įskaitant Angliją. Pasak jų, reikia tik 
ryžtis ir dirbti.

Baigiant, linkėtina tyliems, bet labai 
kruopštiems darbininkams Rimantui ir Ei
mučiui Šovoms geriausios sėkmės. Galima 
užtikrintai laukti, kad per ateinantį de
šimtmetį dar daug gerų naujienų išgirsi
me apie juos ir jų sukurtąją bendrovę.

ji

Karo ligoninė
Apie 1836 m. buvo panaikintas Kaune 

karmelitų vienuolynas ir jo patalpose pra
dėta kurti karo ligoninė. Tai buvo didelis 
dviejų aukštų namas su lį m storio sieno
mis ir skliautuotomis lubomis. Jis išsilaikė 
iki mūsų dienų ir karo ligoninės invento
riaus sąrašuose buvo pažymėtas 19 nume
riu. Pastačius daugiau namų, čia ir buvo 
įsteigta rusų karių ligoninė, pavadinta Ko- 
venskij Lazaret. Vykstant pirmajam ka
rui, šioje ligoninėje buvo gydomi vokiečių 
kariai ir barakuose apgyvendinti rusų be
laisviai. Todėl atsikūrusi Lietuvos kariuo
menė pradžioj šiomis patalpomis negalėjo 
pasinaudoti.

1919 m. sausio 12 d. susiorganizavo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, ku
rios reikalus tvarkė pirm. dr. R. Šliupas. 
Ši draugija įsteigė dvi ligonines Kaune ir 
vieną Panevėžyje. Tur būt, šiose ligoninėse 
ir buvo gydomi pirmieji mūsų kariai. O 
karo ligoninę buvo pradėta steigti 1919 m. 
kovo 25 d. Kaune, Tolstojaus gatvėje, 
Komberio namuose. Jos vyr. gydytoju pa
skirtas dr. pik. Sližys. I šią ligoninę pir
mas ligonis atvyko iš 1 pėst. pulko 1919 m. 
balandžio 12 d. Tų metų liepos mėn. pa
baigoje ligoninė buvo perkelta į buv. ka
ro ligoninės pastatus. Rugsėjo mėn. įsteig
ta sanitarijos puskarininkių mokykla, ku
ri paruošė daug žemesniųjų medicinos dar
buotojų.

Sunkiomis sąlygomis kūrėsi karo ligoni
nė. Buvo jaučiamas didžiausias nepritek
lius, visa ko stoka. Neskaitant paprastų 
sususirgimų ir sužeidimų, dar pradėjo 
siausti epidemijos, ligos. Toje sunkioje pa
dėtyje Lietuvai daug padėjo Amerikos 
Raudonasis Kryžius. Misijos viršininku bu
vo paskirtas gyd. pik. E. Ryan. Lietuva, 
įvertindama jo samaritietišką darbą, ap
dovanojo E. Ryan Vyčio Kryžiumi. O jo 
paveikslas Karo Muziejuje buvo iškilmin
gai papuoštas kryžmiškai sustatytomis 
Lietuvos ir Amerikos vėliavomis. 1922 m. 
E. Ryan išvykdamas iš Lietuvos, prie Žu
vusioms paminklo pasodino kelis rožių 
krūmus. O svečių knygoje įrašė ilgą ir nuo
širdų atsisveikinimo žodį, linkėdamas, kad 
su pirmais jo pasodintų krūmų pražydu
siais žiedais išsipildytų mūsų tesėti terito- 
rinai pageidavimai. Gyd. pik. E. Ryan mi-

Liudmila Zykina pati pasisako, kad yra 
ne politikė, o menininkė-dainininkė. Pati 
viena ar su įvairiomis grupėmis ji yra ap
keliavusi beveik visą pasaulį, skelbdama 
rusiškąją dainą ir jos grožį. Pasakodama 
savo įspūdžius („Lit. ir menas“ Nr. 20, 
1974), nors kartais iš reikalo ir užsimena 
apie tarybinę dainą (iš tikrųjų tokios ne
gali ir būti, nes kiekviena daina priklauso 
tai tautai, kurios atstovas ją sukūrė), Zy
kina visur kalba apie Rusiją ir rusų dainą.

Atvykusi į Čekoslovakiją ji traukia su 
visais „Stenką Raziną“, „Žemyn Volga mo
tinėle“, „Katiušą“, ir jos širdis alpsta iš 
džiaugsmo.

Japonijoje, išgirdusi rusiškai dainuojan
čius japonus, ji, sušunka: „O kai kartu su 
studentais dainavome rusų ir tarybines 
dainas, kaip jaudinomės ir džiaugėmės, 
klausydamiesi mums brangių žodžių, rusų 
kalbos jų lūpose, gal ir nepanašios, ne
įprastos mūsų ausiai — šios laimės staiga 
išgirsti gimtąją kalbą, gimtąjį žodį nenu
pasakosi, neišaiškinsi!“ Ir čia kalba ne ko
kia nors buržuazinė nacionaliste, bet in
ternacionalinėje dvasioje išauginta Tary
bų Sąjungos duktė.

O štai kita ištrauka iš koncerto Pary
žiuje:

„Man tuomet pats Kokatriksas pasakė, 
kad salėje bus daug rusų emigrantų. O 
juos iškart buvo galima atskirti iš pagar
bios tylos, iš kūkčiojimų. Aš tada labai 
daug dainavau, bet ypač norėjosi sudai
nuoti rusų liaudies dainas — suvirpinti, 
pažadinti jiems pačius slapčiausius jaus
mus, papasakoti apie tėvynę.

Ir žilas kaip obelis senis — nežinau, kaip 
jis atsidūrė Paryžiuje, kaltas jis tėvynei ar 
ne — atsiklaupė prieš mane. Kad ir kaip 
aš jį įkalbinėjau, kaip prašiau, jis nesukėlė 
ir kartojo vieną ir tą patį:

— Viską atiduočiau vien už tai, kad ga
lėčiau numirti tėvynėje... — O paskui, ne
sigėdydamas ašarų, prašė: — Brangioji, 
jeigu dar kada susitiksime, atvežk iš Rusi
jos trupinėlį gimtosios žemės!“

Niekas nesijaudina dėl svetimų dainų, 
nežiūrint kokios gražios jos būtų, o tiktai 
dėl savųjų. Niekas nepaprašė žemės trupi
nio iš didžiosios tėvynės — Tarybų Sąjun
gos, o tiktai iš gimtosios Rusijos...

Dainuojant Bostone, L. Zykina buvo 
įspėta, kad gali įvykti nemalonių inciden
tų.

„Pradėjau senovinę rusų dainą „Štai le
kia trikinkė“; baigiau pirmąjį kupletą, vos 
atsikvėpiau — ir staiga išgirdau kažkokį 
šnaresį, pastebėjau kažkokį bruzdesį salė
je. Jau paskui sužinojom, kad kažkas mė
gino mesti vadinamą „amiako bombą“ — 
balioną su ašarinėm dujom, bet paskutinę 
akimirką „bombarduotojo“ sėbras išdavė 
jį, juos išvedė, salėje pasidarė tylu.

Visa tai aš sužinojau vėliau... Baigiau 
dainuoti „Trikinkę“ — ir vėl salėje bruz
desys... Bet klausytojai taip norėjo, kad 
niekas nesutrukdytų koncerto, jog vos ne 
patys sekė vienas kitą...“

„Trojka“ pavergė ruso emigranto širdį, 
ir jis viską pamiršo. Bet nepavergtų jo 
„Lietuva brangi, mano tėvyne“.

Apsilankiusi Toronte, dainininkė pasa
koja:

„Niekad nepamiršiu rusų emigrantų klu
bo Kanados mieste Toronte. Kukli, nuosta
biai švari patalpa, pastatyta už darbininkų 
centus, už profsąjungų pinigus. Mes, tary
biniai artistai, buvome brangūs svečiai — 
ir mūsų garbei koncertavo šio klubo šokė
jai ir dainininkai. Dainavo rusiškai, suko 
ratelį scenoje. Šokėjų ir dainininkų dau
guma niekad nėra buvusi Rusijoje — tai 
jau antroji, trečioji ar net ketvirtoji emi
grantų karta.

Ir dievaži, net tos mūsų dainos, kurias 
aš peikdavau meno taryboje ir kurios ne
žinia kaip pakliuvo čia, į Kanados miestą, 
staiga suskambo man naujai... O nuo sie
nų žvelgė mūsų plakatai — dar prieškari
niai, maskviškiai, rūpestingai išsaugoti 
klube.“

Šitokie nuoširdūs pasisakymai aiškiai 
byloja, kad kiekviena tauta yra individua- 

rė 1923 m. rugsėjo 21 d. Persijoje, tesulau
kęs 37 metų amžiaus. Sužinojus apie jo 
mirtį, Kauno įgulos bažnyčioje buvo atlai
kytos iškilmingos gedulingos pamaldos, 
kuriose dalyvavo vyriausybės ir visuome
nės atstovai.

Karo ligoninė užėmė 6 ha žemės plotą ir 
turėjo 13 mūrinių ir 8 medinius trobesius. 
Kai kurie trobesiai po karo buvo labai ap
leisti ir reikalingi remonto. 1927 m. buvo 
pradėtas didysis ligoninės remontas, kuris 
tęsėsi iki 1930 m. Todėl ir ligoninė savo de
šimtmečio šventę galėjo minėti vienais 
metais vėliau.

Ligoninė savo dešimtmečio sukaktį mi
nėjo 1930 m. birželio 24 d., kuri buvo pa
skelbta tradicine karo ligoninės švente. Tą 
dieną ligoninė buvo pavadinta Dr. Jono 
Basanavičiaus vardo karo ligonine. Pamal
das laikė ir ligoninės sodelyje dr. J. Basa
navičiaus paminklą pašventino karo ligo
ninės kapelionas kun. A .Sabaliauskas. 
Prie paminklo pirmąsias gėlių puokštes 
padėjo Z. Smetonienė ir mūsų kaimyninių 
valstybių karo sanitarijos viršininkai — 
Latvijos gyd. gen. Snikeris, Estijos gyd. 
gen. Loessmanas ir kt.

Taip steigėsi ir organizavosi Lietuvos 
karo Igoninė, kurioje visi karai galėjo ras
ti tobuliausią gydymą ir geriausią slaugy
mą.

V. Vytenietis 

Ii, kad jos charakteris yra įgimtas, kitiems 
neperduodamas ir iš kitų nepasisavinamas. 
Galima kalbėti apie politinę Tarybų Są
jungą, ar net politines Europos Jungtines 
Valstybes, bet šnekos apie „daugiatautę 
tautą“ ar daugiatautę tėvynę (nuo Palan
gos iki Vladivostoko) yra nesąmonė, bru
kama mažosioms Sovietų Sąjungos tau
toms, turint galvoje tikrąją ir vienintelę 
tėvynę — Rusiją.

J. Baltmiškis

LIETUVOJE
VAISTINĖS MUZIEJUS

Kauno Medicinos Instituto centriniuose 
rūmuose farmacijos patalpose įrengtas far
macijos arba vaistinės muziejus.

Farmacijos fakulteto vyresniojo dėsty
tojo A. Kaiikario pastangomis iš vaistinių 
surinkta daugiau kaip tūkstantis įdomių 
retenybių.

Muziejuje galima pamatyti senovinių 
grūstuvių ir kito inventoriaus, farmacinės 
literatūros, žymiausių farmacijos moksli
ninkų nuotraukų, įvairių dokumentų, senų 
receptų, buteliukų ir dėžučių, knygų, apa
ratų.

KAIP DULKĖ
Akmenės rajono Papilės tarybiniame 

ūkyje mirė ilgai sirgusi senutė. Tame ūky
je dirbanti jaunesnioji velionės sesuo pa
prašė direktoriaus mašinos laidotuvėms. 
Pažadėjo.

Sutartą dieną ir valandą mašina nepa
sirodė. Neatvažiavo ji ir po kelių valandų. 
Po didelių pastangų, nerimo ir blaškymosi 
mašiną gavo kitur. Davė Akmenės invalidų 
namų direktorius.

Negi žmogus savo gyvenimu neužsitar
navo paskutiniųjų dešimties kilometrų pa
važiuoti? Negi Papilės tarybinio ūkio va
dovo žodis lengvas ir tuščias kaip dulkė?

„Valst. laikr.“

POEZIJOS PAVASARIS — 74
Tradicinis poezijos apvasaris Lietuvoje 

šiais metais organizuotas Liudo Giros 90- 
osioms, S. Nėries ir T. Tilvyčio 70-osioms 
gimimo metinėms paminėti. Poezijos vaka
rai kaip tik ruošiami tose vietose, kur mi
nėti poetai gyveno ir dirbo. „Vagos“ lei
dykla išleido specialų „Poezijos pavasario“ 
rinkinį.

IZRAELIO KOMUNISTAI
Ramojus Petrauskas „švytury“ dailiai 

aprašo savo apsilankymą Izraelyje, kur 
turėjo pasimatymus su Izraelio komunistų 
partijos CK generaliniu sekretorium Mei- 
ru Vilneriu. Jis sakosi sutikęs tūkstančius 
iš Sov. Sąjungos imigravusių žydų, kurių 
gyvenimas esąs nepakenčiamas ir jie no
rėtų grįžti atgal. Jis taip pat sako, kad per 
paskutinius rinkimus už komunistų parti
jos atstovus Izraelyje balsavo 54,000 rin
kėjų.

Visa tai gali būti tiesa, jeigu šiek tiek ir 
perdėta. Pats nebuvęs žydų valstybėje, ne
gali jos nei girti, nei peikti. Aišku, kad ke
lių milijonų tautai gyventi kasdien karo ir 
žudynių baimėje nėra dideli pyragai. Bet

Kiti,rašo
„Tėviškės žiburiai“ (Nr. 21) spausdina 

Br. Zumerio „Satyrines nūdienės tremties 
faktelių apžvalgas“. Jose randamas toks 
„satyrinis faktelis“ apie lietuviškas pavar
des.

„Šnekėkim ar giedotam, bet tremtyje ne
vienas esame pastebėję, kad tam tikri tau
tiečiai savo pavardes tiek sumakaloja, su- 
sukioja, jog seneliui jas pamačius, pypkė 
iš dantų iškristų. Atsikvošėjęs, garsiai nu
sispjautų: „Nagi paraliai kur, argi tai ma
no anūkas čia?“

Žiūrėk, koks nors filmų artistas, inžinie
rius, daktaras ar šiaip tarnautojas savo 
lietuvišką pavardę sumaigo, kad ją iš kai
rės ar dešinės skaitydamas net lietuviško 
kvapo neužuodi. Kažkokį skiepų išradėją 
tik iš laikraščių išskaitėm lietuviu esant. 
Kitas šokteli, tarsi savo šešėlio pasibaidęs 
arklys, j kitą kelio pusę: savo pavardę pra- 
skiedžia rusiku, lenkišku ar kitokiu žargo
nu ir tada jau ramiai sau mirksi, lyg apuo
kas prieš saulutę. Tuo tarpu vokietis, ru
sas, prancūzas, ispanas, italas žengia su sa
vo prigimta pavarde gūžį atstatęs, ir nie
kas jam nieko neprikiša. Juk iš tikrųjų, 
jeigu aš ištariu ano pavardę, tai negi anas 
bus tiek apkiautęs ir negalės ištarti mano
sios — lietuviškos?

Taigi, nėra čia ko ausimis karpyti. Lie
tuviška pavardė turi tiek pat teisės egzis
tuoti, kiek anglo, prancūzo, vokiečio, italo 
ir t. t. Ir, svarbiausia, tos teisės niekas ne
bando mums paneigti. Anaiptol! Neigiame 
mes patys. Tarsi kokie aferistai, bijomės 
savos lietuviškos pavardės, griebiam pir
mą pasitaikiusią, kad tik būtų ne sava, 
kad tik būtų nelietuviška ir tada jau su 
palengvėjusia širdimi plasnojam tarsi var
nas į svetimą lizdą.“

„Draugo“ (Nr. 93) kultūriniame priede 

vienas dalykas vis dėlto iš R. Petrausko 
aprašymų nesiduoda išaiškinamas: Izraely
je veikia opozicinė komunistų partija ir 
ten dalyvauja rinkimuose. Atseit, arabų 
draugai — komunistai nėra persekiojami. 
O kiek opozicinių partijų Sov. Sąjungoje 
dalyvavo birželio 16 d. rinkimuose į Aukš
čiausiąją Tarybą?

KILIMŲ AUDĖJA — ŠINKŪNIENĖ
Liaudies meno parodų salone Vilniuje 

sienos papuoštos dekoratyviniais kilimais. 
Kilimų autorė — vilnietė audėja Bronė 
Šinkūnienė.

Dar ankstyvoje jaunystėje ji išmoko 
austi kilimus. Darbų autorė pati verpia vil
ną, ją dažo, pasirenka ar sukuria raštus. 
Kilimai ne tik subtilių spalvų ir piešinio, 
bet ir labai patvarūs. B. Šinkūnienė bene 
vienintelė liaudies menininkė, naudojanti 
rištinę techniką.

MATEMATIKŲ KONFERENCIJA
Vilniuje įvyko sąjunginė matematikų 

konferencija. Per tris dienas konferencijo
je buvo perskaityta apie 130 pranešimų, 
skirtų analizinės skaičių teorijos ir jos tai
kymo problemoms. Visą eilę jų skaitė vil
niečiai, nes Vilniuje susiformavo atskira 
šaka — tikimybinė skaičių teorija. Jos pra
dininkas, konferencijos organizacinio ko
miteto pirmininkas, Vilniaus universiteto 
rektorius, akademikas J. Kubilius.

TURTINGIAUSIA ŠEIMA?
Panevėžio rajone Adomavos kolūky gy

vena Ksavera ir Aleksas Girštautai. Kuo 
išgarsėjo ši šeima? Pasirodo, jie turtin
giausi tėvai rajone — išaugino septynioli
ka vaikų.

Beveik visi vyresnieji Girštautų vaikai 
dirba žemės ūkyje. Trys dukterys — mel
žėjos, trys sūnūs — traktorininkai, du sū
nūs — kiaulių šėrėjai, viena duktė — kul
tūros darbuotoja, kita — žemės ūkio spe
cialistė, vienas sūnus atlieka karinę tarny
bą. likusieji — moksleiviai.

Stalino galva
Solženicynas „Gulago salyno“ antroje 

dalyje daug vietos skiria susimąstymams 
ir religijai, čia jis aprašo vieną jauną mer
gaitę Zoją Leščevą, kurios visa šeima bu
vo įkalinta už „religinių prietarų“ prakti
kavimą. Zoja, eidama dešimtus metus, at
sidūrė našlaičių vaikų namuose, 'kur jai 
buvo įsakyta nusiimti nuo kaklo kryželį, 
motinos uždėtą atsisveikinant. Zoja nesu
tiko ir atsidūrė darbo stovykloje. Čia ji 
pasidarė dar atkaklesnė — kryželį taip pri
sitvirtino, kad ir miegant niekas negalėtų 
nuimti. Tada ji buvo perkelta į politinių 
kalinių grupę.

Stovyklos kieme buvo Stalino biustas, 
kurį kaliniai dažnai aprašydavo įvairiais 
priešstalininiais šūkiais. Tas kartojosi ilgą 
laiką, kol vieną rytą sargybiniai atrado 
Stalino numuštą galvą kniūbščią ant že
mės. Atvertę ją, pamatė pilną žmogaus iš. 
matų.

Atvykusi stovyklų vyriausybė paskelbė, 
kad jei kaltininkas neprisipažins, tai visi 
kaliniai bus sušaudyti. Tada išėjo į priekį 
14-kos metų Zoja ir pareiškė:

— Aš tai padariau, nubauskite mane. 
Aš manau, kad toji gaiva ne kam daugiau 
ir buvo tikusi...

Ji buvo nubausta dešimt metų, po to dar 
dešimtį ir dar dešimtį.

redaktorius K. Bradūnas „Kertinėje paraš
tėje“ rašo apie būtiną reikalą su mūsų raš
tais išeiti į platesnius vandenis.

„Gražu ir gerai yra, kai mūsų veiksniai 
suvažiavę kalbasi politinėmis ir Lietuvos 
laisvinimo temomis. Bet dar labiau reikš
minga, kai parašoma ir amerikiečių lei
dyklos išleidžiama tokia knyga kaip prof. 
Bronio J. Kaslo „The USSR — German Ag
gression Against Lithuania“. Puiku yra, 
kai viena po kitos rodosi mūsų grožinės li
teratūros knygos ir kai tos literatūros mo
kosi lituanistinėse mokyklose. Bet ypač 
svarbu, kad mūsų literatūros antologijos 
ir pavieniai veikalai išeitų ir svetimomis 
kalbomis, kad tokia knyga1 kaip prof. Rim
vydo šilbajorio „Perfection of Exile: 14 
Contemporary Lithuanians Writers“ būtų 
tik pirmoji, bet ne paskutinė. Gražu, kai 
mūsų gausūs ir jau didžia dalimi jaunieji 
mokslininkai suvažiuoja į savo simpoziu
mus, bet ne tik gražu, o tiesiog gyvybiškai 
svarbu, kad jų darbai dažniau išeitų to
kiais ir panašiais leidiniais kaip „Baltic 
Literature and Linguistic“ ar „Problems 
of Mininations Baltic Perspectives“.

Užbaigia jis tokiais linkėjimais:
„žodžiu, tai vis tokie užmojai ir darbai, 

kurių niekada pritrūkti negali ir nuo kurių 
sėkmingo atlikimo gera dalimi priklausys 
ir mūsų tautos ateitis moderniajame pa
saulyje. Tik. Dieve, duok, kad visų mūsų 
intelektualinis ir finansinis pajėgumas bū
tų skirtas labiau šiai šviesai ir pozityviai 
kultūrinio klodo sričiai, o ne bergždžiam 
draskymais! dėl valdžios, vos kelių hekta
rų bendruomeninėse apylinkėse kuriant 
penkis dvarus ir septynis palivarkus, o po 
to visiems išeinant ubagais, kai tuo tarpu 
yra gera proga pasauliui rodytis dvasios 
turtuoliais.“
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Ava Saudargienė

„EUROPOS LIETUVIO“ ATOSTOGOS
Tarnautojams išvykstant atostogų, „Eu

ropos Lietuvis“ dvi savaites nepasirodys. 
Paskutinis priešatostoginis numeris bus 
pasiųstas skaitytojams liepos 9 d.

Skaitytojai, korespondentai ir lietuvių 
organizacijos, kurie norėtų kad jų žinios 
ar Skelbimai patektų į priešatostoginį nu
merį, prašomi jas prisiųsti kiek galima 
greičiau, bet ne vėliau, kaip iki liepos 4 d.

Redakcija

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ paskutiniame numeryje 

(24) St. Kuzminsko straipsnyje „Laiškas 
iš Nottinghamo“ yra sakinys „Kunigai nė
ra politinei veiklai ruošiami, bažnyčia sa
vo dvasia nesiderina su politika, nes pasta
rosios tikslas yra kova, apgaulė, veidmai
niavimas“. Tas sakinys turėtų šitaip skam
bėti: „Bažnyčia savo dvasia nesiderina su 
politika, nes pastarosios tikslas yra galia, 
o priemonės — kova, apgaulė, veidmainia
vimas. Tuo tarpu bažnyčios tikslas yra 
Dievo pažinimas, o priemonė meilės žodis 
ir meilės veiksmas, ko visiškai nerandame 
politikoje.“

LONDONAS
VITALIS P. ŽUKAUSKAS LONDONE
Šiais metais Lietuvos Vyčių ekskursija 

vyksta j Europą. Pakeliui sustos Londone 
ir čia ekskursijoj dalyvaująs humoristas 
Vitalis P. Žukauskas suruoš rečitalį-kon- 
certą Londono ir apylinkės lietuviams.

Jis įvyks Sporto ir Socialinio Klubo sa
lėje, 345A, Victoria Park Road, London 
E9, birželio 30 dieną (sekmadienį) 6 vai. 
vak.

Ta proga V. Žukauskas rašo: „Tikrai bus 
malonu duoti šiek tiek atgaivos Londono 
lietuviams nuo pilkos kasdienybės ir at
naujinti kultūrinius ryšius tarp Amerikos 
ir Europos tautiečių. Į manąją programą 
įeina eilėdara, humoras, satyra, skečai, 
kupletai ir panašiai. Tai grynai humoristi
nio pobūdžio programa. Gi su humoristi
nėm programom po svietą daužaus jau 
daugiau kaip 30 metų ir nuo jų net praži
lau.“

Visi londoniečiai 'kviečiami atsilankyti į 
mūsų svečio Vitalio P. Žukausko pasirody
mą.

LAUKIAMAS HAMILTONO „AIDAS“
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto valdyba jau padarė visus reikiamus 
žygius Hamiltono mergaičių chorui pasi
tikti. Londone koncertas bus rugpiūčio 17 
d. 7,30 vai. Commonwealth Institute, Ken
sington High Street, W8. Manchesteryje 
„Aidas“ koncertuos rugpiūčio 18 d.

Ontario valdžios Agent General Mr. 
Ward Cornell, Krašto valdybos pakviestas, 
sutiko dalyvauti koncerte ir būti jo globė
ju. Rugpiūčio 19 d., 12-14 vai. ruošiamas 
Ontario House chorui specialus priėmimas.

D. Britanijoj ruošiami koncertai taip 
pat skelbiami Ontario Biuletenyje.

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.

PROGA IŠVAŽIUOTI Į KANADĄ
Lietuvis viešbučio savininkas Kanadoje 

ieško darbininkų. Reikalingi sargai, valy
tojai, padavėjai, barmanai, virėjai ir kt. 
Gali būti vyrai, moterys arba vedusių šei
mos. Viešbučio savininkas padeda išsirū
pinti vizas ir, esant reikalui, paskolina ke
lionės išlaidoms. Atlyginimas — iki 50 sva
rų per savaitę. Kreipiantis nurodyti am
žių (gali būti ir vyresnio amžiaus), lytį ir 
šeimos padėtį.

Rašyti: Antanas šimkevičius, Lock City 
Hotel, Sault Set Marie Ontario, Canada.
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KAI NEGALIME APLANKYTI 
LIETUVOS...

įsigykime jos spalvotą žemėlapį, 59 x 48 
colių dydžio ant plastikinės medžiagos, že
mėlapį parengė J. Andrius. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba. Tokio puikaus Lietuvos 
žemėlapio dar neturėjome.

Jo kaina, įskaitant persiuntimą, £6,65. 
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA — premijuo
tas B. Pūkelevičiūtės romanas. Knyga, ku
rios nepadėsi, neužvertęs paskutinio pus
lapio. 182 pusi. Knygos kaina su persiun
timu £2,05.

Lietuvos Žemėlapį ir naująjį romaną 
gausite, parašę:

DAINORA, 14, Priory Rd. Kew,Surrey.
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MANCHESTERIS
PASISEKUSI IŠVYKA Į SODYBĄ

Š. m. gegužės 25 d. L. V. S-ga „RAMO
VĖ“ Manchesterio skyrius surengė ekskur
siją į SODYBĄ. Kartu vyko Manchesterio 
ir artimų apylinkių lietuviai, kurių dalį 
sudarė jaunimas. Ramovėnai ekskursiją 
Sodybon surengia beveik kas metai, nes 
aplankyti Sodybą ir kitas liet, kolonijas 
yra šventa pareiga. Juo labiau dabar, kai 
Sekminių proga visi keliai vedė Sodybon. 
Nors kelias ilgas, bet lošiant kortomis, pa
sišnekant, laikas neprailgo. Pasitaikęs gra
žus oras giedrino visų pradedančių atosto
gas nuotaiką. Iš Sodybos išsivežėme neiš
dildomų įspūdžių. Laimingai pasiekėme 
namus dar nespėjus sutemti. Jei sąlygos 
leis, tikimės Sodybą aplankyti ir kitais 
metais.

PARENGIMAI
Pusmetinis klubo narių susirinkimas
Manchesterio Liet. S'oc. klubo vaidyba 

šaukia š. m. liepos 7 d. 4 vai. p. p. pusme
tinį klubo narių susirinkimą, kuriame bus 
svarstomi svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui minėtą valandą nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
O po to jis bus pravestas, nežiūrint susi
rinkusių narių skaičiaus.

Klubo valdyba

Dariaus ir Girėno minėjimas
L. V. S-ga „RAMOVĖ“ Manchesterio 

skyrius š .m. liepos 13 d. 6 vai. vakare ren
gia Manchesiterio Liet. Soc. klube DA
RIAUS IR GIRĖNO minėjimą. Programo
je bus paskaita ir meninė dalis.
L. V. S. „Ramovė“ Manchesterio Skyrius

LAUKIAME „AIDO“
Kaip iš „E. L.“ žinome, iš Kanados į 

Angliją atvyksta Kanados lietuvaičių cho
ras „AIDAS“, viso 70 asmenų, kuris kon
certuos Londone ir Manchesteryje. Į Man
chester! „AIDAS“ atvyksta š. m. rugpiūčio 
18 d. ir 5 vai. vakaro koncertuos ukrainie
čių 'klubo salėje, 31, Smedley Lane, Chee- 
tham, Manchester, 8. Po to bus šokiai, lo
terija, veiks keli barai.

„AIDO“ tikimasi sulaukti po pietų. Sve
čiai trumpam apsistos liet, klube. 3 vai. 
p .p. bus lietuviškos pamaldos ST. CHAD'S 
bažnyčioje, kur darbuojasi kun. V. Kamai- 
tis. Iš ten visi vyks į koncertą.

Koncertą rengia ir juo rūpinasi Man
chesterio Liet. R. Kat. Bendrijos Valdyba, 
talkininkaujant ir padedant visoms Man
chesteryje veikiančioms lietuviškoms or
ganizacijoms, ypač lietuvių klubui, kuris 
apsiėmė priimti svečius ir juos pavaišinti.

Visą koncerto rengimo naštą pasiėmė 
kun. V. Kamaitis, kuris yra pasiryžęs ištę- 
sėti iki galo. Visi linkime jam sėkmės.

Manchesteriškiai tiki, kad kaip pavyko 
„GRANDINĖLĖS“ tautinių šokių koncer
tas, taip pavyks ir šis. Kartu tikimasi, kad 
manchesteriškius parems iš tolimų ir arti
mų kolonijų ekskursijos.

Visi manchesteriškiai laukia „AIDO“ ir 
kruopščiai ruošiasi.

Smulkesnė informacija bus paskelbta 
vėliau.

A. P-kis

HALIFAXAS
MIRĖ STASYS ZABUKAS

Birželio 2 d. po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Stasys Zabukas. Gimęs 1918 m. apie 
Uteną, ūžtelėjus karo bangai pasitraukė į 
Vokietiją, o iš ten emigravo į Angliją. Čia 
dirbo tekstilėje, augindamas sūnų. Buvo 
ramaus būdo, nuošalus. Ligos kankinamas, 
ieškojo pagalbos pas privatų gydytoją, ta
čiau ir jis negalėjo išgelbėti iš įsigalėju
sios vėžio ligos.

Birželio 6 d., dalyvaujant artimiesiems 
draugams, po trumpų pamaldų sudegintas 
krematoriume.

Amžiną atilsį!
J. K.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — 'birželio 23 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — birželio 23 d„ 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square, Snow Hill.

MANCHESTER — birželio 30 d„ 11 val.
LEEDSE — birželio 23 d., 3 v. p. p., Holy 

Rosary bažn.; šv. Mišios už a. a. Kons
tanciją Jakimavičienę, kurios pamink
las bus šventinamas tuoj po pamaldų.

HALIFAXE — birželio 30 d., 1 v. p. p.
BRADFORDE — liepos 7 d., 12.30 v.
KETTERINGE — birželio 30 d., 13.30 vai., 

St. Edward's.
CORBYJE — birželio 30 d., 15 vai., St. 

Patrick's.
NOTTINGHAME — birželio 30 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

GERA PROGA PASISKELBTI
Prieš porą metų šauniosios Clevelando 

„Grandinėlės“ apsilankymo proga tiek sve
čiai, tiek ir šokėjai bei jų vadovai buvo 
patenkinti gražiai paruošta ir Nidos spaus
tuvėje atspausdinta vakaro programa. To
kios programos po prisimintinų įvykių pa
silieka kaip savotiški suvenyrai. Ypačiai 
jas vertina programos dalyviai ir jų drau
gai.

Kaip žinoma, „Grandinėlės“ progra
moje buvo skirta vietos ir lietuviškųjų fir
mų bei įmonių skelbimams. Jos ta proga 
mielai pasinaudojo ir plačiai pasigarsino.

Hamiltono mergaičių choro „Aidas“ ap
silankymas rugpiūčio 17 d. bus panaši pro
ga. Choro programa jau pradėta ruošti. Vi
sos lietuviškosios įmonės ir organizacijos, 
norinčios pasveikinti atvykstantį šaunųjį 
chorą ar pasiskelbti, kviečiamos iki liepos 
pradžios prisiųsti skelbimų ar sveikinimų 
tekstus.

Skelbimų kainos: pilnas programos pus
lapis — 6.0 sv., pusė puslapio — 3.0 sv., 
trečdalis — 2.0 sv.

Iš anksto dėkojame.
Nidos spaustuvė

—

CORBY
’ JUBILIEJUS

Birželio 30 d., 15 vai., Šv. Patriko bažny
čioje, Gainsborough Rd. bus lietuviškos 
pamaldos Magdalenos Miknevičienės in
tencija, kurias ruošia L. K. Bendrija. Išva
karėse M. Miknevičienei, žinomai uoliai 
lietuvei ir krikščionei, sueina 85 metai.

Tautiečiai kviečiami iš visur dalyvauti 
ir pagerbti nusipelniusią jubiliatę.

NOTTINQHAMAS
TRADICINIS VAKARAS

Birželio 22 d. 6.30 vai., šeštadienį, Not
tinghamo Lietuvių Moterų Draugija uk
rainiečių klubo salėje, 30, Bentinck Rd., 
rengia Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų pa
gerbimą — šaunų tradicinį vakarą, su ge
ra muzika, pasilinksminimu ir šokiais vi
siems!

įskaitant kepsnius it stipresnius užsi- 
gardžiavimus, kaina vyrams 1,50 sv., mo
terims — 1 sv.

Kviečiami vietos ir apylinkių lietuviai, 
registruotis jau dabar pas pirmininkę A. 
Važgauskienę — 202, Burford Rd., Hyson 
Green, Nottingham.

Nott. Liet. Mot. Draugija

HIGH WYCOMBE
MIRĖ A. ŠLIUŽAS

Birželio 7 d. High Wycombe staiga mirė 
buvęs DBLS skyriaus narys Andrius šliu
žas, gimęs 1908 m. Dominikų km., Žiežma
rių vis. Paliko žmoną ir sūnų Vytautą. Pa
laidotas High Wycombe kapinėse .

VOKIETIJA
GRAŽUS DARBAS

Bad Zwischenahne gyvenąs lietuvis pen
sininkas V. M. Fedaravičius savo laisvą 
laiką sunaudoja naudingiems užsiėmi
mams. Savo lėšomis jis nusipirko cemento 
ir nuliejo cementinius paminklus visiems 
Zwischenahne gyvenantiems viengungiams 
lietuviams. Ant paminklų padaryti užrašai 
su gimimo datomis ir Lietuvos vardu. Gar
bė šiam pavyzdingam lietuviui.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Mokslo metai baigiasi liepos 6 d., o nau

jieji prasideda rugsėjo 9 d. Jau priimami 
mokiniai į visas klases. Rašyti: Litauisches 
Gymnasium, Herren Direktor Vincas Nat
kevičius, 684 Lampertheim — Huetten- 
field.

ĮKURTA LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA

Birželio mėn. 1-3 dienomis organizacinis 
komitetas (A. Šmitas ir R. Žutautaitė) Va
sario 16 gimnazijoje sušaukė suvažiavimą 
Jaunimo Sąjungai įkurti. Jame dalyvavo 
53 jaunuoliai.

Išrinktoji valdyba taip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — Alfredas Lucas 
(Lutz), vicepirmininkas — Manfredas Šiu- 
šelis (Schuiszill), iždininkė — Živilė Vil- 
činskaitė. Kontrolės komisijon išrinkti: 
Romas Žaliukas ir Algis Valiūnas.

Vok. Liet. Jaun. Sąjungos valdyba nu
mato išleisti reguliarias „VLJS-gos Žinias“ 
kas ketvirtį metų. Be to, steigia „Kontak
to“ vardu informacijos centrą A. Luco ad
resu.

„Kontakto“ uždavinys: rinkti ir greitai 
laiškais skleisti informacijas, pvz., adreį- 
sus, susibūrimus vietovėse ir kelionėm į 
užsienį, suvažiavimus, kultūrinus paren
gimus, apsistojimo vietas Vokietijoj ir ki
tuose kraštuose.

„Kontakto“ tikslas — išsisklaidžiusiam 
liet, jaunimui padėti burtis vietovėse, kad 
tarpusavio ryšiai pagilėtų ir padidėtų, nes 
tik gerai susipažinęs jaunimas yra vienin
gas ir gali efektyviai dirbti bendrą lietu
višką darbą.

Prašome „Kontaktui“ prisiųsti informa
cijas šiuo adresu: „Kontaktas“, Alfred 
Lutz, 744 Nuertingen, Enzenhartplatz 3. 
Tel.: 07022/41133.

Australijos lietuviai
Lietuvių bendruomenės didžiausios apy

linkės yra Sydnėjuje, Melbourne ir Adel
aidėje. Kitos vietovės turi mažesnius vie
netus.

Buvo laikas, kai Australijoje buvo skai
toma 10 tūkstančių lietuvių. Neturint sta
tistinių davinių, negalima pasakyti, kiek jų 
yra dabar. Tik viena aišku — lietuvių 
skaičius ne didėja, bet mažėja. Emigraci
jos jau nėra, prieauglis normalus, bet ne
didelis ,o asimiliacija ima savo nuošimtį.

SYDNĖJUS, viena didžiausių apylinkių, 
turi apie tris tūkstančius galvų. Miestas 
yra labai išsiplėtęs, lietuvių suėjimas į 
kompaktinę masę yra labai sunkus. Pasto
viai sueinama sekmadieniais prie bažny
čios, kur kun. P. Butkui vadovaujant, su
sirenka pamaldoms nemažas būrelis. Per 
tautines šventes, minėjimus, Kalėdas ir 
Velykas susirenka gana daug. Pamaldų 
metu beveik visada gieda choras „Daina“, 
vedamas B. Kiverio, kuriam paskutiniu 
laiku ėmė talkininkauti jauna muzikė Z. 
Belkutė.

Skaitlingai lankoma vieta yra Sydnė- 
jaus lietuvių klubas, čia visada, o ypač 
savaitgaly, galima sutikti savo tautiečių. 
Bet deja, klubas įsikūręs nuošaliam Syd- 
nėjaus priemiesty, ne visų lankomas. Įvai
rių parengimų metu, erdvios klubo patal
pos pilnai prisipildo. Klubo ilgametis pir
mininkas yra V. Simniškis.

Sydnėjus, nuo pat Australijos lietuvių 
bendruomenės susikūrimo, buvo viso kon
tinento lietuvių centras. Geografinė padė
tis, švelnus klimatas ir europietiška at
mosfera čia sutraukė didžiausį skaičių lie
tuvių, todėl čia ir susikūrė stipriausias 
apylinkės ir bendruomenės centras.

Laikas suardė solidarumą, pasireiškė 
nukrypimai, o apylinkė susilpnėjo. Kitoms 
apylinkėms pageidaujant, prieš dvejus me
tus krašto valdyba buvo perkelta į Adelai
dę.

Sydnėjaus lietuvių gyvenimas paskendo 
apatijoje. Apylinkės valdyba, kurios pir
mininku yra J. Maskvytis, rūpinasi remti 
bendruomenės laikraštį „Mūsų Pastogę“, 
kuris leidžiamas Sydnėjuje, ir išlaikyti 
jaunimą lietuviškoje dvasioje. Šioje srity
je dirba savaitgalio mokykla, vadovaujama 
B. Genio, sporto klubai, choras ir tautinių 
šokių grupė.

MELBOURNO lietuviai turi didelius na-

SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS
Vakarų Europos lietuvių katalikų suva

žiavimas, susirinkęs 1974 m. birželio 1-3 
dienomis Bad Nauheime, Vakarų Vokieti
joje, religinei savo sąmonei pagilinti bei 
lietuvių religiniams reikalams apsvarsty
ti, prisiminė maldose ir paskaitose paverg
toje tėvynėje Lietuvoje skriaudžiamus 
brolius bei seseris dėl tikėjimo ir sąžinės 
laisvės ir todėl nutarė:

1. pakartotinai protestuoti prieš Lietu
vos sovietinių okupantų bei jų patikėtinių 
savivalias, kurias vykdo jie per daugelį 
metų, persekiodami tikinčiuosius ir dvasiš
kius viešais ir slaptais būdais, tuo nusi- 
kalsdami prieš žmogaus teises ir prieš pa
čius sovietinius įstatymus;

2. reiškia savo užuojautą ir didelę meilę 
visiems Lietuvos krikščionims už jų išti
kimybę Kristaus Bažnyčiai, už tarpusavį 
susiklausymą ir drąsą, nelygioje kovoje 
ginant visų teises išpažinti ir skelbti 
krikščionių mokslo tiesas;

3. žada tęsti persekiojamiems Lietuvos 
broliams ir seserims savo paramą, demas
kuojant Vakarų pasaulyje sovietinės pro
pagandos melus apie religijos laisvę Sovie- 
tijoje bei skelbiant Vakaruose visur ir vi
siems apie skriaudas, kokias krikščionys 
kenčia nuo įvairių sovietinių savivaliauto
jų bei tariamai mokslinių ateistų;

4. prašo Vatikano, radiją, kad nevengtų 
skelbti žinių apie tikėjimo persekiojimą 
komunistų valdomuose kraštuose ir apie 
geros valios žmonių kovas prieš komunistų 
klastas Vakarų pasaulyje.

Be to, suvažiavimas siūlo:
a) išrinkti Vokietijos sielovados pasau

liečių tarybą ir
b) kviesti reguliarius pokalbius hierar

chijos ir pasauliečių.
Priėmus rezoliucijas, suvažiavimą baigė 

vysk. A. Deksnys, padėkodamas visiems 
dalyviams ir pasidžiaugdamas visų įsijun
gimu į kun. G. Kijausko svarstytas ir gi
liai įžvelgtas Šventųjų Metų susitaikymo 
su Dievu ir artimu temas. Vyskupas sutei
kė visiems savo palaiminimą.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Gavę algas, jie nuėjo į krūmus ir jas ap

laistė“.
(Iš pasiaiškinimo)

„Iškvietus greitąją pagalbą, mes skubiai 
nuvažiavome, bet aukštos temperatūros ne
radome“.

(Iš medikų nusiskundimų) 
***

„Mūsų meistras kirpėjų konkurse ant P. 
galvos užėmė antrąją vietą“.

«»»
(Iš buitininkų pasitarimo) 

*•*
„Kraujas ir kiti tyrimai atleidžiami be 

eilės“.
(Skelbimas poliklinikoje)

mus miesto centre. Vieta patogi, iš visų 
priemiesčių vienodai pasiekiama. Namai 
buvo nupirkti gana apleistam stovy, užtat 
ir sąlygos buvo palankesnės. Ekonomoniu 
atžvilgiu, šie didžiuliai namai centre yra 
geras objektas. Išnuomojamos krautuvių 
patalpos ir kino salė padengia einamas iš
laidas ir dar duoda lėšų remontui. Remon
tas reikalingas didelis. Tam reikalui jau 
keli metai vyksta lėšų telkimo vajus. Ne
žiūrint nuomonių skirtumų, energingi dar
bo vykdytojai jau pristatė naują salę ir 
baigia remontuoti senąsias patalpas. Kino 
salė su scena, naujai išdažyta blizgančiais 
raudonais dažais, be ornamentų, ne labai 
patraukli, bet neblogai tarnauja savo pa
skirčiai. Anot valdybos, dažyta stogo ce
mentiniais dažais, kad nereikėtų greitai 
vėl dažyti.

Gražiais lietuviškais baldais dekoruota 
seklyčia, bendruomenės kambarys, skautų 
buklas, parodos salė tarnauja visai lietu
viškai veiklai. Dėmesio vertas kovose žu- 
vusiems paminklas — sieninė skulptūra, 
kuri buvusi viešoje kino salėje, po ilgų 
ginčų, pagaliau gavo sau tinkamą vietą ty
kioj, skoningai įruoštoj koplyčioj.

Lietuvių namai turi 400 narių. Pirminin
ku yra A. Ramanauskas.

Šiuo metu Melbourne apylinkės valdy
bos pirmininku yra A. Pocius, jo pavaduo
toja A. Baltrukonienė. Valdybos ir visų 
melbourniškių rūpestis išrinkti atstovus į 
suvažiavimą, kuris įvyks šių metų pabai
goje, taip pat numatyti kandidatus būsi
mai Australijos lietuvių bendruomenės 
valdybai, nes pagal visuotinį nutarimą, se
kančiais metais Melbournas turi perimti 
aukščiausią valdžią.

ADELAIDĖ ruošiasi suvažiavimui. Su
važiavimai vyksta kas dveji metai, kiek
vieną kartą kitoje apylinkėje (Sydnėjus, 
Melbournas, Adelaidė). Rinkti apylinkių 
atstovai svarsto bendruomenės reikalus, 
renkama nauja valdyba. Be posėdžių, dar 
suruošiamos Meno Dienos. Įvairios orga
nizacijos ta proga ruošia savo suvažiavi
mus, skautai stovyklauja, sportininkai tu
ri varžybas. Taip pat suruošiama paroda. 
Tas viskas vyksta Kalėdų atostogų metu, 
kurios yra ilgiausios metuose. Krašto vai
dyba su pirmininku J. Neveraųsku ir įvai
rios komisijos turi nemažai darbo suvažia
vimą ruošiant.

Labai aktyvi yra dainininkė p. G. Vasi
liauskienė, kuri rūpinasi Meno Dienomis. 
Ypač jai aktualus yra chorų koncertų pa
ruošimas. Šiuo metu ji važinėja po apylin
kes, tardamasi su chorų dirigentais.

CANBERRA, Australijos sostinė, pri
glaudė 92 lietuviškas šeimas. Canberriškių 
solidarumas yra toks didelis, kad į minėji
mus, koncertus, susirinkimus, kurie vyks
ta klubo patalpose, atvyksta visi.

Jau nuo pereitų metų valdybos pirm. A. 
Balsys, sekr. M. Kaspariūnienė ir ižd. A. 
Brūzga aktyviai tvarko apylinkės reikalus. 
Savaitgalio mokyklą veda A. švedas. Šiuo 
metu mokykloje yra 18 mokinių, iš kurių 
6 kalba tik angliškai. Jie sudaro atskirą 
grupę, kurią veda Vida Howe.

Canberriškių rūpestis yra jų klubas, va
dinamas Lietuvįų-Australų klubu. Narių 
apie 130 lietuvių, kurie yra steigėjai su pil
na balsavimo teise ir apie 160 australų be 
teisės balsuoti. Yra pageidavimų suteikti 
vienodą balsavimo teisę visiems. Jei tas 
pasiūlymas praeitų, yra pavojus, kad su
siorganizavę .australai išrinktų savo valdy
bą balsų dauguma ir išstumtų lietuvius. 
Apylinkės valdyba ir klubo valdyba, į ku
rią įeina pirm. A. Brūzga, V. Martišius ir 
J. Švedas stengiasi, kad šis pasiūlymas ne
praeitų, t. y. kad australams nebūtų su
teikta teisė balsuoti. Klubo namai yra nuo
savi, skolos jau išmokėtos.

Aktyvus kultūrinis vienetas yra tautinių 
šokių grupė, kuriai vadovauja L. Žilins
kienė.

„Britanijos Lietuvis“,
1949 m. birželio 17 d.

— V. Steponavičius siūlo pastovų lietu
vių teatrą Anglijoje. Nurodo ir pavardes, 
kas galėtų jį organizuoti ir dirbti. Nuosta
bu, kokių gražių ir didelių planų turėta!

— Pranešama, kad Sovietų Sąjungoje at
gimęs carų laikais, siautęs antisemitizmas. 
Pasirodę šūkiai: „Mušk žydus, gelbėk Sta
liną!“

— Numatytame iš DP gyvenimo filme 
būsią vaizduojama estės ir lietuvio meilės 
istorija. Scenarijų esąs parašęs vienas es
tais.

— Halifaxo lietuviai dalyvavo anglų 
jaunimo savaitėje ir labai gražiai pasirodė 
su taut, šokiais, paroda ir krepšinio svie
diniu.

— Nežiūrint sunkių ekonom. sąlygų, Par 
ryžiuje tęsia studijas A. Greimas, G. Žido- 
nytė, J. Navackienė ,J. Ralys, J. Dočkus, A. 
Venskus, J. Rastenis ir kt.

— Treliske DBLS skyrius, kurio šian
dien ir vardo nebeliko, nupirko L. Namų 
akcijų už 250 svarų.

4


	1974-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1974-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1974-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1974-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0004

